
مقدمه

به نام خداوند جان و خرد

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

بـه  و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشدوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
دانشجوها ینترو خوش رزومهینبهتريو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

کامل شـدن در  يکه برایداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیدو اسات
.ه بدهشکل بهت ارائینرو به بهتريداریازرشته نینا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و به شکل يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی
کـرده و بـه   يي وزارت بهداشت جمع اوررفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملخالصه
یاريو دستکارورزيیشهاي جامع پآزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کن
ینبـوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر     یـر اخال تو چنـد سـال   ؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  بـه عنـوان مکمـل کتـاب    یتـونی و میمکـرد يآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

شده یباتجربه طراحینرتر  و مشاورهاي باي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
ضمن شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيکه تا انتها

.یادبه کارتون م) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکها

تـر بـه   یعتـر و سـر  توو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه



و یبهمون برسـون يدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤمارو در هرچه بهتر شدن م

ی،خواسـت يکشوریهاي تک رقممشاوره با رتبهیایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هست

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛

پناه حقدر
موسسه طباهنگیرمد، ياحمد رضویدس

1/2/1400

: یدبگذاریانخود را با ما در میشنهاداتنظرات و پ

tebahang WWW.tebahang.ir

@tebahang tebahang@gmail.com
           info@tebahang.ir

پروگنوزینیکانال پرسش و پاسخ بال
شما پاسـخ  یبه سواالت علمیبرتر آموزش پزشکیدبه همراه اساتیراخيکارورزیشو پیاريآزمون دستيهاینبرتر(
)دهندیم

@prognosisquestion_baalin
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1399سال 

99دستیاري ـ مرداد 

خانمی به علت کنسر سرویکس نیاز به هیسترکتومی دارد اما همسر وي بـا انجـام ایـن عمـل جراحـی بـه علـت ایجـاد         -1

)99دستیاري مرداد (تصمیم کدام است؟ترین مناسب. کندمیناباروري در بیمار مخالفت

.کنیممیجازه خود بیمار اقدام به جراحیا با انیازي به اجازه و رضایت همسر بیمار نیست و صرًف) الف
.گیریممیمجوز قانونی براي انجام این عمل جراحی) دادگاه (از طریق مراجع قانونی ) ب
.کنیممیمخالفت همسر بیمار، اقدام به انجام جراحیرغمعلیکنیم و میاز بیمار و پدر وي اخذ رضلیت) ج
.بندیم ولی اگر همسر بیمار رضایت نداد بیمار را جراحی نخواهیم کردمیهمسر بیمار به کارتمام تالش خود را براي راضی کردن ) د

.در مورد سالمتی یک فرد بالغ و عاقل تنها به انتخاب خود او بستگی داردگیري تصمیم

�. صحیح است) الف(گزینه 

شما با تجویز پماد حاوي ویتامین، . کندمیجعهبا خال رنگی پیشانی که اخیرا رشد کرده به شما مرااي هسال70کشاورز -2

، در حالی که خال فوق رشد کرده و زخمی شده و کندمیماه بعد مراجعه3. دهید که مشکل مهمی نداردمیبه وي اطمینان

در تشخیص اولیه خـود  ،شویدمیمتوجه. شفته و عصبانی استآبیمار بشدت . بخشی از ابروي بیمار نیز تخریب شده است

)99دستیاري مرداد (ترین رفتار شما با بیمار در مورد این اشتباه ناخواسته چیست؟مناسب. اشتباه کرده اید

کتمان اشتباه و مورد انتظار دانستن وضعیت فعلی و راهنمایی بیار به پزشک متخصص مناسب) الف
.نماییممیوي را جهت درمان مناسب راهنمایی،تباه خود و عذرخواهی از بیماربا پذیرفتن اش) ب
.کنیدمیید که اشتباه کرده اید ولی به تاخیر پیگیري توسط بیمار اشارهیگومیبا صراحت و در همین جلسه به بیمار) ج
.کندمیدقیق براي درمان بیماري فعلی کفایتریزي شکار سازي خطا نیست، برنامهالزامی به آ) د

.عذرخواهی و حقیقت گویی حتما الزم استدر این سناریو 

�. صحیح است) ب(گزینه 

5بخش
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99کارورزي ـ شهریور پیش

)99شهریور(نمی رود؟  کدام گزینه از عناصر رضایت آگاهانه معتبر به شمار-3

ایت دهندهوجود ظرفیت تصمیم گیري در فرد رض) بارائه اطالعات به فرد رضایت دهنده) الف
امضاي فرم رضایت توسط فرد رضایت دهنده) دداوطلبانه فرد رضایت دهندهتصمیم گیري) ج

.شودمیرضایت به اجازه دادن خودمختارانه به انجام یک مداخله پزشکی از سوي شخص بیمار گفته
.داوطلبانهگیري گیري، تصمیمارایه اطالعات، ظرفیت تصمیم: رضایت سه جز دارد

.سازدمیبیمار، جایگزینی براي فرایند اخذ رضایت نیست بلکه تنها آن فرآیند را مستندامضاي فرم رضایت نامه توسط 

�. صحیح است) د(گزینه 

رویکـرد پیشـنهادي پیشـامپ و    ( در شیوه تحلیل و بررسی چالش هاي اخالقی پزشـکی در رویکـرد مبتنـی بـر اصـول      -4

)99شهریور(نمی شود؟رویکرد دیده کدام گزینه زیر جزء چهار اصل اساسی و بنیادین این) چیلدرس 

ضرر نرسانی) دعدالت) جرازداري ) باحترام به اتونومی بیمار ) الف

:تئوري مبتنی بر اصول
اصل اخالقی پایه گذاري شده است4براساس 

اتونومی، سودرسانی، زیان نرساندن و عدالت: این اصول عبارتند از

�. صحیح است) ب(گزینه 

نـیم  . کنـد ب و دردهاي شـدید زایمـانی مراجعـه مـی    بارداري با پارگی کیسه آ24هفته ساله بارداري اول در26خانم -5

گهـی  آپزشک پـیش  . ایدبدنیا می3و دقیقه پنجم 6گرم و آپگار دقیقه اول 600ساعت پس از مراجعه نوزاد پسر با وزن 

کند بسیاري از این نوزادان دچار فلج مغزي و عوارض شدید جسمی و عصبی از توضیح داده و بیان مینوزاد را براي والدین 

است عدم ارایه مراقبت هاي نگهدارنـده  پیش آگهی بد نوزاد، والدین درخوتوجه بهبا . کوري و ناشنوایی خواهند شدجمله

)99شهریور(این موضوع مصداق کدام گزینه است؟. حیات را دارند

Withdrawing)بWithholding) الف
Active euthanasia)دPhysician assisted homicide)ج

مورد در این . اتانازي به معنی به پایان رساندن زندگی یک فرد به درخواست خودش است در حالی که هنوز می تواند زندگی کند
.اسالم به هیچ شکلی قابل قبول نیست

. وجود دارد) withholding(و غیر فعال ) withdrawing(شکل فعال 2به 
:گروه تقسیم می شود3اتانازي خود به 

) voluntaryداوطلبانه یا . (وقتی بیمار خود اتانازي را انتخاب کند.1
)Involuntaryاجباري یا . (وقتی پزشک بداند اتانازي درخواست خود بیمار است.2
)Nonvoluntaryغیر داوطلبانه یا . (وقتی بیمار از اتانازي خود بی اطالع باشد.3

�. صحیح است) الف(گزینه 
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99کارورزي ـ اسفند پیش

اطمینان کافی نداشته باشد، کدام یک از اقدامات زیر گیري درمانی چنانچه پزشک در مورد صالحیت بیمار براي تصمیم-6

)99کارورزي اسفند پیش(ضرورت دارد؟

. دانندهاي بالینی صحیح میگیري براساس آنچه بیشتر متخصصتصمیم) الف
انجام مشاوره اخالقی ) ب
ارجح دانستن تصمیم بیمار ) ج
اقدام براساس بهترین منافع بالینی ) د

. ردیگصورتیروانپزشکمشاورهاستالزمندارد،یکافنانیاطمماریبتیصالحمورددرپزشکاگر
او،میتصـم بودننامعقولایواقدامکیانجامعدمایانجاميبراماریباصرارکهباشندداشتهنظردردیبایپزشککادروپزشکاما

.باشداوتیصالحعدملیدلتواندنمی

�. صحیح است) ب(گزینه 

اند ولی بیمـار اجـازه   در یک بیمارستان آموزشی، دانشجویان براي گرفتن شرح حال و معاینه بر بالین بیمار حاضر شده-7

با توجه . باشدکاري کند، اما بیمار همچنان حاضر به همکاري نمیمخواهد که هسرپرستار بخش از بیمار می. دهدمعاینه نمی

: به جزتواند براي کمک به حل مشکل استفاده شوند، موارد زیر میبه ضرورت احترام به اتونومی بیمار، همه
)99کارورزي اسفند پیش(

تأکید بر رضایت کلی اخذ شده از بیمار در بدو ورود ) الف
توضیح در رابطه با رتبه علمی و تعداد دانشجویان ) ب
بخشی به بیمار در رابطه با نظارت اساتید بر حسن عملکرد دانشجویان اطمینان) ج
ذکر اهمیت مشارکت انسان دوستانه بیمار در آموزش پزشکان توانمند آینده ) د

وانعنبهمارانیبحقوقازحفاظت. استیپزشکآموزشيضرورهاي بخشازیکی،مارانیبینیبالمراقبتدرانیدانشجومشارکت
نظاممهمفیوظاازیکی،کنندمیفراهمیپزشکحرفهانیدانشجويبرارایعملويکاربرديریادگیامکانکهیآموزشهاي نمونه
.استخدماتارائهویآموزش

یکافیآموزشمارستانیببهورودهنگامدریکلتیرضاکیگرفتنهستند،انیدانشجوآموزشدريهمکاربهلیمااغلبمارانیب
.ستین

اوازرنـده یگآموزشعنوانبهکهيافرادهمهاستالزم. باشدداشتهیدرمانمیتازیاطالعات،لیتماصورتدرکهاستماریبحق
مورددریاطالعات،باشدداشته دانستنبهلیتماماریبباوباشدالزمکهصورتی دروداشته باشندماریببایمنطقارتباط،دارندنقش
.دهدقراراواریاختدررایعلمرتبهونامیمعرفلیقبازخود
يبراویتناسلاندامناتیمعامثلدارندیخاصتیحساسازکهیناتیمعاخصوصبهوگرفته شودهزاجاماریبازنهیمعابراياستالزم
.داشته باشنديشتریبتوجهودقتگرفتن از بیماراجازهدر ،ددارنینیتمرویآموزشجنبهکهیاقداماتوناتیمعاانجام

کهاستنیانیبالنیمدرسیاخالقفهیوظ. میدهانجامدارندماریبيبراراخطرنیکمترودهیفانیشتریبکارهایی کهمیدارفهیوظما
.ددهانجاممی تواند و اجازه داردرایاقداماتچههر فرديکهکنندنییتعخطر،زانیمیابیارزبا

قرارندهیآپزشکانتیتربيبرایآموزشنمونهنییپاياقتصادیاجتماعتیوضعبامارانیبتنهاکهستینمنصفانهعدالتاصلطبق
.رندیگ
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يهمکاربهحاضردرآمدکمافرادتنهایآموزشهاي مارستانیبدرخدماتبودنمتیقارزانلیدلبهاگرکهشودجادیایطیشرادینبا
افرادازگروهنیايبراممکنحداقلازشیبخطرشیافزاوخدماتتیفیککاهشبهمنجرموضوعنیا،هستندیآموزشخدماتدر

. شود

�. صحیح است) الف(گزینه 

شوید که خطرات شرکت در در حین اجراي یک پژوهش و با روشن شدن ابعاد جدیدي از مداخله پژوهشی، متوجه می-8

. ها، بیش از برآورد اولیه شما از سطح خطر شده و بر منافع احتمالی آن نیـز فزونـی یافتـه اسـت    این مطالعه براي آزمودنی

)99اسفند کارورزي پیش(کدام یک از اقدامات زیر صحیح است؟ 

ها توصیح داده شود و در صورت رضایت آگاهانه مجدد آنها، پژوهش الزم است در مورد خطراتی که جدیداً مشخص شده براي آزمودنی) الف
. یابدادامه می

اخـالق  الزم است توضیحات کافی در مورد سطح خطر به کمیته اخالق ارائه شود و ادامه پژوهش تا زمان اتخاذ تصمیم توسط کمیته) ب
. بالمانع است

. الزم است اجراي پژوهش بالفاصله متوقف شود) ج
. یابداند، پژوهش ادامه میها با رضایت آگاهانه وارد مطالعه شدهبا توجه به اینکه کلیه آزمودنی) د

یکتبصورتبهکنندگانشرکتهمهازآگاهانهتیرضااخذ.1
.باشندداشتهداوطلبانهوآگاهانهتیرضادیباقیتحقدرکنندگانشرکت.2
.باشدآنهايخطرازشتریبسود آنکهاستپذیرتوجیهیصورتدرفقطانسانيروبرقیتحق.3
.بروندرونیبمطالعهازاجازه دارندبخواهندیهر موقعکهباشندداشتهخاطرنانیاطمدیباقیتحقدرکنندگانشرکت.4
.استپژوهشاصولازمارانیباسرارحفظ.5
.زندانیان باشدشرطی که نتایج تحقیق مخصوصبه کرداستفادهمی توان از زندانیان همقاتیتحقدر .6
.دهندحیترجگرانیدبهراهاننباید آهستنددسترسدرشهیهمانیزنداننکهیاخاطربهمحققان.7

�. صحیح است) ج(گزینه 

99دوره دي میان

او را بـه  . اي به دنبال فرو رفتن جسم خارجی در برونش اصلی، دچـار دیسـترس تنفسـی گردیـده اسـت     ساله5کودك -9

هاي زیر صحیح است؟ اند؛ براي خارج ساختن جسم خارجی توسط پزشک مربوط، کدام یک از پاسخاورژانس آورده

)99میاندوره دي (

. حتماً از پدر بیمار رضایت آگاهانه حاصل گردد)الف
. باشدچون وضعیت بیمار اورژانسی است، نیاز به رضایت آگاهانه نمی) ب
. از همراه بیمار رضایت آگاهانه حاصل گردد) ج
. ي قانونی رضایت آگاهانه حاصل گردداز نماینده) د

ازگیـري  میتصـم قـدرت داشتنصورتدرماریبدهدنشانکهباشداشتهددستدریمدرکپزشکاگر: اورژانسطیشرادراستثناء
.دینماارائهماریبآنبهاورژانسطیشرادرچندهررادرمانآندینبا،زدمیسربازنظرمورددرمان
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تیرضـا نیگزیجـا فـرد ازامکانصورتدراستموظفپزشک،باشدنداشتهرااورژانسطیشرادردادنتیرضاییتواناماریباگر
.ردیبگ

�. صحیح است) ب(گزینه 

انـد؛ رزیـدنت ارتوپـدي در حـال     نفره دانشجویان پزشکی براي گذراندن بخش ارتوپدي وارد بخـش شـده  10گروه -10

تواند امکان محول کردن مداخالت درمانی به این فراگیران و سـطح نظـارت بـر    چگونه می«وجو براي آگاهی از اینکه پرس

)99میاندوره دي (باه است؟  کدام موارد زیر اشت. باشد، می»عملکرد آنها را تشخیص دهد

. رزیدنت باید خطر ذاتی اقدامات پزشکی را ارزیابی کند)الف
. رزیدنت باید خطر افزایشی انجام اقدامات پزشکی توسط هر یک از فراگیران را ارزیابی کند) ب
. تجربه محول نمایدتواند اقدامات تهاجمی و پیچیده را به فراگیران بیرزیدنت نمی) ج
. در بیمارستان آموزشی ارتقاء آموزشی فراگیران بر سالمت بیمار اولویت دارد) د

وعدالترعایت، بیمارخواستبهاهمیت، بیماراسرارحفظشاملگیردقرارتوجهموردپزشکیبالینیآموزشضمنبایدکهمواردي
بـه کهداردذاتیخطریکپزشکیهراقدام.نیستاخالقیباشدبیمارسالمتضرربهکهاقدامیهرگونه.استبیمارمنافعبهتوجه

تازهدانشجويتوسطاقدامانجام.داردبستگی)شکستصورتدراحتمالخطر، پیچیدگی، بودنتهاجمی(مداخلهونوعبیماروضعیت
نقشدانشجویاندرآموزشکهدستیارانواساتید.گویندمیافزایشیخطرآنبهکهدهدمیافزایشراصدماتیاخطربروزعوارضکار

.کنـد مشخصراويبرعملکردنظارتسطحونیزدانشجوتوسطاقدامانجامامکان، هراقدامافزایشیوذاتیخطرارزیابیبایددارند
.سپردداردآنانجامدرموردکافیتجربهکهدانشجوییبهنظارتبدونتوانمیراداردخطرپایینیکهاقدامیمثالً 

�. صحیح است) د(گزینه 

شـود، ماننـد اصـرار    دهندگان خدمات ایجاد مـی هاي پایان حیات، تعارضاتی بین خانواده و ارائهدر زمان ارائه مراقبت-11

اي بـراي  ان مراقبـت فایـده  دهندگدارنده زندگی، درحالی که از نظر ارائههاي نگهسرسختانه وابستگان بیمار به ادامه درمان

دهندگان مراقبت در انتقال اطالعات به خانواده بیمار و در نتیجه افزایش یکی از دالیل این تعارضات ضعف ارائه.داردبیمار ن

نیست؟  هاي زیر براي جلوگیري از بروز تعارض در این موارد مؤثر کدام یک از پاسخ. تنش و سوء تفاهم است
)99میاندوره دي (

. دهنده مراقبت به عنوان رابط اصلی با وابستگان بیمار، وظیفه انتقال اطالعات را به عهده گیردائهبهتر است تنها یک نفر از افراد ار)الف
. بهتر است خانواده بیمار به پرسیدن سؤال تشویق شوند) ب
. بهتر است انتقال اطالعات تنها به صورت شفاهی باشد و از انتقال کتبی اطالعات خودداري شود) ج
. نواده از وضعیت موجود به طور مکرر ارزیابی شودبهتر است درك خا) د

اتیحانیپابامرتبطاتتعارضبامواجههيبرایعملکردیرو
. استتعارضجادیاعلتیبررسقدمنیاول

:ازعبارتندضتعارجادیایاصلعلتسه
ماریبخانوادهبهمربوطت عل-1
یپزشکمیتبهمربوطتعل-2
یسازمانویاجتماعتعل-3

: ماریبخانوادهبهمربوطعلل
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چندازيریجلوگبراي باشدداشتهی با آن هامیمستقارتباطوکندصحبتماریبخانوادهباتاشودمی انتخابیپزشکمیتازنفرکی*
.ییصدا

:می دهیمانجامراریزاقداماتالتشکمنیارفعيبرا. آورندنمیخاطربهیاشوندنمیمتوجهرابداخباراصوال ماریبخانواده*
يدیکلمیمفاهکردن تکرار) الف
یشفاهاطالعات برعالوهکتبیاطالعاتدادن ارائه) ب
سوالدنیپرسبهماریبخانوادهقیتشو) ج
خانوادهافراددركمکرریابیارز)د
.ه شودگذاشتاحترامماریبخانوادهبهدیبا. استخانوادههاي صحبتبهکردنگوشمار،یبخانوادهانکاربامقابلهراهنیبهتر*
.نشوداستفادهیپزشکياختصارکلماتواصطالحاتازوصحبت کردسادهیزبانهبدیباماریبخانوادهباصحبتهنگامدر*

:یپزشکمیتبهمربوطعلل
نـان یاطمو سـوي سـمت بهراپزشکاناستممکنبنابراین،استسختيکارهمیپزشکمیتيبرامرگمورددرکردنصحبت

پزشـک و شودتعارضجادیاسبباستممکنپزشکیناکافاطالعاتوکمدانش. دهدسوقحیرصریغيگفتگووکاذبیبخش
.دباشنداشتهرا ماریبخانوادهباصحبتيبرایکافوقتیعصبفشارویخستگعلتبهاستممکن

: یمارستانیبعلل
خانوادهیطرفازودهندمیقرارفشارتحتمحدودمنابعخاطربهراپزشکانوهستندنگرانیمالسائلممورددرهم ها مارستانیب
یپزشـک مربوط بـه  هاي نهیهز،کایآمردریورشکستگعلتنیترعیشاکهصورتیبه. هستندمواجهياقتصادمشکالتبازینماریب

.است

�. صحیح است) ج(گزینه 
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