فهرسـت مطالـب

رشد و تکامل7................................................................................................................................
اختالالت رفتاری ،روانپزشکی و مسائل روانی -اجتماعی 14..............................................................

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ
تغذیه و اختالالت تغذیهای 15...........................................................................................................

مایعات و الکترولیت24......................................................................................................................

بیمار 
ی و آسیبهای حاد کودکان36...................................................................................................
ژنتیک

41.....................................................................................................................................

اختالالت متابولیک45........................................................................................................................

طب جنین و نوزاد49.........................................................................................................................

ایمونولوژی65...................................................................................................................................
آلرژی

70.....................................................................................................................................

بیماریهای روماتیسمی کودکان76....................................................................................................

بیماریهای کوداکن 1

7

عنوان

اهمیت

تعداد سواالت در آزمونهای کشوری

رشد و تکامل

خیلی مهم

10

رشد کودک و اختالالت آن

رشــد کــودک بــا اندازهگیــری وزن ،قــد و دور ســر ســنجیده میشــه .دو جــدول
پاییــن و نــکات زیــرش حکــم طــا رو دارن.

حــال حاضــر وزن وی حــدود  ۹/۵ kgو قــد وی ۷۵ cm

وزن

قد

یک سالگی

۷۵ cm ï

 ۴سالگی

۱۰۰ cm ï

چند روز اول  ïکاهش  ۵تا  %۱۰وزن
 7 -10روزگی  ïبازگشت به وزن تولد

اســت .ســن تقریبــی وی چنــد مــاه اســت؟ (پرهانترنــی
اســفند  -۹۵قطــب اهــواز ،پرهانترنــی شــهریور -۹۶
مشــترک کشــوری)
الف

 ۶ماه

ب

 ۱۲ماه

ج

 ۱۸ماه

د

 ۲۴ماه

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

زمان تولد

۵۰ cm ï

۱

شــیرخواری بــا وزن تولــد  ۳کیلــو و قــد  ،۵۰ cmدر

 4 -5ماهگی  ïدو برابر شدن وزن
یک سالگی
 ۲سالگی
بعد از دو
سالگی

 ïسه برابر شدن وزن

 ïچهار برابر شدن وزن

 ïساالنه  2/5 kgافزایش
وزن

👊 نــوزاد طبیعــی در چنــد روز اول  % ۵ -۱۰وزنــش رو از دســت میــده و بعــد از یــک

هفتــه تــا  ۱۰روز بــه وزن تولــدش برمیگــرده .میــزان وزنگیــری شــیرخوار در ســه تــا
چهــار مــاه اول روزانــه  20 -30 grو بــرای باقــی ســال اول روزانــه  15 -20 grاســت.

👊 وزن شیرخوار در چهار ماهگی دو برابر و قدش در چهار سالگی دو برابر تولد میشه.

👊 دور ســر متوســط در بــد تولــد  ۳۵ cmاســت کــه در ســال اول حــدود

 ۱۲ cmزیــاد میشــه .یــادت باشــه آمپــول  ۶.۳.۳روی دور ســر اثــر داره! چجــوری؟!
اینجــوری کــه دور ســر شــیرخوار در ســال اول بــا سیســتم ( ۳.۳.۶مــاه) و )cm( ۶.۳.۳

2

شــيرخوار  2ماهــه بــا دور ســر بــدو تولــد 34

ســانتيمتر /در صــورت رشــد و تكامــل نرمــال ،دور

ســر مــورد انتظــار وي در ايــن ســن چنــد ســانتيمتر
اســت؟ (پرهانترنــی اســفند  -99کشــوری)
الف

36

 در سه ماه اول )2cm/month( ۶ cm

ب

38

ج

40

 در سه ماه دوم )1cm/month( ۳ cm

د

40

 در شش ماه دوم )0.5cm/month( ۳ cm

3

بــاال میــره ،یعنــی:

الگوی رشد قدی کودک

قـــد تخمینـــی کـــودک ،بـــا میانگیـــن قـــد پـــدر و مـــادر محاســـبه میشـــه کـــه اگـــر
دخت ــر ب ــود  ۶.۵ cmازش ک ــم میکنی ــم و اگ ــر پس ــر ب ــود  ۶.۵ cmاضاف ــه میکنی ــم،

قــد متوســط دختــری را کــه پــدرش ۱۷۶ cm

و مــادرش  ۱۶۴ cmاســت ،چنــد  cmپیشبینــی
میکنیــد؟ (پرهانترنــی اســفند  -۹۴قطــب شــمال)
الف

۱۷۰/۵

ب

باالخ ــره بای ــد ی ــه فرق ــی بی ــن پس ــرای س ــعید مع ــروف و ت ــام ک ــروز باش ــه دیگ ــه!

۱۶۶

ج

۱۶۳/۵

مثـــل ایـــن دختـــر بچـــه کـــه اگـــر از میانگیـــن قـــد والدینـــش ۶ cm ،کـــم کنـــی

د

۱۶۰/۵

حـــدوداً بـــه  ۱۶۴میرســـی.

سؤال
پاسخ

1

ب

2

ب

3

ج

ژلوفـــن
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کودکــی بــا اختــال رشــد بــه درمانــگاه مراجعــه

4

کــرده اســت .در ارزیابــی منحنــی رشــد علیرغــم
افزایــش صــدک وزنــی ،صــدک قــدی وی کاهــش
نشــان میدهــد .احتمــال کــدام اختــال ذیــل وجــود
دارد؟ (پرهانترنــی خــرداد  -۹۸میــاندورهی کشــوری)
الف

تغذیهی ناکافی

ب

کمبود هورمون رشد

ج

هیپوتیروئیدی

د

بیماری مزمن

به چند الگوی شایع رشد دقت کن K

 کودکـــی کـــه از ابتـــدا قـــد ،وزن و دور ســـر کمتـــر از صـــدک  ۵دارد :کوتـــاه
قـــدی فامیلیـــال (شـــایعترین) ،کوتاهـــی قـــد سرشـــتی ،اختـــال ژنتیکـــی یـــا
آســـیب داخـــل رحمـــی.

👊 در ایــن حالــت اولیــن قــدم ،محاســبهی میانگیــن قــد والدیــن اســت کــه اگــر تأییــد
شــد ،جــای نگرانــی نیســت.

 کودکــی کــه در چنــد مــاه اخیــر صــدک وزنــش افــت داشــته ولــی صــدک قــد و دور
ســر خــوب بــوده اســت  ïدریافــت ناکافــی کالــری (ســوء تغذیه).

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

👊 در صــورت عــدم دریافــت کالــری کافــی ،ابتــدا صــدک وزن ،ســپس قــد و در آخــر
دور ســر افــت میکنــد.

 کودکــی کــه افزایــش صــدک وزن و افــت صــدک قــدی داشــته اســت ï

هایپوتیروئیــدی.

 کودکــی کــه در ابتــدا صدکهــای بــاالی رشــد داشــته اســت ولــی بیــن ۶ -۱۸

ماهگــی افــت کــرده و در امتــداد صدکهــای جدیــد بــه رشــدش ادامــه میدهــد:

Catch- down growth

👊 در ایــن شــرایط تنهــا ،اطمینانبخشــی بــه خانــوادهی کــودک و پیگیــری کافــی
اســت و نیــاز بــه ارزیابــی بیشتــر نیســت.

دختــر  / 10yrکوتاهــی ق د/قــد /۱ ۱۰ cmســن

5

اســتخوانی  ۶ســاله و وزن  / ۳۵ kgبــدون رشــد

قــدی در ســال گذشــته .اولیــن آزمایــش درخواســتی؟
(پرهانترنــی شــهریور  -۹۷قطــب شــیراز)
الف T4,TSH

✍ ســن اســتخوانی یکــی از معیارهــای رشــد اســت .عقــب بودن ســن اســتخوانی

از ســن تقویمــی و واقعــی بیمــار تحــت تأثیــر شــرایط مختلفــی مثــل ســوء تغذیــه و
مســائل هورمونــی (هورمــون تیروئیــد ،رشــد و  )...اســت.

ب Sweat chloride Test
ج VBG

TTG, Total Ιg A level

د
6

تکامل کودک و اختالالت آن

شــیرخواری کــه قــادر اســت بــه تنهایی بنشــیند ،اشــیا

را از یــک دســت بــه دســت دیگــر بدهــد و خــودش بطری
شــیر را هنــگام تغذیــه نگــه دارد ،حداقــل چه ســنی دارد؟
(پرهانترنــی اســفند  -۹۶قطــب شــیراز و کرمانشــاه)
الف

 ۴ماه

ب

 ۶ماه

ج

 ۹ماه

د

 ۱۲ماه

سؤال
پاسخ

۴
ج

۵
ب

۶
ب

تکامــل طبیعــی کــودک از مباحــث مهــم روزگاره! هیــچ چــارهای نــداری جــزء

اینکــه جدولشــو بخونــی 😈 ولــی قبلــش بــدون کــه تکامــل بچــه رو بــا ســه جــزء
ارزیابــی میکنــن -۱ :حرکتــی ظریــف ( )Fine- adaptiveو آشــکار (،)Gross

 -۲شخصی -اجتماعی -۳ ،زبان.

بیماریهای کوداکن 1

9

سن

حرکات آشکار

حرکات ظریف

شخصی -اجتماعی

زبان

 ۲هفتگی

حرکت سر از سمتی به سمت دیگر

_

به صورت نگاه میکند.

با صدای زنگ هوشیار میشود.

عبور از خط وسط را تعقیب میکند

لبخند اجتماعی (واکنشی) میزند.

با چشمها بدنبال صدا میگردد.

 ۲ماهگی بلند کردن شانه در حالت خوابیده به شکم

 ۴ماهگی

 ۶ماهگی

بر روی دستها بلند میشود .غلت میزند.
گردن میگیرد ()no head lag
به تنهایی مینشیند.

دست را برای گرفتن اشیاء دراز

میکند و سعیمیکند با مشت اشیاء
را بگیرد.

اشیاء را از دستی به دست دیگر
منتقل میکند.

شروع به بازی با اسباببازی میکند.
خودش غذا میخورد.

شیشه شیر را در دست میگیرد.

میخندد و جیغ میزند.

آواسازی میکند)Babbles( .
بهشکلی ناواضح بابا و مامان

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

اشیاء را با انگشت میگیرد

به دستها نگاه میکند.

 ۹ماهگی

با گرفتن دستهایش میایستد،
از حالت خوابیده مینشیند.

 ۱۲ماهگی راه میرود و خم میشود و میایستد.

(.)pincer grasp

دو مکعب را به هم میکوبد.

بای بای میکند.

قایم موشک بازی میکند.
از فنجان ☕ مینوشد.

مکعب را در فنجان ☕ میگذارد.
خط خطی میکند.

از قاشق و چنگال استفاده میکند.

 ۳ -۶کلمه میگوید.

 ۱۸ماهگی

میدود و به توپ لگد میزند.

 ۴مکعب را روی هم میچیند.

از پله باال و پایین میپرد.

 ۶مکعب را روی هم میچیند.

با تعویض پاها از پله باال میرود.

 ۸مکعب را روی هم میچیند.

بهخوبی از قاشق استفاده میکند.

با تعادل مناسب روی یک پا میایستد و

 Oو شاید  +را کپی میکند.

بدون کمک مسواک میزند.

 £را کپی میکند.

_

 ۳سالگی

 ۴سالگی
 ۵سالگی
 ۶سالگی

میپرد.

میپرد (لِیل ِی).

روی پنجه راه میرود ،بِپر بِپر میکند
(.)skips

بر روی هر پا تعادل خود را به مدت ۶
ثانیه حفظ میکند.

بهصورت واضح بابا و ماما میگوید.

از دیگران تقلید میکند.

 ۱۵ماهگی

 ۲سالگی

اصوات دوسیالبی ادا میکند.
 ۱ -۲کلمه میگوید.

به عقب راه میرود.

با دست پرتاب میکند.

میگوید.

دو مکعب را روی هم میچیند.

خطها را کپی میکند.

در کار خانه کمک میکند.
لباس خود را درمیآورد.

به عروسکهایش غذا میدهد.
دستهایش را میشوید
و خشک میکند.

△ را کپی میکند

آدمک  ۶قسمتی میکشد.

حداقل  ۶کلمه میگوید.

دو کلمــه را با هم ترکیب میکند.
به تصاویر اشاره میکند.

دندانهایش ( )toothرا مسواک میزند .بخشهای بدن را میشناسد.
لباسهایش را میپوشد.

شستهایش را دور هم میچرخاند .تیشرت ( )three- shirtمیپوشد.

آدمک سه قسمتی میکشد.

از دستورات پیروی میکند.

بدون کمک لباس میپوشد.

_

مفهوم امروز ( )۲dayرا میفهمد.
تصاویر را نام میبرد.

 %۷۵کلماتش ( )۳/۴قابل فهم است.
جملهی سهکلمهای میگوید.

مفهوم فردا و دیروز را میفهمد.
رنگها را میشناسد.

صفات را درک میکند.
میشمارد.

متضادها را میفهمد.
کلمات را توصیف میکند.

شروع به درک راست و چپ میکند.

ژلوفـــن
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7

کودکــی کــه مـیدود ،بــه تــوپ ضربــه میزنــد ،بــه

عروســک خــود غــذا میدهــد و شــش کلمــه میگویــد.
حداقــل چنــد ماهــه اســت؟ (پرهانترنــی اســفند -۹۵
قطــب همــدان)
الف

۱۲

ب

۱۵

ج

۱۸

د

۲۴

حاال بیا مهمتریناش رو یه دوره کنیم.
🍼  ۲ماهگــی  بــرای اولیــن بــار بــا شــعور لبخنــد اجتماعــی میزنــه و بــرات غــان
و غــون میکنــه (.)cooing
🍼  ۴ماهگی  غلت میزنه ،گردن میگیره و قهقهه میزنه (خندهی صدادار) تازه شروع به
بازی با  toyمیکنه .چوی  toyتورو تا همیشه باید یاد  ۴ماهگی بندازه.
🍼  ۶ماهگــی  بابــی بابُلــی میشــینه ،جفــت شــش میــاره و هــی شیشــه شیرشــو از ایــن

شَســت بــه اون شَســت میــده! پــس تــو شــش ماهگــی تنهایــی میشــینه و شیشــه شیرشــو
نگــه میــداره و میخــوره ،وســیلههارو از ایــن دســت میــده اون دســت و صداهــای

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

نامفهــوم (بابــل =  )Babblesدر میــاره.

🍼  ۹ماهگــی  نوشــین  ۹صبــح قایمکــی از خــواب بلنــد شــده و وایســاده از پشــت شیشـهی

مــات اتاقــش بــا  ۲تــا مکعــب روبیــک و مامــان بابــاش بــای بــای میکنــه! پــس تــو  ۹ماهگــی
از وضعیــت خوابیــده بلنــد میشــه ،بــا گرفتــن دســتاش وایمیســته ،ناواضــح مامــان و بابــا

میگــه ۲ ،تــا مکعــب رو بهــم میکوبــه و بــای بــای میکنــه.

👊  ۱۲ماهگــی  شــیعهی  ۱۲امامــی راه میــره و واضــح از مامــان بابــاش تقلیــد میکنــه؛ یــک

مکعــب رو تــو یــک فنجــون میــذاره و از فنجونــش آب میخــوره! یــادت باشــه همیشــه یک فنجون
قهــوه (یــک ســالگی) میخــوره ،ســه بــار بلنــد بگــو! یــک ☕.

🍼  ۱۵ماهگــی  پرویــز  ۱۵قدمــی خــط خطــی مــرزی بــا  ۳کلمــه دســتور عقبگــرد داد ،چــون

بــه جــای  ۲جعبــه مهمــات ،قاشــق چنــگال آورده بــودن! تــو  ۱۵ماهگــی عقــب عقــب میــره،

خــط خطــی میکنــه ۲ ،تــا مکعــب رو روی هــم میگــذاره ،از قاشــق چنــگال اســتفاده
میکنــه ۳ -۶ ،کلمــه میگــه و دســتورات رو اجــرا میکنــه.

🍼  ۱۸ماهگــی  یــه پرسپولیســی میدوئــه از  ۱۸قدمی اســتقالل ،گل میزنــه و داد میزنه  ۶تاییاش

 ۶تاییــاش بعــد لباساشــو در میــاره و بــه عروســکش غــذا میــده! پــس تــو  ۱۸ماهگــی میدوئــه ،بــه

تــوپ ضربــه میزنــه ۴ ،تــا مکعــب رو هــم مـیذاره ۶ ،تــا کلمــه میگــه و ...

8

کودکـی میتوانـد از پلههـا بـاال و پاییـن بـرود و 6

مکعـب را روی هـم بگـذارد ،دسـتهایش را میشـوید و
خشـک میکنـد .با توجـه بـه تواناییهای مذکـور حداقل
سـن کـودک چنـد سـال اسـت؟ (پرهانترنـی دی -99
میاندورهی کشـوری)

🍼  ۲ســالگی ( ۲۴ماهگــی)  مفهــوم امــروز ( )2dayرو میفهمــه ،جملــهی ۲
کلم ـهای میســازه ،دندونــاش ( )tooth=2oothرو مســواک میزنــه و از پلــه بــاال و پاییــن
میــره 6 ،تــا مکعــب رو روی هــم میچینــه ،چشــم چشــم دو ابرو بلــده و قســمتهای مختلف
بدنــش رو میشناســه و ...

		
الف 1

ب

2

🍼  ۳سـالگی  تیشـرت ( )three shirtمیپوشـه ،جملهی  ۳کلمهای میگه ۳/۴ ،حرفاش

		
ج 3

د

4

قابـل فهمـه ،مفهـوم دیـروز و فـردا رو درک میکنه 8 ،تا مکعـب رو روی هم میچینه ،سـن و

۸
ب

جنس خودشـو میدونه.

سؤال
پاسخ

۷
ج
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🍼  ۴ســالگی  چارلــی بــا س ـهچرخهی ســه رنگــش دور میــدون صفاتــی بــا دوســتاش جمــع

شــده! بچــه تــو چهــار ســالگی لیلــی میــره ⭕ ،و  +رو کپــی میکنــه ،یــه آدم بــا ســه

عضــو میکشــه ،رنگهــا و صفــات رو میشناســه و ...

🍼  ۵ســالگی  بابــا پنجعلــی روزشــماری میکنــه تــا از یــه چاردیــواری تاریــک روشــن بپــره
بیــرون .بچــه تــو پنــج ســالگی رو پنجــه راه میــره ،بِپــر بِپــر میکنــه (  ،)skipکپــی
میکنــه ،میشــماره و مفهــوم متضــاد (تاریــک و روشــن) رو درک میکنــه.
🍼  ۶ســالگی  ســختترین کار بــرای ایرانیــا مفهــوم چــپ و راســته! پــس
بچــه آخــر َســر تــو شــش ســالگی چــپ و راســت رو میفهمــه ،کلمــات رو تعریــف
میکنــه ،مثلــث (△) کپــی میکنــه و یــک آدم  ۶قســمتی میکشــه.

لی لی میکند ،مفهوم کلمات را میشناسد و زمان آینده را در
جمالتش استفاده میکند .حداقل سن این کودک چند سال
است؟ (پرهانترنی شهریور  -۹۷قطب مشهد)

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

👊 تــو نلســون گفتــه بیشتــر بچههــا در ســن  ۱۲تــا  ۱۵ماهگــی میتواننــد بــه

9

کودکی است که مثلث را کپی میکند ،به مدت  ۶ثانیه

تنهایــی شــروع بـ ه راه رفتــن کننــد .پــس اگــر یــه بچـهی  ۱۴ماهــه راه نمیرفــت ،تــا
پــر شــدن  ۱۵ماهــش صبــر میکنــی.
غربالگری یادگیری زبان

الف

 ۳سال

ب

 ۴سال

ج

 ۵سال

د

 ۶سال

پســر  ۲ســالهای  ۱-۳کلمــه را صحبــت میکنــد

10

اگــر یــه بچــه رو بــا تأخیــر در صحبــت کــردن آوردن ،اولیــن کار بررســی شنواییشــه.

ولــی کمتــر از نیمــی از کلماتــش بــرای شــنونده

تکامــل زبــان رو تــو جــدول بــاال دیــدی ولــی بــرای اینکــه یــادت نــره تــو هــر ســنی

نامفهــوم اســت .اولیــن اقــدام تشــخیصی در مــورد وی

چقــدر از حرفهــای بچــه رو میفهمــی:
💊  ۲سالگی۱/۲ :
💊  ۳سالگی۳/۴ :

💊  ۴سالگی به بعد :تقریب ًا کامل

یــک ســری از بچههــا رو بــه علــت خطــر بــاالی نقــص شــنوایی بایــد بــه

شنواییســنجی ارجــاع بــدی ،کیــا؟!

💊 نقص شنوایی خدادادی در بستگان درجهی  Iیا II

💊 سطح بیلیروبین ≥ 20mg/dl
💊 وزن تولد ≤  ۱۵۰۰گرم
💊 آپنههای مکرر

کــدام اســت؟ (پرهانترنــی شــهریور  -۹۳قطــب شــیراز)
الف

بررسی سرولوژی سرخجه در مادر و کودک

ب

گفتار درمانی

ج

شنوایی سنجی

د

اطمینانبخشی به والدین

11

کدامیـک از مـوارد زیـر بـا خطر باالی نقص شـنوایی

همـراه نمیباشـد؟ (پرهانترنی شـهریور -94قطب مشـهد)
الف

نوزاد با آپگار دقیقه  5برابر 6

ب

نوزاد با بیلیروبین باالتر از 20mg/dl

ج

نوزاد با وزن تولد برابر  1200گرم

د

نوزاد با سابقه مننژیت

💊 امتیاز آپگار دقیقهی پنج ≤ ۵

💊 سابقهی ترانسفیوژن و تعویض خون

💊 گردش خون جنینی پایدار (هایپرتنشن ریوی اولیه)

سؤال
پاسخ

۹
د

۱۰
ج

۱۱
الف

ژلوفـــن

12

💊 مننژیت

💊 مصرف داروهای اتوتوکسیک (آمینوگلیکوزید و یا لوپ دیورتیک)
💊 سابقهی سرخجه یا سایر عفونتهای غیر باکتریال داخل رحمی
💊 اختالالت ( ENTشکاف کام ،گوشهای  Low setو )...

پســر  / 3.5yrلکنــت زبــان اخیــر /بــدون مشــکل

12

دیگــر در ســابقهی معاینــهی بالینــی و تکامــل .اولیــن
اقــدام؟ (پرهانترنــی شــهریور  -۹۴قطــب اهــواز)
ب

گفتار درمانی

ج

فقط پیگیری

د

مشاورهی روانپزشکی

بــه پیگیــری نــدارد ،مگــر ایــن کــه لکنــت زبــان شــدید یــا همــراه بــا تیــک عصبــی،
وضعیــت غیرعــادی بــدن و یــا پــس از  ۴ســالگی باشــد.

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

الف

شنوایی سنجی

لکنــت زبــان ( )stutteringدر ســن  ۳ -۴ســالگی نرمــال و گــذرا اســت و نیــاز

تکامل روانی -اجتماعی کودک

ارتبــاط عاطفــی بیــن والدیــن و نــوزاد در ابتــدای تولــد یکطرفه اســت به اصطــاح پیوند

کدامیــک از مراحــل تکاملــی در کــودکان زودتــر

13

اتفــاق میافتــد؟ (پرهانترنــی شــهریور  -۹۷قطــب
همــدان)

( )Bondingخوانــده میشــود .بهتدریــج در طــول ســال اول زندگــی رابطــه دو طرفــه

شــده کــه بــه ایــن مرحلـ ه وابســتگی ( )Attachmentگفتــه میشــود .معمــو ًال کــودک

در ســن  ۹تــا  ۱۸ماهگــی در جداشــدن از والدیــن احســاس ناامنــی و در واقــع غریبگــی

الف Huchment

میکنــد (.)stranger anxiety

ب Autonomy
ج Bonding

Stranger anxiety

د

ارزیابی کودک سالم و کودک دارای نیازهای خاص

کــودکان نرمــال بــه لحــاظ تکاملــی اولیــن بــار

14

در چــه ســنی بــرای بینایــی بایــد غربالگــری شــوند؟
(پرهانترنــی شــهریور  -۹۵قطــب کرمــان)
الف

 ۲سال

ب

 ۳سال

ج

 ۴سال

د

 ۵سال

15

چند تا غربالگری مهم رو یاد بگیر.

غربالگری اوتیسم  ۱۸ -۲۴ ماهگی.

غربالگری بینایی  اولین بار در سه سالگی.

✍ اگــر بچـهی  ۴ -۸ماهـهای رفتارهایــی مثــل عــدم لبخنــد زدن در پاســخ بــه محرک،
نیســتاگموس ،حــرکات ســرگردان چشــم یــا کنــدی حــرکات در بدســت آوردن اشــیاء

داشــت بــه اختــاالت بینایــی شــک کــن.

غربالگری برای آنمی در کودک سالمی که ترم متولد

شده در چند ماهگی انجام میشود؟ (پرهانترنی شهریور
 -99کشوری)
الف

9

ب

12

ج

15

د

20

سؤال
پاسخ

غربالگــری کمخونــی  در شــیرخواران تــرم و ســالم معمــو ًال در  ۱۲ماهگــی
انجــام میشــود امــا بچههــای نــارس یــا کــم وزن ( )low birth weightدر زمــان

تولــد و مجــدداً در  ۴ماهگــی بایــد از نظــر آنمــی بررســی شــوند.

اندازهگیــری فشــارخون  از  ۳ســالگی بــه بعــد جــزء معاینــات روتیــن اســت و قبــل از
۱۲
ج

۱۳
ج

۱۴
ب

۱۵
ب

آن در مــوارد مشــکوک بایــد اندازهگیــری شــود.
مراقبــت دندانــی  تمــام کــودکان بایــد ســاالنه توســط دندانپزشــک معاینــه

بیماریهای کوداکن 1

13

شــوند .دندانهــای پیشــین مرکــزی تحتانــی اولیــن دندانهــا و بعــد از آن بــه ترتیــب
دندانهــای پیشــین مرکــزی فوقانــی ،پیشطرفــی ،اولیــن آســیای بــزرگ و دندانهــای
آســیای کوچــک در میآینــد.

✍ انضبــاط  Time out یــا جداســازی یکــی از تنبیههــای انضباطــی بــرای کودکــه

کــه بهــش میگــی بــره تــو اتــاق خــودش؛ یــک دقیقــه بــه ازای هــر ســال .یعنــی بــرای
کــودک پنــج ســاله ،پنــج دقیقــه.

16

✍ عقبماندگــی ذهنــی (  )MRپاییــن بــودن عملکــرد شــناختی کــودک

تکاملــی بــا تســت  ۴۰ WISC- IVتخمیــن زده شــده
اســت .بیمــار در کــدام رده عقــبماندگــی ذهنــی قــرار
میگیــرد؟ (پرهانترنــی اســفند  -۹۴قطــب تهــران)

ﺎﻧ ﻪ
ﺒﯿﺒ
ﺮﻃ
ﻧﺸ

بــه انــدازهی  ۲انحــراف معیــار زیــر میانگیــن جمعیــت عمومــی را عقبماندگــی ذهنــی

بهــره هوشــی کــودک  ۷ســالهای بــا ســابقهی تأخیر

ب Moderate

الف Mild

میگوینــد .جدولــش رو ببیــن:

ج Severe

د

Profound

سطح عقبماندگی

بهر ه هوشی ICD10

بهره هوشی WISC- IV

نامگذاری آموزشی

خفیف mild -

۵۰ -۶۹

 ۷۰تا ۵۰ -۵۵

آموزشپذیر ()EMR

متوسطmoderate -

۳۵ -۴۹

 ۵۰ -۵۵تا ۳۵ -۴۰

تربیتپذیر ()TMR

شدیدsever -

۲۰ -۳۴

 ۳۵ -۵۰تا ۲۰ -۲۵

_

عمیقprofound -

کمتر از ۲۰

کمتر از 20-25

_

👶 دیگه برو سر وقت تست تمرینی.

فکر میکنم هنر اصلی ،هنر فاصلهها باشد!
زیاد نزدیک به هم میسوزیم،
زیاد دور ،یخ میزنیم!
کریستین -بوبن

سؤال
پاسخ

۱۶
ب

