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 جراحی دهان و فک و صورت

 شود؟کنند، دیده میبرای پیوند کلیه استفاده می Cyclosporineیک از موارد ذیل در افرادی که کدام -111

 هاب( تحلیل لثه     هاالف( هیپرتروفی لثه

 د( سردرد مزمن     ج( سرگیجه صبحگاهی

 باشد؟های زیر از خصوصیات روش استرلیزاسیون با گرمای خشک مییک از گزینهکدام -112

 ها با اکسیداسیون پروتئین سلولی است.الف( از بین رفتن میکروب

 باشد.ب( زمان استرلیزاسیون کوتاه می

 ج( دستگاه استرلیزاسیون گران است.

 د دارد.د( احتمال زیاد زنگ زدگی وسایل وجو

 کدام گزینه درست است؟ Pell & Gregoryبندی دندان نهفته به روش در تقسیم -113

 بندی برای تعیین زاویه دندان نهفته است.الف( این تقسیم

 وجود دارد. Iب( احتمال رویش کامل دندان در کالس 

 احتمال آسیب به عصب وجود دارد. IIج( در جراحی دندان کالس 

 در تعیین سختی جراحی نقشی ندارد. بندید( این تقسیم

 کدام گزینه کنتراندیکاسیون مطلق قرار دادن ایمپلنت است؟ -114

 ب( سابقه مصرف داروهای بیس فسفونات   الف( در بیمار استئوپورزیس 

 د( در بیمار با دیابت کنترل نشده  ج( سابقه مصرف کورتیکواستروئید
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 درست است؟ Lip Switchکدام گزینه درباره شرایط انجام جراحی وستیبو لوپالستی فک پایین به روش  -115

 گوالمتر و عمق وستیبول کافی در لینمیلی 10الف( حداقل ارتفاع استخوان 

 متر و عمق وستیبول کافی در لینگوالمیلی 15ب( حداقل ارتفاع استخوان 

 متر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوالیلیم 20ج( حداقل ارتفاع استخوان 

 متر و عمق وستیبول ناکافی در لینگوالمیلی 15د( حداقل ارتفاع استخوان 

 تواند درگیر شوند؟های هر دو فک مییک از فضاهای زیر توسط عفونت دندانکدام -116

 Buccal spaceب(     Infratemporal spaceالف( 

 Lateral pharyngeal spaceد(     Submandibular spaceج( 

 در رابطه با تومورهای غدد بزاقی کدام گزینه صحیح است؟ -117

 الف( آدنوئید سیستیک کارسینوم رشد سریع دارد.

 ترین بدخیمی غدد بزاقی است.ب( موکواپیدرموئید کارسینوم شایع

 خیم شایع است.ج( عود ضایعه بعد از جراحی میکس تومور خوش

 تر است.ها شایعین در خانمد( تومور وارت

 در بیماری که ضایعه لوسنت وسیع در ناحیه پره ماگزیال دارد، اولین اقدام کدام است؟ -118

 ب( انجام بیوپسی اکسیژنال    الف( انجام بیوپسی اینسیژنال 

 د( انجام مارسوپیالیزاسیون     ج( آسپیراسیون ضایعه
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 شود؟فک پایین نیز برداشته می inferior borderدر کدام روش جراحی ضایعه،  -119

 Composite Resectionد(     Partial Resectionج(           Enucleationب(     Marginal Resectionالف( 

120- Battle sign باشد؟های سر و صورت مییک از شکستگیهای کداماز نشانه 

 Naso Orbito Etmoidب(   Zygomatico Maxillary Complexالف( 

 Lefort IIد(      Skull Base ج(

 گزینه صحیح درخصوص فیلرهای پوستی کدام است؟ -121

 الف( کلسیم هیدروکسی آپاتیت از نوع فیلرهای دائمی است.

 ماند.آن باقی می %10ب( در صورت تزریق چربی فقط 

 ج( اسید هیالورونیک به دلیل رنگ شفاف برای تزریقات سطحی بهتر است.

 گردد.یلیکون جهت فیلرپوستی برای پزشکان کم تجربه توصیه مید( کار با روغن س

 شود؟های فک انجام میدر کدام قسمت از استخوان Sagittal Splitاستئوتومی  -122

 د( راموس فک پائین  ماگزیال Posteriorج(          ب( زیر کندیل فک پائین الف( آلوئول فک باال 

 درست است؟ Pretrigeminal neuralgiaهای زیر درخصوص عالئم یک از گزینهکدام -123

 الف( درد همیشه متناوب است.

 های دنتوآلوئولر ارتباط دارد.ب( معموالً درد با ساختمان

 دهد.پاسخ می Anticonvulsantج( اغلب به درمان با 

 کند.د( اغلب بصورت دوطرفه صورت را درگیر می
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 های قلبی زیر احتمال زنده ماندن بیشتر وجود دارد؟یک از ریتمر کدامد -124

  Fine Ventricular Fibrillationب(    Ventricular Tachycardiaالف( 

 Pulse less Electrical Activityد(   Coarse Ventricular Fibrillationج( 

 تری دارد؟ماهیچه جذب سریع در وضعیت اورژانس که نیاز به تزریق عضالنی باشد کدام -125

 ب( ناحیه گلوتئال    Vastus lateralisالف( 

 د( ناحیه میانی دلتوئید     ج( ناحیه فوقانی دلوئید

اگر بیماری دچار دیسترس تنفسی ناشی از نارسائی قلبی شود، بردن بیمار به حالت نشسته چه تأثیری بر  -126

 تنفس بیمار دارد؟

 شود.ب( بدتر می     شود.الف( بهتر می

 د( خطرناک است.      ج( تأثیری ندارد.

 در برقراری راه هوایی کدام گزینه درست است؟ -127

 منعی ندارد. Jaw thrustالف( در بیماران با احتمال آسیب گردنی انجام مانور 

 درجه است. 30زاویه چرخش سر  Jaw thrustب( در روش 

 شود.ناشی از بافت نرم نمیج( مانور چرخشی سر باعث رفع انسداد 

 شود.د( در صورت چرخش سر در اطفال راه هوایی نسبت به افراد بالغ بیشتر باز می
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 باشد؟های زیر در مورد آتروپین صحیح مییک از گزینهکدام -128

 الف( جز دسته داروهای آنتی کولینرژیک و بلوک کننده سمپاتیک است.

 شود.یکاردی استفاده مب( جهت درمان تاکی

 شود.باعث آریتمی می sino atrial nodeج( با افزایش تحریک 

 باشد.د( از عالئم تجویز بیش از حد این دارو پوست خشک و سردرد می

 درخصوص آنژین صدری ناپایدار گزینه درست کدام است؟ -129

 الف( در این بیماران ریسک بروز سکته قلبی کم است.

 شوند.بندی میکالسه ASA IIIب( این بیماران 

 توان در این بیماران درمان دندانی الکتیو انجام داد.ج( می

 شود.عنوان درمان استفاده مید( پماد نیتروگلیسرین معموالً به

 در رابطه با درمان هایپرونتیالسیون گزینه درست کدام است؟ -130

 الف( بیمار ترجیحاً در حالت خوابیده قرار گیرد.

 داده شود. %100اکسیژن ب( به بیمار 

 توان به درمان ادامه داد.ج( درصورت رفع عالئم آن می

 کند.د( تزریق عضالنی دیازپام زودتر از خوراکی اثر می
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 پیترسون IQکتاب  جزوه مرور سریع پاسخ 

 11سؤال  1فصل  - الف 111

 - 7سؤال  5فصل  الف 112

 - 11سؤال  9فصل  ب 113

 - - د 114

  18سؤال  13فصل  ب 115

 6و  3سؤال  17فصل  5و3و2سؤاالت  17فصل  ب 116

 20و  15سؤال  21فصل  55-50سؤال  21فصل  ب 117

 8سؤال  22/23فصل  1سؤال  -23فصل  ج 118

 10سؤال  23 /22فصل  6و  3سؤال  -23فصل  د 119

 1سؤال  25/26فصل  1سؤال  -25فصل  ج 120

 5سؤال  27فصل  5سؤال  -27فصل  ج 121

 11سؤال  25/26فصل  10و  2سؤال  -26فصل  د 122

 8سؤال  30فصل  6و  5سؤال  -30فصل  ج 123

 233جزوه ماالماد صفحه  الف 124

 62جزوه ماالماد صفحه  الف 125

 113جزوه ماالماد صفحه  الف 126

 83و  82جزوه ماالماد صفحه  الف یا ج 127

استفاده کرد/ مانور چرخش  Modified jaw thrustدر بیماران با آسیب گردن باید از روش 

 شود.درصد موارد باعث برطرف شدن انسداد بافت نرم می 80سر تا 

 71جزوه ماالماد صفحه  د 128

نشده است ولی در متن اشاره شده  "Ointment"یا  "پماد"ای به نوع اشاره 27-3در جدول  د 129

 است.

 129-128جزوه ماالماد صفحه  ج 130

 


