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 ترجمه و تلخیص

 دکتر مریم اکبری

 دارای بورد تخصصی 

از دانشگاه علوم پزشکی کاشان





 ناشر: سخن

پایان است. اوست که بشر را پروردگاری که کرامتش نامحدود و رحمتش بیسپاس و ستایش شایستة 

لم خود و قدانش بیاموخت و با قلم آشنا کرد. به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد و با 

 رسم خطوط گویا آن را به دیگران نیز بیاموزد.

چه را ام کن تا در آموختن نلغزم و آنیجویان راهت قرارم ده و یارخدایا از شاکران درگاهت و حقیقت

 آموختم، به شایستگی عرضه کنم.

 آخرین با مطابق و نوین سبک به کشور پزشکی آموزشی کمک نظام در پیشرو و یار، حامیرزیدنت

 متخصصین منظر از گذشته سال 11 طی آشنا و مجرب کادری با پزشکی حیطه در آموزشی هایپیشرفت

 . است داده قرار خود مخاطبین دسترس در و ارائه را محصوالت بهترین همواره

 از استفاده با و شده گردآوری جراحی عمومی مبحث در غنی بسیار محتوی به توجه با رو پیش اثر

 گروه از گذر روال در و بوده رفرنس و منابع از مؤلف محترم توسط سازیروان و مباحث نمودن مفهومی

مطالعه  با است است، امید داده اختصاص خود به را A رتبه اساتید از جمعی با یاررزیدنت کیفیت کنترل

 .باشید پایدار و پیروز متعال خداوند یاری با رو پیش مباحث تمام

 

 مدیرمسئول انتشارات 
 

 

 

 

 :باشید تماس در ما با

 208 945 88 - 021 

 216 945 88 - 021 
 

 : یاررزیدنت مؤسسه الکترونیک آدرس
 www.residenttyar.com 
 info@residenttyar.com 

 :باشید همراه ما با تلگرام در
 https://t.me/residenttyar 

  

https://t.me/residenttyar


 مقدمه مؤلف:

 به نام خداوند بخشنده ي مهربان

 

PMPنمونه سواالت  بررسي كتابي كه در دست داريدي همكاران با سالم خدمت همه ي جراحي عموم  

 راي امتحانكه خود را بتا دستياران بتوانند در فرصت كمي كه دارند  ؛همراه با پاسخ تشريحي مي باشد

نجا كه هيچ اثري در نهايت از آ ي الزم را ببريد.اميدوارم از اين كتاب استفاده .كنندآماده  بورد شفاهي

ظرات خود نانتقادات و  كه من را از طريق ايميل با پيشنهادات،خالي از نقص نيست باعث شادماني است 

 ياري كنيد.

 به اميد موفقيت شما عزيزان

مریم اکبریدکتر   
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 پانکراس

 

PMP اول 

ستفراغ از  42خانم ستر همراه با تهوع و ا شکایت از درد اپی گا شما  12ساله با  ساعت قبل به 

ست. درد بیمار   2ه بین شدت آن به تدریج افزایش یافته و به ناحی، بوده مداوممراجعه کرده ا

ست که  شده ا شکم انجام  سونوگرافی  شما  ست. پیش از مراجعه به  شار پیدا کرده ا شانه انت

 اطراف پانکراس و چندین سنگ کوچک در کیسه صفرا بوده است. مختصردهنده مایع نشان

شرح حال  رنس تندو تنها ، مثبت دیگری وجود ندارد. در معاینه عالئم حیاتی با ثبات نکتهدر 

 شود و نکته دیگری ندارد.اقدامات بعدی کدام است؟دیده می اپیگاسترقابل توجه در ناحیه 

  بازخورد  ینهزگ
نمره 

 انتخاب
 

نمره عدم 

 انتخاب

       

  های روتین شکم حادآزمایش

WBC=17000, LDH=410, 

Ca=7.5, ALT=200, 

AST=270, BUN=50, Hb=9, 

BS=230, Alk.Ph=560, 

Amylase=321 

 00/2  00/0 

       

الطیف بیوتیک وسیعآنتی

 وریدی
 00/0  -00/2  .در این مرحله اندیکاسیون ندارد 

       

 00/0  00/1  .تجویز شد  تجویز متوکلوپرامید

       

 پانکراس
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 00/0  00/1  .یافته پاتولوژیک ندارد  قفسه سینهگرافی 

 00/0  00/0  .یافته پاتولوژیک ندارد  گرافی ایستاده و خوابیده شکم

       

 00/0  -00/2  .اندیکاسیون ندارد  تکرار سونوگرافی شکم

       

سی تی اسکن شکم با 

 کنتراست وریدی
 00/0  -00/3  .در این مرحله اندیکاسیون ندارد 

       

سی تی اسکن قفسه سینه با 

 کنتراست وریدی
 00/0  -00/4  .اندیکاسیون ندارد 

       

 00/0  00/1  نرمال  انجام نوار قلب

       

 00/0  00/1  نرمال  یننچک کردن تروپو

       

 HCO-pH=7.3, BE=  00/2  00/0 ,1635=  آنالیز گازهای خونی

       

 فوقانیهای سری گرافی

 گوارشی
 00/0  -00/2  .یکاسیون ندارددان 

       

 00/0  -00/3  .ندارداندیکاسیون   اندوسکوپی فوقانی

       

ERCP  00/0  -00/4  .در این مرحله اندیکاسیون ندارد 

ط وی پس از یبیمار بستری شده و کارهای ابتدایی برای وی انجام شده است. تغییری در شرا

 باشد.آزمایشات بیمار به شرح زیر می .دهدساعت رخ نمینیم 
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WBC=17000, LDH=410, Ca=7.5, ALT=200, AST=270, BUN=50 

Hb=9, BS=230, Alk.Ph=560, Amylase=321, BE=-5 

 

 (فقط یک پاسخ؟ )ترین تصمیم کدام استبرای بیمار مناسب

  بازخورد  ینهزگ
نمره 

 انتخاب
 

نمره عدم 

 انتخاب

       

  ترخیص بیمار به منزل

ساعت شرایط مریض به  6پس از 

گذارد و به بیمارستان وخامت می

 گردد.بازمی

 00/3-  00/0 

       

بستری کردن بیمار و ادامه درمان 

 کانسرواتیو
 00/0  00/5  .انجام شد 

       

و ادامه درمان  ICUانتقال به 

 کانسرواتیو
 00/0  00/1  .انجام شد 

       

 00/0  -00/3  .ترا اندیکاسیون داردندر این مرحله ک  و اسفنکتروتومی ERCPانجام 

       

کولسیستکتومی الپاراسکوپیک 

 اورژانس
 00/0  -00/4  .اندیکاسیون ندارد 

       

اکسپلور  +ولسیستکتومی باز ک

قرار +مجرای صفراوی مشترک 

 T-Tubeدادن

 00/0  -00/5  .ندیکاسیون نداردا 
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 اداره کردن بیمار با پانکراتیت حاد:

 های اولیهتشخیص اولیه بیماری با شرح حال دقیق، آزمایشات، سونوگرافی و گرافی -1

 باشد.ترین اقدام احیاء با سرم کریستالوئید است که بهترین سرم رینگر الکتات میمهم -2

 شود.توصیه نمی کنترل درد: استفاده از مورفین به علت اسپاسم اسفنگتر اودی -3

 تصویربرداری -4

1 )CT  سکن شدت بیماری  ا سایر روش CTدر تعیین  سکن برتری به  شود ها ندارد و گفته میا

 ساعت اول ممکن است نکروز را تشدید کند. 24در 

سیون  شدیداً CTاندیکا شدن ill: بیماران  سایر علل، بدتر  صی و غیر قابل تمایز از  صا ، درد غیراخت

سندرم CRPر و افزایش بالین بیما سکمی روده، خونریزی حاد،  شک به ای شک به عوارض لوکال،   ،

 کمپارتمان شکمی.

2 )ERCP شود.ای ندارد و توصیه نمیاولیه در غیاب کالنژیت فایده 

3 )MRCP  در یافتن محتویاتsolid ها بر داخل کالکشنCT .ارجحیت دارد 

 ایحمایت تغذیه -5

غذیه ناب از ت غذیهی اجت ندارد و ت نایی  یه طی انترال مع مانی اول مایع در عد   72تا  24ی دهانی ب

شروع می صالح حجم میساعت  شروع کرد. ولی اگر طی  6توان از شود و بعد از ا ساعت بعد هم 

شروع می NGTی دهانی را تحمل نکند ابتدا از طریق ساعت تغذیه 72-24 ستاز گاواژ  شود )اگر ا

برگشتتتی داشتتت و تغذیه را تحمل  NGTیابد. اگر روز افزایش می 2-3ریج طی معده ندارد( و به تد

 شود.نکرد لوله با کمک آندوسکوپ وارد ژژنوم می

 بیوتیکیدرمان آنتی -6

AB های قارچی ها و ایجاد عفونتتواند ستتبب افزایش احتمال مقاومت ارگانیستتمپروفیالکستتی می

 شود.

 شود.الطیف الزم میوسیع AB ولی در صورت عفونت تأیید شده تجویز
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PMP دوم 

شدید ساله 36بیمار مرد  سال قبل که با خوردن غذا ت شکم از چند  شکایت درد  ست با  ای ا

ــود و به درمانمی ــتش ــخ نداده اس کیلوگرم در چند ماه اخیر  8وی حدود . های معمول پاس

ـــت ـــتــه اس ـــکــوپــی ،کــاهــش وزن داش ـــونــوگــرافــی  ،upper GIآنــدوس س

   .......................................................................................................................... 
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 رزیدنت یار اولین استارتاپ آموزش پزشکی در کشور

 مشترک ارجمند، متخصص گرامی؛

رسانی به شما یزرگواران  و جهت رسیدگی سریع به مشکالت و ثبت انتقادات و به منظور تسهیل در امر خدمات

توانید با مراجعه به سایت و فروشگاه اینترنتی و اپلیکیشن پیشنهادات، همچنین به جهت خرید آسان و سریع می

 مند شوید. موسسه از این امکانات بهره

 فروشگاه اینترنتی:

شما میدر  ست.  صوالت و خدمات درج گردیده ا شگاه تمامی مح شتة خود، از انواع این فرو توانید با مراجعه به ر

شوید و  صوص آموزش و آخرین تغییرات منابع آزمون ارتقاء و بورد آگاه  ضیحاتی در خ شر و تو صوالت حوزه ن مح

 خرید آسان و مطمئنی را تجربه کنید.

 :Residentyarاپلیکیشن 

ستفاده و دریافت از: دراپلیک شن رزیدنت یار که قابل ا سی به کتاب می APP StorePlay Storeی ستر شد، د با

شدن  ضافه  ست. روزانه در حال ا ستفاده از تمامی محصوالت آموزشی میسر گردیده ا صورت رایگان و ا پیش رو ب

 محتوا آموزش پزشکی موثر و مدون مخصوص شما رزیدنت و متخصص گرامی خواهد بود.

 آموزش:

سر  شناس آموزش به راحتی می شن و یا تماس با همکاران کار سهای حقیقی و مجازی رزیدنت یار در اپلیکی کال

 خواهد بود. در صورت مراجعه شما به اپلیکیشن رشته خودتان تمامی محصوالت را رؤیت فرمائید.

 اخبار:

بهداشتتتت و درمان و آموزش پزشتتتکی و های منتشتتتر شتتتده از طرت وزارت در این منو آخرین اخبار و اطالعیه

 های نشر و اخبار موسسه قابل مشاهده است.همچنین تازه

 پشتیبان آنالین:

توانید تمامی سواالت، انتقادات و پیشنهادات خود را با ورود به سامانه و ثبت نام در آن، مطرح در این منو شما می

 ساعت پاسخ خود را دریافت کنید.  24و حداکثر تا 

سایت میدر ا شما ین منو در  سب را به  سخ منا سرع وقت پا سؤاالت خود را مطرح کرده و همکاران ما در ا توانید 

 نمایند.ارائه می

 خداوند شفادهنده است
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 داوطلب گرامی؛

دانید اید. میبالیم که موستتستته رزیدنت یار را برای آمادگی آزمون بورد و ارتقاء خود انتخاب نمودهبر خود می

ستارتاپ آموزش تکه رزیدن شور و اولین ا شکی دارای مجوز در ک شارات و آموزش پز سه انت س یار اولین مو

شور می شکی ک سنامهپز شد و در تمامی در شده با ستفاده  شته از یک مولف و یا حداقل مولفین ا ها در هر ر

سیار قوی در اختی ست و بدون غلط و با محتوی ب ست و این امر باعث گردیده تا کتبی یک د شما عزیزان ا ار 

 قرار بگیرد.

سنامه در رزیدنت ستفاده از آن را از کتابهای در یار یک جلد کتاب الکترونیک رایگان دارد که حتما روش ا

 همکاران و کارشناسان واحد آموزش بخواهید.

یار حتما دارای یک کتاب صوتی مجزای با روشی بسیار غنی را داراست در کتابهای درسنامه در رزیدنت

 ساز باشد. تواند کارساز و چارهصورت تمایل قطعا می

ها و جداول مهم و استتفاده از یار به لحاظ استتفاده از تصتاویر و تشتریل الگوریتماستتفاده از کتب رزیدنت

ی در انتهای هر کتاب و همچنین کتب مرور سریع بسیار مورد پسند متخصص این های آزمون شفاهکیس

 رشته قرار گرفته است امید موفقیت شما عزیزان در آزمونهای پیش رو گواهی این محتوا قوی خواهد بود. 

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل موسسه رزیدنت یار ارسال و در انتظار پاسخ مدیریت تولید 

 اشید.ب

 info@residenttyar.com 
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