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مقدمه
موفقيت در آزمون هاي پزشکي منجمله آزمون هاي پيش کارورزي و دستياري از اهداف واالي اکثر همکاران مي
باشد و از ملزومات مهم موفقيت در اين آزمون ها استفاده از جزوات و کتاب هاي مفيد وخالصه اي مي باشد که
بتواند در زمان محدود نکات م ورد نياز را در اختيار داوطلبان قرار دهد لذا سبزآزمون در اين راستا و با توجه به
تجربه موفق خود در سال هاي گذشته اقدام به تهيه اين فايل امتحاني مهم جهت بهره وري هر چه بهتر همکاران
نمود.
الزم به ذکر است هر ساله تعدادي از سواالت آزمون هاي پيش کارورزي  ،دستياري ،ارتقاء و بورد مستقيماً از
الگوريتم ها طراحي مي گردند  ،از طرفي به علت پراکنده بودن اين آلگوريتم ها در کتب مختلف  ،جمع آوري آن
ها جهت مطالعه هدفمند تر و صرفه جوئي در زمان بسيار کمک کننده است و از طرفي ديگر نيز نگراني داوطلبان
به خاطر از قلم افتادن اين آلگوريتم ها بخصوص در روزهاي طالئي و پاياني به حداقل مي رسد.
اين محصول حاصل تالش گروه سبز آزمون مي باشد که اميد است مورد رضايت همکاران عزيز واقع گردد.
مديريت سبز آزمون
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ریه  -الگوریتم نحوه برخورد با هموپتیزی

بیمار با هموپتیزی

رد سایر منشاهای خونریزی:
 -اروفارنکس

شرح حال و معاینه

 -دستگاه گوارش

غیرماسیو

ماسیو

شرح حال و معاینه

تثبیت راه هوایی

دارای ریسک فاکتور

بدون ریسک فاکتور

قطع خونریزی

ادامه خونریزی

بدون ریسک فاکتور

U/A,CBC,CXR

درمان بیماری زمینه ای

کراتینین

(معموالً عفونت)

تست های انعقادی

آمبولیزاسیون یا رزکشن

تداوم خونریزی

CT-Scan

برونکوسکوپی

درمان بیماری زمینه

تداوم خونریزی

ای

ریه  -تشخیص  DTVو آمبولی ریه به کمک  D-dimerو تصویربرداری

شک به  DTVریه یا آمبولی ریه

تشخیص احتمالی بالینی

DTV
DTV

آمبولی ریه

احتمال باال

احتمال آن باال نمی باشد

احتمال پایین

احتمال آن پایین نیست

CT-Scan

D-dimer

D-dimer

باال

تصویربرداری الزم است

طبیعی

آمبولی ریه وجود ندارد

باال

تصویربرداری الزم است

طبیعی

 DTVوجود ندارد

CT-Scan
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ریه  -روش های تصویربرداری جهت تشخیص آمبولی ریه و DTV
تصویربرداری جهت DTV

سونوگرافی وریدی

تشخیصی

غیرتشخیصی

MR

CT

فلبوگرافی

قطع بررسی ها

تصویربرداری جهت آمبولی ریه

 CTقفسه سینه

غیرتشخیصی ،غیرقابل دسترس یا  safeنمی باشد

تشخیصی

قطع بررسی ها

اسکن ریه

غیرتشخیصی

تشخیصی

سونوگرافی وریدی

قطع بررسی ها

مثبت

منفی
اکو از طریق مری یا  MRیا

درمان آمبولی ریه

آنژیوگرافی تهاجمی ریه

ریه  -الگوریتم درمان آمبولی ریه حاد

طبقه بندی خطر

هیپوتانسیون

فشارخون طبیعی به همراه

فشارخون طبیعی به همراه

هیپوکینزی بطن راست

بطن راست طبیعی

درمان اولیه

پیشگیری ثانویه

درمان با توجه به
شرایط بیمار

آمبولکتومی با

آنتی کوآگوالسیون به

کانتریا جراحی

همراه ترومبولیز

فیلتر IVC

فقط آنتی کوآگوالسیون
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