
  کدام یک از موارد زیر بیشترین اهمیت را در کاهش احتمال انتقال دارد؟ )1
 استفاده از تهویه مناسب .１
 استفاده ازدستکش .２
 استفاده از مواد ضد عفونی کننده .３
 استفاده از شیلد .４

  
  کدامیک از رضایت هاي زیر باید قبل از جراحی اخذ شود؟ )2

 رضایت انجام عمل .１
 رضایت عوارض .２
 رضایت انتقال کووید .３
 موارد باالهمه  .４

  
  ؟ندارددر شرایط کووید، کدام یک از وسایل زیر در حین جراحی الزامی به استفاده  )3

 ماسک جراحی .１
 عینک .２
 دستکش ضد ویروس .３
 کاله جراحی .４

  
  بیمار در اسکرینینگ قبل از عمل، قدم بعدي چیست؟ PCRدر صورت مثبت شدن  )4

 میتوان عمل را انجام داد .１
 عمل کنسل و به تعویق انداخته شود .２
 بیمار به مرکز دیگري براي درمان منتقل می شود .３
 .همه موارد فوق براساس پروتوکول منطقه اي صحیح است .４

  
  جهت اسکرینینگ بیمار قبل از جراحی، کدام روش زیر صحیح است؟ )5

１. PCR 
２. Antibody 
３. Chest CT 
 همه موارد باال .４

  
  اده کرد؟در اتاق عمل تا چه مدت می توان استف  N95در شرایط حفظ منابع، از ماسک  )6

 .هر یکساعت تعویض شود .１
 .بعد از هر عمل تعویض شود .２
 .در انتهاي روز عمل دور انداخته شود .３
 .تا یک هفته در اتاق عمل استفاده شود .４
５.  

  
  براي معاینه بیمار با عالیم تنفسی، کدام یک از وسایل حفاظت شخصی الزامی میشود؟. 7



a. ماسک طبی، گان، دستکش ومحافظ چشم یا صورت  
b.  گان ودستکشماسک طبی،  
c.  حتما بایدcoverall   استفاده شود.  
d. در معاینه بیمار سرپایی با توجه به زمان اندك تماس میتوان فقط به ماسک ودستکش اکتفا نمود.  

  
  پرخطر ارزیابی میشوند؟ 19-در طبقه بندي بیماران براي اعمال جراحی ، کدام گروه از بیماران از نظر کووید. 8

e. بیماران عالمت دار  
f. ماران با بیPCR  مثبت  
g.  بیماران با عالیم درگیري ریوي درCT SCAN     
h. همه موارد فوق 

 
 براي بیماران سرپایی ارتوپدي کدام مورد صحیح نمیباشد؟. 9

i. تممنوع اسبه درمانگاه ارتوپدي  کووید راجعه ي سرپایی براي بیماران با عالیم تنفسی یا احتمال ابتال به بیماريم. 
j.   ،دبستگان و مراقبین بیمار به مراکز سرپایی ممنوع میباشورود همراهان. 
k.  یابد ، کنسل و به زمان دیگري بعد از بهبودي کامل انتقال19-کووید وقت هاي ویزیت بیماران در صورت بروز عالیم . 
l.  ومدت زمان ویزیت بیماران را نسبت به  د، تعداجهت اطمینان از عدم ابتال به کوویدبهتر است

 . فزایش دادشرایط عادي ا
 

 در بیماران بستري در دوران پاندمی کدام توصیه را نمی پسندید؟. 10
m. هدف کاهش تعداد بستري وکوتاه کردن زمان بستري است 
n. تکنیکهاي کم تهاجمی بر روشهاي دیگر ارجحیت دارند. 
o. ضروري نمیباشد -19کاهش تعداد مالقات ها براي بیماران بستري  فاقد عالیم کووید. 
p. باید از سایرین جدا باشد 19-بخش هاي بستري بیماران عالمت دار یا مثبت ازنظر کووید  . 

 
 کدام توصیه صحیح تراست؟ 19-در مورد احتیاطات حول وحوش جراحی در زمان پاندمی کووید. 11

q. بربیهوشی موضعی ارجح است انجام بیهوشی جنرال. 
r.  جلوگیري از الودگی بیشتر اتاق عمل بیمار در اولین فرصت از ریکاوري به بعد از جراحی در بیمار با کووید بهتر است براي

 .بخش منتقل شود
s.  بعد از جراحی در بیمار با کووید  وقبل از ورود بیمار بعدي بهتر است اتاق با اشعه ماوراي بنفش یا

 .بخور اب اکسیژنه ضدعفونی شود
t. فاصله قبل از جراحی وبعد از بستري شدن بیمار انجام شودغربالگري بیمار  الکتیو ازنظر کرونا بهتر است درست بال . 

 
 کدام مورد صحیح تر است؟ 19-در مورد اقدامات جراحی در زمان پاندمی کووید. 12

u.  انجام توتال هیپ ارتروپالستی نسبت به همی ارتروپالستی در درمان شکستگی جابجاشده گردن استخوان ران در
 .افرادمسن ارجح است

v. یل خارجی هومروس کودکان  بهتر است به صورت کنزرواتیو وبا فالواپ مکرر ونزدیک انجام شودشکستگی کوند. 
w.  بهتر است دراتاق عمل اورژانس  جااندازي ودرصورت ) پروستتیک یا طبیعی( دررفتگی مفاصل بزرگ

 .پایدار بودن بیمار مرخص گردد



x. د واخذ رضایت اگاهانه در مورد خطر افزایش یافته ابتال به دربیماران نیازمند اعمال جراحی اورژانس، بررسی از نظر کووی
 .کووید وعوارض ان ضروري نمیباشد

 
  

  
 

  که نیاز به عمل جراحی اورژانس داشته باشد کدام مورد زیر اشتباه است؟19- در مورد بیمار مبتال به کووید  - 13
  .عمل جراحی باید با حضور حداقل پرسنل انجام شود  - الف
  .تهویه اتاق روشن بودن کولر کفایت می کندبراي  - ب
  .استفاده از لوازم حفاظت فردي براي پرسنل الزامی است - ج
  .در حین اینداکشن بیهوشی حضور حداقل پرسنل جایز است - د
  

کدامیک از موارد بررسی نشده است  19لوازم حفاظت فردي مورد نیاز پرسنل در حین عمل جراحی اورژانس در بیماري که از نظر کووید  - 14
  زیر نیست؟

  گان سرتاسري غیر قابل نفوذ - الف
  شیلد یا عینک محافظ - ب
 محتمل است aerosolized particlesدر مواردي که انتشار  FFP2ماسک  -ج
  دوالیه دستکش نیتریل - د
  
  

  نیست؟ کدامیک صحیح 19در مورد  استفاده از الکتروکوتر در حین عمل جراحی بیمار مبتال به کویید  - 15
  استفاده از الکتروکوتر در اعمال ارتوپدي منعی ندارد - الف

  استفاده از الکتروکوتر باید محدود یا منع شود - ب
  امکان انتقال پارتیکلهاي ویروس در دود حاصل از الکتروکوتر وجود دارد - ج
  .تهویه مناسب دود حاصل از الکتروکوتر در حین عمل الزامی است - د

 
   :الزم استاز شکایات پزشکی براي جلوگیري - 16

  پروتکل هاي اعالم شده را رعایت نماییم - الف 
  .اندیکاسیون قطعی اعمال جراحی طبق رفرانس هاي علمی گذاشته شود - ب
  الف و ب-ج
  هیچکدام - د
  

  ؟صحیح می باشد 19کدامیک در خصوص ضرورت اخذ رضایت آگاهانه در خصوص بیماري کووید - 17
  رضایت نمی باشدنیازي به اخذ - الف
  اخذ رضایت از همراه کافی است  - ب
   اخذ رضایت از بیمار ضروري است -ج
  هیچکدام - د
  



  می باشد؟در هنگام بروز عارضه کدامیک صحیح  - 18
ر هنگام بروز عارضه الزم است پزشک معالج با بیمار صحبت نموده وتوضیحات کامل در خصوص عارضه و د - الف

  .و پی گیري هاي الزم جهت درمان انجام دهد راههاي درمان ارائه نماید
  نیازي به پی گیري پزشک معالج نیست  ر هنگام بروز عارضهد - ب
  درخواست مشاوره کافیست و نیازي به صحبت با بیمار نمی باشد - ج
  هیچکدام - د
  

بهتر است ثبت  کیبوده اند، کدام  یهم منف نگینیاسکر یشگاهیآزما يها که تست دیعالمت از نظر کوو یب يآپ ارتوپد پره ماریدر پرونده ب. 19
 شود؟

 
  .شودینم دهید ماریدر ب دیاز ابتال به کوو يا درحال حاضر نشانه. الف

 . باشد یم یمنف دیاز نظر کوو ماریب. ب
 . باشد یمبتال نم دیبه کوو ماریدر حال حاضر، ب. ج
 .است یمثبت، ذکر آن در پرونده الزام دیفقط در موارد کوو. د

 
 
 کدام است؟ یدمیاپ کیدوره پ یط ویالکت یانجام جراح مضرات. 20
 . است یمعمول ماریب ریشده دهها برا یجراح ماریاحتمال مرگ ب و،یآپرت يدوره پر یدر ط دیبه کوو ماریب يدر صورت ابتال. الف
 . ابدی یم شیپزشک و پرسنل درمان افزا ياحتمال ابتال برا. ب
 . شودیهمراهان و پرسنل درمان، دچار وقفه م مار،یبعلت ورود ب یاعاجتم يچرخه فاصله گذار. ج
 همه موارد. د
  

 


