 -1برای چه بیمارانی ،نیاز به تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکتیک دارید؟
الف)جهت انجام درمانهای روت کانال بیماران سالمند مراجعه کننده
ب)جهت انجام درمانهای دندانپزشکی توام با خونریزی در بیماران که رفیق کننده خون مصرف می کنند
ج)جهت بیمارانی که ابراز میکنند بدن آنها ضعیف ومستعد عفونت می باشد
د) تمام بیمارانی که در بدن شان ،منطقه ای با گردش خون ضعیف و مختل  ،poor blood supply،داشته باشند.
 -2پارامتر اصلی و اولیه ،برای انتخاب دسته آنتی بیوتیکی مورد نیاز برای پروفیالکسی در بیماران ،کدام است؟
الف) فلور نرمال( )normal floraمنطقه مورد عمل.
ب)راحت بودن بیمار
ج)ارزان بودن دارو
د) عدم حساسیت به دارو
 -3در درمان های دندانپزشکی ،با توجه به فلورای دهان ،انتخاب اولیه برای پروفیالکسیس ،کدام دسته آنتی
بیوتیکی می باشد؟
الف-سولفونامید
ب-دسته پنی سیلین ها
ج-سفالوسپورین
د-باکتریواستاتیک
 -4چنانچه در بیمارانی ،به دلیل حساسیت ،نتوانیم از دسته پنی سیلین ها استفاده کنیم ،کدام دسته آنتی بیوتیکی،
نزدیکترین قرابت را به طیف پنی سیلین ها داشته و بعنوان جایگزین ،مورد استفاده قرار میگیرد؟
الف-مترونیدازول
ب-تتراسیکلین
ج-جنتامایسین
د-دسته اریترومایسین ،و نسل جدید آن نظیر آزیترومایسین و کالریترومایسین
 -5تمام موارد زیر از فوائد نسخه نویسی منطقی داروهاست بجز؟
الف -کاهش تداخالت دارویی
ب -کاهش عوارض جانبی داروها
ج -کاهش هزینه های ساخت دارو
د -کاهش مقاومت میکروبی
 -6در یک نسخه استاندارد کدامیک از آیتم های زیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
الف -تاریخ نسخه
ب -نام پزشک معالج
ج -تخصص پزشک معالج
د -دوز دارو

 -7در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری داروی "شیاف" کدام است؟
الفSusp -
بSupp -
جSyr -
دSol -
 -8در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری "قرص های شیاردار" کدام است؟
الفC Tab -
بS Tab -
جVAG Tab -
دChew Tab -
 -9در اصول نسخه نویسی شکل اختصاری "قرص جوشان" کدام است؟
الفCont Rel Tab -
بFC Tab -
جSupp-
دEff -
 -10محتوای آب کدامیک از داروهای موضعی زیر کمتر است؟
الفCream -
بDrop -
جOintment -
دLotion -
 -11محتوای قندی کدامیک از محلولهای خوراکی زیر بیشتر است؟
الفSyr -
بElix -
جDrop -
دSusp -
 -12در مبحث طریقه مصرف داروها شکل اختصاری "دوبار در روز" کدام است؟
الفTDS -
بqid -
جSC -
دbid -

 -13در مبحث طریقه مصرف داروها شکل اختصاری "تزریق زیر جلدی" کدام است؟
الفSc -
بId -
جPo -
دSl -
 -14در صورتیکه در دستور مصرف دارویی بخواهیم در صورت نیاز (مثال حین احساس درد) آنرا مصرف کند کدامیک
از اشکال اختصاری زیر صحیح است؟
الفqid -
بNPO -
جPRN -
دa.c -
 -15دارو به چه ماده ای اطالق می شود؟
الف-ماده ای است که برای درمان و تسکین عالیم بالینی بیماری به کار می رود
ب -ماده ای است که برای تشخیص و یا پیشگیری از بیماری به کار می رود
ج -ماده ای است که بر ساختار یا عملکرد ارگانیسم زنده اثر می گذارد و آنرا تصحیح می نماید
د -همه موارد صحیح می باشد
 -16در بیمار مبتال به سیالوره ،قبل شروع کار دندانپزشکی چه دارویی تجویز می کنید؟
الف -آتروپین
ب-پیلوکارپین
ج-سویملین
د-دیکلونین
 -17جهت کاهش درد لثه هنگام جرمگیری،حداکثر مقدار مصرف اسپری لیدوکائین چقدر است؟
الف -حداکثر مقدار مصرف  ۲۰میلی گرم و یا  ۲پاف در هر ربع لثه طی نیم ساعت می باشد
ب -حداکثر مقدار مصرف  ۳۰میلی گرم و یا  ۳پاف در هر فک طی نیم ساعت می باشد
ج -حداکثر مقدار مصرف  ۳۰میلی گرم و یا  ۳پاف در هر ربع لثه طی نیم ساعت می باشد
د-حداکثر مقدار مصرف  ۲۰میلی گرم و یا  ۲پاف در هر فک طی نیم ساعت می باشد
 -18در بیمار با سابقه هرپس لبیالیس جهت پروفیالکسی چه دارویی و با چه دوزی تجویز می کنید؟
الف-آسیکلوویر  ۲۰۰میلی گرم دو بار در روز
ب -آسیکلوویر  ۴۰۰میلی گرم دو بار در روز
ج -واالسیکلوویر  ۴۰۰میلی گرم یک بار در روز
د -واالسیکلوویر  ۲۰۰میلی گرم یک بار در روز

 -19کدامیک ازموارد کاربرد کورتیکوستروئیدها در دندانپزشکی می باشد؟
الف-کاهش تورم پس از جراحی وسیع فک
ب-در بیماریهای عفونی غیر ویروسی
ج-در درمان ضایعات دهانی هرپس عود کننده
د-در شوک هیپوگلیسمی در اثر مصرف انسولین
 -20در بیمار مبتال به التهاب گوشه دهان داروی منتخب شما چیست؟
الف-کرم آسیکلوویر
ب-پماد تریامسینولون
ج-کرم میکونازول
د-کرم پنسیکلوویر
 -21قوی ترین و ضعیفترین کورتیکوستروئید موضعی به ترتیب از راست به چپ کدامست؟
الف-تریامسینولون-فلوئوسینولون
ب -فلوئوسینولون -تریامسینولون
ج-هیدروکورتیزون-کلوبتازول
د-کلوبتازول-هیدروکورتیزون
 -22بیمار آقای  65ساله دارای پروتز دندانی با سابقه عفونت قارچی مراجعه کرده است.برای درمان بیماری چه
دارویی را توصیه می نمایید؟
الف -آسیکلوویر
ب -نیستاتین
ج -تریامسینولون
د -مترونیدازول
 -23کدام آنتی هیستامین در درمانهای حمایتی جهت بی حسی و تسکین زخمهای دهانی کاربرد دارد؟
الف-شربت دیفن هیدرامین کامپاند
ب-دیکلونین
ج-ادکورتیل
د-شربت دیفن هیدرامین هیدروکلراید
 -24عوارض جانبی ناشی از مصرف بیش از دو هفته کورتیکوستروئید موضعی در درمان لیکن پالن دهانی ،تجویز چه
دارویی با استروئیدها را ایجاب می کند؟
الف-نیستاتین
ب-آسیکلوویر
ج -کتوکونازول
د-فام سیکلوویر

