
MCQs MED- Selected

Part A

137 Q

1

A រលាកថើ្លមថោយប្រពន្ធ័ immunité (L'hépatite –immune)
B រលាកថើ្លម B (L'hépatite virale B)
C រលាកថើ្លម A(L'hépatite virale A)
D រលាកថើ្លម C (L'hépatite virale C)
E រលាកថើ្លមថោយសារថ្ន ាំ(L'hépatite médicamenteuse)

2

A កង្វះកាល់ស្យូមកនុង្រររចាំណីអាហារការង្រង្គរ់ calciumមិន្ប្ររ់ប្ាន់្(Un 
apport de calcium faible)

B កង្វះ protéines កនុង្រររចាំណីអាហារកនុង្ថពលថពញវយ័(Un apport de 
protéines bas pendant la vie adulte)

C ការទទួលទាន្ស្រសាថប្ច្ន្ថពក (Une consommation élevée d'alcool)
D ការជក់បារថីប្ច្ន្ថពក(Un tabagisme important)
E ការស់្ថៅថស្ងៀមមួយកន្ន្លង្មិន្សូ្វថ្វ្ចលនា(un mode de vie sédentaire)

3

A ការថក្ន្ថ ្ង្នន្ពួក clone de cellules de la lignée B
B វត្តមាន្ une maladie maligne ពិត្ប្បាកដ
C ថរស្ថង្េត្ថ ្ញន្ត្ថល្មនុ្ស្សថពញវយ័
D មិន្រណ្តត លថអាយថក្ត្ជាជមងឺ
E មាន្ជាប្រចាំកនុង្ករណីplasmocyte monoclonale maligne

4

កនុង្ចាំថណ្តមជមងឺខាង្ថប្កាម ថត្្ជាំងឺ្ណ្តមួយន្ដលមិន្រណ្តត លថអាយថក្ត្ជាំងឺ្ប្កិន្
ថើល្ម(cirrhose)?

ថត្្កត្តត ណ្តមួយន្ដលមិន្នាាំឲ្យថក្ត្ជាំងឺ្ពុកឆ្ឹអង្ (ostéoporose) ?

ថត្្ថៅកនុង្ជាំងឺ្ណ្តមួយ? ន្ដលមាន្វត្តមាន្ immunoglobuline monoclonaleថៅកនុង្
ថស្រ  មូ

ថត្្ការឈឺចរ់ខាល ាំង្ថៅថប្កាមឆឹអ្ង្ជាំនី្ខាង្សាត ាំ(l'hypochondre droit) រមួជាមួយការ
ថ ្ង្កាំថៅ និ្ង្ការថចញថលឿង្តិ្ចតួ្ចថៅ conjonctive រណ្តត លមកពីជាំងឺ្ណ្តមួយ:
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A មហារកីន្ននកកាលលាំថពង្ (tête du pancréas)
B មហារកីើង់្ទ្កប្រមាត់្ (vésicule biliaire)
C ប្រួស្កនុង្រាំពង់្ទ្កប្រមាត់្ (une lithiase cholédocienne)
D ប្រួស្កនុង្ើង់្ទ្កប្រមាត់្ (une lithiase vésiculaire)
E មហារកីកនុង្រាំពង់្ទ្កប្រមាត់្ន្ននកខាង្ថល្(biliaire supérieur)

5

A រលាកស្នាល ក់ប្រថេទ rhumatoïde (polyarthrite rhumatoïde)
B ជមងឺរលាកស្រនស្ពួរនន្សាច់ដុាំ  fléchisseurs ររស់្ប្មាមនដ (ténosynovite 

infectieuse des fléchisseurs des doigts)
C ររួស្ឆឹអ្ង្កនដ(carpe)
D ជមងឺ amylose
E ជមងឺ Raynaud(maladie de Raynaud)

6

A ថ្្វថត្ស្ត fixation du complément
B ថ្្វតិ្ស្តថល្ន្ស្បក (intra-dermo réaction) ជាមួយantigène spécifique
C ពិនិ្ត្យទ្កថនាមភ្លល មៗថោយថប្រ្ coloration de Gram du produit de 

l'écoulement
D ការចក់ចាំលង្ថៅថល្ស្ត្វពិថសា្: (inoculation à l'animal)
E ពិនិ្ត្យទ្កថនាម (Examen cytobactériologique des urines)

7

A Le psoriasis
B L'érysipèle
C L'impétigo
D La dermatite atopique
E ាា ន្ចាំថ ្យណ្តមួយប្ត្្មប្ត្ូវ

8

A អ្នកញាណស្រសារុាំនរ (alcoolisme chronique)

ថត្្ថ្ន ាំ anti-inflammatoires non-stéroïdiensថលរឬចក់មាន្ប្រថោជន៍្កនុង្ជាំងឺ្ណ្ត
មួយ?

ថត្្ថ្ន ាំ benzodiazépines ហាមថប្រ្កនុង្ករណីណ្តមួយ?

ថត្្ជាំងឺ្ណ្តមួយន្ដលមិន្ឲ្យមាន្Le syndrome du canal carpien ?

ថត្្ប្ត្ូវសុ្ាំការពិនិ្ត្យអ្មរលីនិ្កណ្តមួយ(examen complementaire) កនុង្ករណីរលាក
រង្ហូរថនាមស្រស្ួចស្រសាវ ថោយថមថររ  gonococcique ?
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B កនុង្ករណីេ័យស្លន់្ថសាល  (attaque de panique)
C adénomes prostatiques
D ជាំងឺ្ la myasthénie
E វរិត្តចង្វវ ក់ថរះដូង្ (troubles du rythme cardiaque)

9

A ជមងឺស្ន្ទះថរះដូង្(valvulopathies)
B ជមងឺថរះដូង្រណ្តត លមកពីខ្វះឈាមចិញ្ច ្ម(cardiopathies ischémiques)
C ជមងឺថរះដូង្រណ្តត លមកពីថល្ស្ឈាម(cardiopathies hypertensives)
D ជមងឺថរះដូង្ពីកាំថណ្ត្(cardiopathies congénitales)
E ជមងឺថរះដូង្សាច់ដុាំថរះដូង្មិន្ដ្ង្មូលថេតុ្(cardiomyopathies idiopathiques)

10

A TPHA VDRL
B រណតុ ះថមថររកនុង្ឈាម (Hémocultures)
C ការចក់ចាំលង្ថៅថល្ស្ត្វ:(inoculation à l'animal) នន្ទ្ករនង្ដាំថៅ sérosité 

du chancre
D ការពិនិ្ត្យរកថមថររផ្ទទ ល់ថោយថប្រ្ microscope à fond noir នន្ទ្កsérosité 

du chancre
E Test d'immobilisation de Nelson

11

A ចក់សារជាតិ្ globulines antitétaniques d'origine humaine
B ចក់សារជាតិ្ anatoxine spécifique
C ចក់សារជាតិ្ globulines antitétaniques d'origine équine
D ចក់សារជាតិ្ globulines antitétaniques d'origine humaine et d'anatoxine 

spécifique

ថត្្ការពិនិ្ត្យអ្មរលីនិ្កណ្តមួយរញ្ជា ក់ពីថររវនិិ្ចឆ័យដាំថៅជាំងឺ្សាវ យន្ដលបាន្ថចញ
៣នើងមកថេ្យ?

មនុ្ស្សមាន ក់មាន្ររួស្ន្ត្បាន្ចក់ថ្ន ាំរង្វេ ថត្ត្តណុស្ប្ររ់ប្ាន់្ចុង្ថប្កាយតិ្ចជាង្
៥ឆ្ន ាំមាន្លិខិ្ត្រញ្ជា ក់ប្ត្្មប្ត្ូវ ថត្្ប្ត្ូវថ្វ្ដូចថមតចថទៀត្?

ថត្្រចចរបន្នថន្ះជាំងឺ្ណ្តមួយខាង្ថប្កាមន្ដលរណ្តត លឲ្យថក្ត្ជាំងឺ្ថខ្ោយថរះដូង្
( insuffisance cardiaque) ញ្កញារ់ជាង្ថរ ថៅប្រថទស្ឧស្ោេកមា ?
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E វធិាន្ការទាាំង្៤ខាង្ថល្មិន្ចាំបាច់ (Aucune des mesures citées ci-dessus)

12

A Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes 
élevé

B Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes 
faible

C Une anémie normochrome normocytaire arégénérative
D Une anémie normochrome normocytaire régénérative
E Une anémie macrocytaire normochrome régénérative

13

A ចាំនួ្ន្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្១ន្ខ្សាល រ់ថ្ៀរន្្ង្កាំថណ្ត្រស់្ 1000ករណី
B ចាំនួ្ន្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្១ន្ខ្សាល រ់ ថ្ៀរន្្ង្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្ ១ន្ខ្   1000

ករណី
C ចាំនួ្ន្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្១ឆ្ន ាំសាល រ់ ថ្ៀរន្្ង្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្ ១ឆ្ន ាំ    1000

ករណី
D ចាំនួ្ន្ថកាង្អាយុតិ្ចជាង្១ឆ្ន ាំសាល រ់ថ្ៀរន្្ង្កាំថណ្ត្រស់្ 1000ករណី
E ចាំនួ្ន្ថកាង្សាល រ់-ថក្ត្ថប្ច្ន្ជាង្ចាំនួ្ន្ថកាង្សាល រ់អាយុចថនាល ះពី០-៧នើង

14

A Pouls capillaire
B Pouls ample et bondissant
C Pincement de la pression artérielle différentielle (ស្មាា ្ឈាមចុះទារខាល ាំង្)

D Danse des artères (ស្នស្ឈាមអាក់ន្ទរញ័រ)
E Angine de poitrine

ការខ្វះប្ារ់ឈាមប្កេម(anémie) ថោយការេូរឈាមរុាំនរជា្មាត្តរណ្តត លថអា
យថក្ត្

អ្ប្ត្តសាល រ់នន្កុមាររឺ(Le taux de mortalité infantile est):

កនុង្ចាំថណ្តមថររស្ញ្ជា ខាង្ថប្កាមថន្ះ មាន្១ន្ដលមិន្អាចរកថ ្ញកនុង្ជមងឺ
insuffisance aortique សុ្ទធ  
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15

A Thyroxine libre
B Antigène carcinoembryonnaire
C TSH
D Thyroglobuline
E Calcitonine

16

A Syndrome de jonction pyélo-urétérale
B Lithiase rénale
C Dysfonctionnement vésico-sphinctérien
D Urétéro hydronéphrose
E Reflux vésico-urétéral

17

A វាមាន្ការរ ះពាល់ 25 % នន្ប្រជាជន្ទូថៅ
B ការថត្បៀត្ទង្សួ្ត្ន្ដលន្ស្តង្ថចញមួយន្ននក ា្ំមិន្ប្ត្ រ់ថប្កាយវញិ

(irréversible)
C វាអាចនាាំមុខ្ថរថ្វ្ថអាយរ ះពាល់ត្ាំរង្ថនាម(atteinte rénale) កនុង្ករណីថខ្ោយ

 alpha1 antitrypsine
D ការពាបាលថោយប្ត្្មប្ត្ូវអាចថ្វ្ថអាយមាន្ត្លយភ្លពនលូវដថង្ហ្ម(normaliser 

la fonction respiratoire)
E ការពាបាលថោយ les corticostéroïdes inhalés រឺជាជាំថរស្្ដ៏លអរាំនុត្កនុង្ការ

ពាបាលថោយថ្ន ាំ
18

A ពិនិ្ត្យឈាម(Bilan biologique)

កនុង្ចាំថណ្តមការវភិ្លរខាង្ថប្កាម ចូររង្វហ ញណ្តមួយអាចរញ្ជា ក់ពី un cancer 
thyroïde différencié មាន្ថល្អ្នកជមងឺន្ដលបាន្កាត់្ប្កថពញ thyroïde ទាាំង្មូលថចញ:

កនុង្ចាំថណ្តមជមងឺនលូវថនាមខាង្ថប្កាម ថត្្មួយណ្តជាមូលថេតុ្ចាំរង្ថអាយថក្ត្ជមងឺ 
(pyélonéphrite aiguë) ថល្ថកាង្ស្រសី្តូ្ចៗ (petite fille) ?

កនុង្ចាំថណ្តមសុ្ាំថណ្រខាង្ថប្កាមទាក់ទង្ជាមួយជមងឺប្កិន្ទង្សួ្ត្រុាំនរ(BPCO)   ថត្្
មួយណ្តប្ត្្មប្ត្ូវ?

ថកាង្ជាំទង់្មាន ក់ថដ្របា ក់ថពៀច( boiterie d'esquive) ថត្្អ្នកចូលចិត្តសុ្ាំការ          ពិតិ្ន្្
យអ្មរលីនិ្កណ្តមួយ ប្រសិ្ន្ថរ្អ្នកស្ង្ស័យថ្ជា épiphysiolyse?
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B ពិនិ្ត្យថអ្កូ(Echographie)
C ពិនិ្ត្យសាេ ន្ន្(Scanner)
D ើត្ឆឹអ្ង្ប្ត្ាកចាំពីមុខ្ថោយកាាំរស្ាីអិុ្ច(Radiographie du bassin de face)
E ើត្ឆឹអ្ង្ចថង្េះពីចាំថេៀង្(Radiographie des hanches de profil)

19

A ការថក្ន្ថ ្ង្ទាំេាំនន្ល្ង្(augmentation de la taille de la verge)
B ការដុះថរមថ លៀក
C ការដុះថរមថល្ថ្ង ស្ថប្កាម(apparition d'une pilosité pubienne)
D ន្រកស្ាំថ ង្(mue de la voix)
E ការថក្ន្ថ ្ង្នន្ពង្សាវ ស្ទាាំង្ពី(augmentation de volume des testicules)

20

A ជាមួយន្្ង្ une culture de germes atténués par la chaleur,
B ជាមួយន្្ង្ une suspension de spores tétaniques tuées,
C ជាមួយន្្ង្ des gammaglobulines humaines antitétaniques,
D ជាមួយន្្ង្ le sérum d'un animal protégé,
E ជាមួយន្្ង្ la toxine tétanique modifiée par formol, chaleur et viellissement.

21

A Fibroblastes
B Cellules réticulaires
C Cellules T
D Cellules B
E Cellules NK

22

A 5 នាទី

ពួកថកាសិ្កាន្ដលមាន្តួ្នាទីកនុង្យន្តកាការពារ(ថោយប្រថោល) ប្រឆ្ាំង្ន្្ង្ពួក 
virusរឺចាំថ ្យណ្ត១?

ថត្្មាន្រយថពលរ ុនាា ន្រនាទ រ់ពីការពាបាលថ្ន ាំរ ាំលាយឈាមប្រថេទacénocoumarol 
(Sintrom*) ១ប្ារ់កនុង្១នើង ន្ដលប្ត្ូវថម្លឈាមថដ្មបីរញ្ជា ក់ពីប្រសិ្ទធភ្លពនន្ការ
ពាបាល

ថត្្ស្ញ្ជា ដាំរូង្នន្ភ្លពថពញវយ័ររស់្ថកាង្ប្រុស្រឺអ្វីមួយ។

ការចក់ថ្ន ាំរង្វេ រtétanosថត្្ប្ត្ូវថ្វ្ោ ង្ដូចថមតច?
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B 120 នាទី
C 12 ថមា ង្រនាទ រ់ពីថប្រ្ថល្កទី១
D 36 ថៅ 48 ថមា ង្រនាទ រ់ពីថប្រ្ថល្កទី១
E 1 អាទិត្យរនាទ រ់ពីថប្រ្ថល្កទី១

23

A Asthme
B Rhinite pollinique
C L'oedème de Quincke
D L'eczéma de contact
E Le choc anaphylactique

24

A រយថពល ២ន្ខ្(Pendant deux mois)
B រេូត្ដល់ររមិាណhémoglobine មក្មាត្ត
C រេូត្ដល់ររមិាណន្ដកកនុង្ឈាម(fer sérique) មក្មាត្ត
D រេូត្ដល់ររមិាណសារធាតុ្នទុកន្ដកកនុង្ឈាម(ferritine sérique)មក្មាត្ត
E រេូត្ដល់ថលចថចញថររស្ញ្ជា កនុង្នលូវរ ាំលាយអារហារ

25

A រញ្ជា ក់ថ្មាន្វត្តមាន្ épanchement liquidien កនុង្ស្នាល ក់
B រញ្ជា ក់ថ្មាន្វត្តមាន្ saignemen កនុង្ស្នាល ក់
C រង្ខាំថអាយចក់រូមស្នាល ក់ថដ្មបីពិនិ្ត្យថម្ល (ponction articulaire exploratrice)

D ថររវនិិ្ចច័យភ្លរថប្ច្ន្រឺជា luxation traumatique de la rotule spontanément 
réduite

E រង្ខាំថអាយថ្វ្ arthroscopie ស្នាល ក់ថដ្មបីពិនិ្ត្យថម្ល  នាាំថអាយរិត្ខាល ាំង្ដល់
ការភ្លល ត់្

26

ថត្្ប្ត្ូវថលរថ្ន ាំររាំថពញកង្វវ ស់្ខាត្ជាតិ្ន្ដក(carence martiale)រេួត្ដល់ថពលណ្ត?

ការពិនិ្ត្យថល្ជង្គង់្អ្នកជាំងឺ្ថទ្រររួស្ើាីៗ រង្វហ ញថ្មាន្choc rotulienថត្្ចថមល្យ
ណ្តមួយប្ត្្មប្ត្ូវ:

មាន្ជាំងឺ្រមួាន រឺ pancytopénie និ្ង្ splénomégalie អាចជួរកនុង្ករណី

រណ្តត ថររស្ញ្ជា ខាង្ថប្កាមថន្ះរឺជារញ្ជហ  allergie ន្ត្មាន្១ន្ដលមិន្ទាក់ទង្
ជាមួយយន្តកា hypersensibilité immédiate  ថត្្អ្វី ?
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A Aplasie médullaire idiopathique
B Leucémie aiguë
C Leucémie lymphoïde chronique stade A
D Myélome multiple
E Anémie réfractaire simple

27

A Le tétanos
B L'ankylose temporo-mandibulaire
C ថប្ាះថ្ន ក់រណ្តត លមកពីថ្ាញ sagesse inférieur (L'accident d'évolution 

d'une dent de sagesse inférieur)
D ស្នាល កន្ស្បករមួរត្្ (cicatrices cutanées rétractiles)
E L'ostéite mandibulaire

28

A Le choc anaphylactique
B L'hémochromatose
C L'hémolyse intra-vasculaire aiguë
D L'hémolyse extra-vasculaire retardée
E Le syndrome frisson-hyperthermie

29

A Une arthrite d'une articulation
B Une arthrite de 2 ou 3 articulations
C Une arthrite proximale
D Une arthrite distale
E Une arthrite peu inflammatoire

30

A ប្រអ្រ់ថជ្ង្(Le pied).
B បាត្នដ(La main).

ថត្្ន្ននកណ្តនន្ខ្លួន្ន្ដលជាទូថៅមិន្ន្ដលជួរការញ័រ( tremblement) ថពលស្ាំរក
ថៅថស្ងៀមនន្អ្នកជាំងឺ្ Parkinson?

ថត្្មូលថេតុ្ន្ដលជួរញ្កញារ់ជាង្ថរនន្ trismus រឺមួយណ្តខាង្ថប្កាម?

ថប្ាះថ្ន ក់នន្ការរញ្ចូ លឈាម (accident transfusionnel) ន្ដលជួរញ្កញារ់ជាង្ថរ
 រឺ:  

ថត្្ពាកយ oligoarthrite មាន្ន័្យដូចថមតច?
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C កាល(La tête).
D ររូរមាត់្(Les lèvres).
E ថដ្មនដ(L'avant-bras).

31

A L'épiphyse des os longs
B La métaphyse des os longs
C La diaphyse des os longs
D Les os tubulaires
E Les os plats

32

A Temps de Quick/taux de prothrombine : 40 %
B Plaquettes : 80 000/mm3
C Fibrinogène : 1,80 g/L
D D-dimères : 350 ng/ml (valeur normale du laboratoire < 450 ng/ml)
E Taux de facteur V : 50 %

33

A Hypokaliémie
B Hyperkaliémie
C Hypernatrémie
D Aldostéronémie élevée freinable par charge en sel avec rénine haute
E Aldostéronémie haute non freinable avec rénine basse

34

A អ្វត្តមាន្ស្ញ្ជា រលីនិ្ក(absence de signes cliniques)
B លទធនលវភិ្លរប្ារ់ឈាម្មាត្ត(normalité de l'hémogramme)

កនុង្ស្ាំថណ្ដូចខាង្ថប្កាមថន្ះរញ្ជា ក់ចាស់្ថ្កូន្ថក្ត្មកមិន្ចមលង្ជាំងឺ្ 
toxoplasmose ពីមាត យន្ដលមាន្ជាំងឺ្ toxoplasmose កាំពុង្មាន្ននទថពាះ:

កន្ន្លង្ឆឹអ្ង្រលាក(infection osseuse) ន្ដលថក្ត្ញ្កញារ់ជាង្ថរថល្ថកាង្រឺ:

អ្នកសុ្ាំថ្វ្bilan d'hémostaseថដ្មបីរកការកកឈាមកនុង្ស្រនស្ឈាមទូថៅ
(coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)). កនុង្រណ្តត លទធនលខាង្ថប្កាម
ថន្ះ ថត្្មួយណ្តអាចថអាយថយ្ង្ផ្ទត់្ថចលការថ្វ្ថររវនិិ្ចឆ័យថ្មិន្ន្មន្ជា CIVD?

កនុង្រណ្តត លទធនលខាង្ថប្កាមថន្ះ មាន្១អាចថ្វ្ថររវនិិ្ចឆ័យពិត្ប្បាកដជា  
hyperaldostéronisme primaire ថត្្មួយណ្ត  ?
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C អ្វត្តមាន្ថមថររ toxoplasmose ថពលយកថៅរណតុ ះថល្សុ្កស្ត្វកណតុ រ
D អ្វត្តមាន្ IgM កនុង្ sérum ថកាង្
E ការរលុរបាត់្ IgG ថៅថពលត្តមោន្ sérologie

35

A Pneumonectomie
B Asthme à dyspnée continue
C Emphysème pan-lobulaire
D Bronchite chronique obstructive
E Emphysème centro-lobulaire

36

A Electrophorèse des protéines
B Scanner rachidien
C Scintigraphie osseuse
D IRM
E Radiographies du rachis lombosacré, face et profil

37

A ស្វិត្សាច់ដុាំ(atrophie) 1er espace interosseux
B Des dysesthésies នន្ប្មាមនដទី៣ដាំរូង្ ថៅថពលថាះចាំ canal carpien
C ឈឺខ្នង្នដរលថ ្ង្ថៅន្ននកខាង្ថប្កាយថដ្មនដ
D Une hypoesthésie ប្មាមនដទី៤ និ្ង្ទី៥ ថៅថពលប្ត្ជាក់
E Une paralysie de l'extension des doigts(ប្មាមនដ)

38

A De la somnolence
B Une dyskinésie
C Des hallucinations

កនុង្រណ្តត ជាំងឺ្(affections) ខាង្ថប្កាមថន្ះ ចូរថប្ជ្ស្ថរស្្ជមងឺណ្តន្ដលទាក់ទង្ន្្ង្ 
syndrome fonctionnel restrictif :

ថត្្ការពិនិ្ត្យអ្មរលីនិ្កណ្តប្ត្ូវសុ្ាំថដ្មបីរញ្ជា ក់ជាំងឺ្ sciatique មាន្ប្រេពមកពី 
discale ន្ដលវវិត្តន៍្តិ្ចជាង្ ១៥នើង

ថត្្ចថមល្យណ្តមួយខាង្ថប្កាមន្ដលស្មាគ ល់syndrome de souffrance du nerf 
médian au canal carpien?

ថត្្ថររស្ញ្ជា ណ្តមួយស្មាេ ល់ការពុលស្រស្ួចស្រសាល់(Le syndrome d'intoxication 
aiguë)ថោយពួក barbiturique?
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D Un myosis
E Une tachycardie

39

A Anti-méningococcique
B Anti-rabique
C Anti-coqueluche
D B.C.G.
E Anti-tétanos

40

A Coma peu profond
B Survenue brutale
C Présence de myoclonies multifocales arythmiques
D Anisocorie
E Signe de Babinski unilatéral

41

A Tous les systèmes publics
B Le système rhésus
C Le système ABO
D Tous les systèmes privés
E Les systèmes Kell et Duffy

42

A វត្តមាន្ថេ្មថៅ cornée
B រេូត្ដល់ថលចថចញស្ញ្ជា  inflammation de la glande lacrymale
C កនុង្ករណីមាន្ uvéite antérieure
D កនុង្ករណីមាន្ kératite herpétique
E កនុង្ករណីមាន្ décollement de rétine

43

ការថប្រ្ថ្ន រន្តក់ន្េនកពួក corticoïdes ប្ត្ូវបាន្ហាមឃាត់្កនុង្ករណី

មាន្ការអ្ះអាង្មួយមិន្ប្ត្្មប្ត្ូវទាក់ទង្ជាមួយថររកមរមាស់្(gale) ថត្្អ្វី ?

កនុង្រណ្តត ថឈាា ះ vaccins ខាង្ថប្កាមថន្ះមាន្១ជាប្រថេទ vaccin vivant ថត្្អ្វី?

កនុង្ចាំថណ្តមសុ្ាំថណ្រដូចត្ថៅថន្ះ ចូរអ្នករូស្យកថោយរិត្ថ្ជាការស្ន្លរ់មាន្
ប្រេពពី métabolique :

ថៅថពលរញ្ចូ លឈាមមតង្ៗ ការត្តមោន្ថោយយកចិត្តទុកោក់ថៅន្្ង្ន្ប្រអ្នកជាំងឺ្
ប្ត្ូវន្ត្ថ្វ្ រឺថដ្មបីថចៀស្វាង្ accidents d'incompatibilité dans :
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A មាន្រមាស់្ជាទូថៅថពលយរ់(Présence de prurit, surtout nocturne)
B មាន្រមាស់្ថៅត្តមននត់្ន្ស្បក(Présence de sillons fins sur la peau)
C ចាំលង្ត្តមការរ ះពាល់ផ្ទទ ល់(Contamination par contact direct)
D ភ្លន ក់ង្វចាំលង្រឺពួកនច(Pédiculus capitis)
E ពាបាលថោយ: AscabiolR (Benzoate de Benzyl)

44

A Décollement de rétine
B Kératite
C Glaucome aigu
D Iridocyclite
E Panophtalmie

45

A ថខ្ោយត្ាំរង្ថនាមស្រស្ួចស្រសាវ (Insuffisances rénales aiguës)
B ថររររស្រស្ួចស្រសាវ (Diarrhées aiguës)
C កអួត្ (Vomissements)
D ពាបាលថោយថ្ន ាំរញ្ចុ ះទ្កថនាមពួក (Traitements par diurétiques 

thiazidiques)
E បាត់្រង់្ជាតិ្ទ្កថប្ៅថកាសិ្កា (Déshydratations extra-cellulaires)

46

A Dissection aortique
B Rupture d'un anévrisme cérébral
C Oedème aigu du poumon
D Prolapsus valvulaire mitral (maladie de Barlow)
E Insuffisance rénale

47

A La dépression respiratoire
មាន្មួយន្ដលមិន្ន្មន្ជានលរ ាំខាន្(effet indésirable)ររស់្ morphine

កនុង្ចាំថណ្តមជាំងឺ្ប្ារ់ន្េនក(oculaires) ដូចត្ថៅថន្ះ មាន្១មិន្ន្ដលថអាយឈឺប្ារ់
ន្េនក(oculaires) ថសាះ ថត្្អ្វី ?

Une acidose métabolique រមួនសាំជាមួយ une hypokaliémie ប្ត្ូវបាន្ថររកថ ្ញ
កនុង្ថពលន្ដលមាន្: 

កនុង្ចាំថណ្តមជមងឺខាង្ថប្កាមថន្ះ  មាន្១ មិន្រណ្តត លថអាយថក្ត្ជមងឺថល្ស្ឈាម
(l'hypertension artérielle) ?
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B La vasodilatation
C La constipation
D Les nausées, vomissements
E Le glaucome

48

A Radiographie du rachis cervical
B Capillaroscopie
C Scintigraphie osseuse
D Examen doppler artériel
E Electromyographie

49

A Un aplatissement du tubercule zygomatique
B Un défaut de profondeur de la cavité glénoïde
C Une altération de l'articulé dentaire
D Une inclinaison anormale du col du condyle
E Une hyper-laxité ligamentaire

50

A វាថ្វ្ថអាយការរថញ្ចញ acide urique ត្តមទ្កថនាមថក្ន្ថ ្ង្
B វារ ាំថញាច xanthine oxydase
C វាអាចនសាំជាមួយ colchicine
D វាជួយកាត់្រន្ថយការឈឺចរ់ថោយ crise de goutte
E វារ ាំថញាច uricase

51

A Pénicillines
B Céphalosporines
C Tétracyclines
D Macrolides

L'ototoxicité រឺជាថប្ាះថ្ន ក់មួយន្ដលរណ្តត លមកពីប្កុម antibiotiques. រឺអ្វី?

ថត្្ការពិនិ្ត្យអ្មរលីនិ្កណ្តមួយន្ដលអាចឲ្យថ្វ្ថររវនិិ្ចឆ័យនន្syndrome du canal 
carpien?

មូលថេតុ្ពីចាំង្វយ(cause de loin) ជួរញ្កញារ់ dysfonctionnement douloureux 
de l'articulation temporo-mandibulaire រឺ:

រណ្តត ការរញ្ជា ក់ថល្ l'allopurinol (ZyloricR) មាន្១ប្ត្្មប្ត្ូវ  ថត្្អ្វី ?
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E Aminoglycosides
52

A ថៅ cervelet
B ថៅ nerf phrénique
C ថៅ nerf récurrent gauche
D ថៅ plexus brachial
E ថៅ nerfs intercostaux

53

A ការរញ្ជា ក់ថោយ volume globulaire moyen
B Examen microscopique des frottis sanguins
C Examen microscopique des frottis médullaires
D Coloration de Perls appliquée aux frottis médullaires
E វាស់្កាំរតិ្ vitamine B12 និ្ង្ folates កនុង្ឈាម

54

A ន្រកឈាម (L'hémolyse)
B ថខ្ោយត្ាំរង្ថនាម(L'insuffisance rénale)
C La polynévrite
D L'agranulocytose
E វលិមុខ្(Les vertiges)

55

A Risque de rétention hydrosodée
B Vasoconstriction cérébrale à l'origine de céphalées
C Délai d'action de l'ordre de 30 minutes(៣០នាទី)
D Vasodilatation périphérique
E Vasodilatation coronaire

56

A Coqueluche
Une hyperéosinophilie sanguine ជា្មាត្តមាន្កនុង្ជាំងឺ្ណ្តមួយ ?

Le syndrome de PANCOAST et TOBIAS ថ្វ្ថអាយរ ះពាល់:

លកខណររស់្ mégaloblastique កនុង្ការខ្វះឈាម(anémie) ន្នអកថល្ការរកន្ប្រលទធ
នលវភិ្លរដូចត្ថៅថន្ះ  ថត្្អ្វី ?

ថត្្ការថប្រ្ antithyroïdiens de synthèseអាចឲ្យមាន្រញ្ជហ មួយខាង្ថប្កាម?

កនុង្ចាំថណ្តមស្ាំថណ្ដូចត្ថៅថន្ះ រឺទាក់ទង្ន្្ង្ effets des inhibiteurscalciques 
ន្ត្មាន្១ន្ដលមិន្ប្ត្្មប្ត្ូវ ថត្្អ្វី ?
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B Asthme
C Amibiase
D Lambliase
E Cytomégalovirose

57

A lésion localisée de la capsule interne
B lésion localisée pédonculaire
C lésion localisée protubérantielle
D lésion localisée bulbaire
E lésion frontale

58

A L'épilepsie
B La myasthénie
C L'insuffisance rénale
D L'insuffisance hépatique
E La sclérose en plaque

59

A 150 mg/j en une prise(ថប្រ្ន្ត្មតង្)
B 600 mg/j en deux prises orales(ថលរ២ដង្)
C 1200 en deux prises orales par semaine(ថលរ២ដង្កនុង្១អាទិត្យ)
D 1200 mg/j en une seule prise orale matinale à jeun (ថលរន្ត្មតង្រត់្ថពល

ប្ព្កមុន្អារហារ)
E 600 mg/j en une prise orale matinale à jeun (ថលរន្ត្មតង្ថពលប្ព្កមុន្

អារហារ)
60

វត្តមាន្ hémiplégie រមួជាមួយparalysie faciale globale controlatérale ថត្្មាន្កនុង្
ចថមល្យណ្តមួយ  ?

រណ្តត ជាំងឺ្(affections)ខាង្ថប្កាមថន្ះ ថត្្ជាំងឺ្ណ្តមួយហាមថប្រ្ពួកថ្ន ាំ 
benzodiazépines  ?

ថត្្កាំរតិ្ថ្ន ាំRIFAMPICINEថល្អ្នកជាំងឺ្រថរង្មាន ក់មាន្ទាំង្ន់្60 kg ថប្រ្ត្តមចថមល្យណ្ត
មួយ ?

ការថរៀរស្ង្េត់្្ងន់្្ងររយ:ថពលយូរ(compression sévère et chronique ) du nerf 
médian du canal carpien  ប្ត្ូវបាន្រញ្ជា ក់ថោយ :
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A ស្វិត្(atrophie) 1er espace interosseux
B ស្វិត្(atrophie) éminence thénar
C ស្វិត្(atrophie)éminence hypothénar
D ស្វិត្(atrophie) muscle extenseur propre du pouce
E ស្វិត្(atrophie) muscle abducteur du cinquième

61

A KétodermR (Ketoconazole)
B AphtiriaR (Lindane)
C PevarylR (Econazole)
D BetnevalR (Betamethasone)
E AscabiolR (Benzoate de benzyle)

62

A Un raccourcissement de l'espace PR
B Un allongement progressif de l'espace PR
C Un allongement de QRS
D Des ondes P et des complexes QRS dissociés
E Une tachycardie à 120/min

63

A កប្មិត្ hémoglobine មក្មាត្តរនាទ រ់ពីពាលបាន្១ន្ខ្
B ររ់ប្ារ់ឈាម(hémogramme) ថ ្ញចាំនួ្ន្ប្ារ់ឈាមប្កេម្មាត្ត

(hématies normal)
C ជាតិ្ន្ដកកនុង្ឈាម្មាត្ត(fer sérique normal)
D សារធាតុ្នទុកជាតិ្ន្ដកកនុង្ឈាម្មាត្ត(férritinémie normale)
E Un volume globulaire moyen normal (VGM)

64

A ាា ន្ឥទធិពលទរ់សាេ ត់្ axe hypothalamo-hypophysaire

Le bloc auriculo-ventriculaire complet ប្ត្ូវបាន្រញ្ជា ក់ថោយ:

ថត្្លកខ័ណឌ ចាំបាច់ណ្តមួយថដ្មបីរញ្ឈរ់ការពាបាលជាតិ្ន្ដក (martial) កនុង្ករណី
អ្នកជាំងឺ្ខ្វះប្ារ់ឈាមថោយខ្វះជាតិ្ន្ដក(anémie parcarence en fer) រឺឺៈ

ថត្្ prednisolone (Solupred*) មាន្លកខណឺៈស្មបតិ្ត (caractéristique)ណ្តមួយខាង្
ថប្កាមថន្ះ

ថត្្ថ្ន ាំមួយណ្តកនុង្ចាំថណ្តមថ្ន ាំលារ(topiques)ខាង្ថប្កាមថន្ះ យកថៅពាបាលកម
រមាស់្ (gale humaine )
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B ាា ន្ឥទធិពលទរ់សាេ ត់្ minéralo-corticoïde
C វាមិន្រណ្តត លថអាយមាន្នលវបិាក(deffets indésirables) ថល្ប្កពះថទ
D រាំន្លង្ធាតុ្មួយន្ននកជា prednisone ថៅកនុង្ខ្លួន្
E ភ្លា រ់ខ្លួន្ជាមួយ protéique spécifique រនាទ រ់មកកាល យខ្លួន្ជា transcortine 

plasmatique
65

A Hémarthroses
B Purpura pétéchial
C Hématomes intramusculaires
D Hématomes du plancher de la bouche
E Hématuries

66

A Bradypnée inspiratoire
B Bradypnée expiratoire
C Dyspnée aux 2 temps respiratoires
D Cyanose sans tirage
E Polypnée rapide

67

A Une hypernatrémie
B Une hypocalcémie
C Une hypermagnésémie
D Une hyperglycémie
E Une hypokaliémie

68

A De mortalité

វរិត្តិកាំណកឈាម(coagulation plasmatique)ោ ង្្ងន់់្្ងរ ន្ដលរណ្តា លឱ្យមាន្
ការេូរឈាម (hémorragiques) ដូចត្ថៅថន្ះ  ថល្កថលង្ន្ត្ មួយ រឺអ្វី ?

QUESTION N°   4  [S]  ត្តមលកខណថររស្ញ្ជា ដូចត្ថៅថន្ះ    ថត្្ថររស្ញ្ជា ណ្ត
មួយរង្វហ ញពី dyspnée laryngée ?

QUESTION N°   6   [S]  ថត្្កត្តេ ណ្តមួយខាង្ថប្កាមថន្ះ ន្ដលរង្េរឱ្យមាន្ការរ ាំ
ថញាចថរះដូង្(hyper excitabilité cardiaque ) ថពលថប្រ្ពួក digoxine?

ថត្្អាាំង្ឌឺកាទ័រណ្តមួយខាង្ថប្កាមប្ត្្មប្ត្ូវស្ប្មារ់វាស់្ឱ្យដ្ង្ពីប្រសិ្ទធភ្លព១ឆ្ន ាំ
ដាំរូង្ នន្vaccin contre l'hépatite  B  ?
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B De létalité
C De prévalence de période
D D'incidence
E De prévalence instantanée

69

A Une cataracte
B Un décollement de rétine
C Une rétinopathie diabétique
D Une paralysie oculo-motrice
E Une oblitération de l'artère centrale de la rétine

70

A Echographie rénale
B Scintigraphie rénale
C Phlébographie rénale
D Ponction biopsie rénale
E Artériographie rénale

71

A ន្ននកណ្តមួយថោយមិន្ដ្ង្មូលថេតុ្ (Partielles idiopathiques)
B មាន្ថររស្ញ្ជា ន្ត្ន្ននកណ្តមួយ (Partielles symptomatiques)
C ប្ររ់ន្ននកទាាំង្មូលថោយមិន្ដ្ង្មូលថេតុ្ (Généralisées idiopathiques)

D មាន្ថររស្ញ្ជា ប្ររ់ន្ននកទាាំង្មូល (Généralisées symptomatiques)

QUESTION N°  10      [S]
រុរស់្មាន ក់អាយុ៤៥ឆ្ន ាំ ាា ន្ប្រវត្តិជមងឺពីមុន្មក ភ្លល មៗថន្ះាត់្មាន្ការឈឺចរ់ថៅ 
flanc droit និ្ង្créatininémie à 700 micromol/l. ថយ្ង្សាទ រថពាះមាន្អារមាណ៍ថ្ ត្ាំ
រង្ថនាមទាាំង្ពីររកី ា្ំ(gros reins) និ្ង្មាន្ការឈឺចរ់ថៅត្ាំរង្ថនាមខាង្សាត ាំ។ ថត្្
ការពិនិ្ត្យអ្មរលីនិ្កអី្វស្ាំររ់ជួយថ្វ្ថររវនិិ្ចឆ័យ ?

QUESTION N°  14      [S]
ថររស្ញ្ជា   absences simples នន្ជមងឺស្េន់្ប្ជូក (épilepsies) ប្ត្ូវបាន្ថរពិនិ្ត្យថ ្
ញឺៈ

QUESTION N°  8  [S]  ការថលចថ ្ង្ភ្លល មៗនូ្វdiplopie binoculaireថកាង្ជាំទង់្
ថោយាា ន្ប្រវត្តជមងឺន្េនក ប្ត្ូវន្ត្រិត្ដល់ ?
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E ាា ន្ទាំរង់្ទាាំង្ថន្ះ (Aucune de ces formes)
72

A Douleur oculaire
B Hémorragies rétiniennes diffuses
C Oedème ischémique de la rétine
D Atrophie papillaire
E Oedème de stase papillaire

73

A Digitaliques IV
B Dopamine IV
C Dérivés nitrés IV / Nitro derivatives
D Entraînement électrosystolique
E Lidocaïne IV

74

A ត្រូវអះអាងដល់ត្រុមត្រួសារថាមិនចាំបាច់មរតាមដានទេៀរទេ
B ត្រូវថរ tomographie ចទងកះ
C ត្រូវថរ arthrographie ចទងកះ
D ត្រូវទអាយទរេងទៅទ្ងៀម និងថរ scintigraphie

E ត្រូវថរឆ្អឹងត្រគារទដាយកាំរ្េីអ ិច៦ខែទត្កយ
75

A Injection périkératique

ថត្្ថររស្ញ្ជា ណ្តន្ដលថយ្ង្មិន្ន្ដលជួរប្រទះថសាះកនុង្ករណី crise de glaucome 
 aigu ថោយសា fermeture de l'angle ? 

រណ្តត ថររស្ញ្ជា ដូចត្ថៅថន្ះ វាចង្អុលរង្វហ ញពី occlusion aiguë de l'artère 
centrale de la rétine

QUESTION N°  16      [S]
កនុង្ចាំថណ្តមការពាបាលខាង្ថប្កាមថន្ះថត្្មួយណ្តន្ដលអ្នកជមងឺextrasystoles 
ventriculaires (ថល្ស្ពី៥ដង្កនុង្១នាទី)ថៅ១ថមា ង្ដាំរូង្រនាទ រ់ពីមាន្ infarctus du 
myocardeទទួលបាន្លអជាង្ថរ ?

QUESTION N°  17      [S]
ថកនង្មាន ក់អាយុ៦ឆ្ន ាំមាន្ដាំថណ្រខ្ចក (boiterie) ត្តាំង្ពី១៥នើង ថេ្យាា ន្ប្រវត្តិររួល ឬ
រលាកថ ្យ, លទធនលនន្ការើត្ឆឹអ្ង្ប្ត្ាកចាំពីមុខ្ និ្ង្ចាំថេៀង្ថ ្ញ្មាត្ត។ ថត្្
ការថអាយដាំរូនាា ន្(conduite  à   tenir) ោ ង្ដូចថមតច?
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B Hypertonie
C Baisse de l'acuité visuelle
D Myosis
E Douleur

76

A Insuffisance 
B Rétrécissement
C Insuffisance aortique
D Maladie aortique
E Rétrécissement mitral 

77

A Antibiotique
B Corticoïde
C Cicatrisant
D Désinfectant
E Anesthésique

78

A Une gale 
B Une dermatophytie 
C Un psoriasis des plis
D Une infection bactérienne chronique
E Une dermatite atopique

QUESTION N°  19      [S]
ប្ររ់ជមងឺ valvulopathies ដូចត្ថៅថន្ះអាចរណ្តត លថអាយថក្ត្ជមងឺ insuffisance 
ventriculaire gauche ថល្កន្លង្ន្ត្មួយ ថត្្អ្វី?

ការពាបាលន្េនកប្កេម(oeil rouge) ថត្្ថ្ន ាំរន្តក់ន្េនក(collyre) ណ្តប្ត្ូវថរហាមថប្រ្
កនុង្ករណីមិន្បាន្ពិនិ្ត្យន្េនកថោយ lampe à fente  ?

រុរស្មាន ក់អាយុ ២០ឆ្ន ាំ ថលចថចញនូ្វសាន មរមាស់្រុាំនរ(lésions prurigineuses 
chroniques) ថៅននត់្នដ(plis des coudes) និ្ង្ននត់្ថជ្ង្(creux poplités) ទាាំង្ស្ង្ខា
ង្។ រណ្តត ថររស្ញ្ជា ដួចត្ថៅថន្ះ មាន្១ហាក់ដូចជាថអាយស្ញ្ជា ចាស់្លាស់្
រនាទ រ់ពីថ ្ញបាន្មតង្ ។
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79

A Insuffisance aortique
B Communication interauriculaire
C Communication interventriculaire 
D Canal artériel
E Insuffisance mitrale organique

80

A ស្ង្េត់្ថល្moelle dorsale (Compression médullaire dorsale)
B Sclérose en plaques
C Polymyosite
D Polynévrite diabétique
E Polyradiculonévrite chronique

81

A អាប្ត្តP.S.A. កនុង្ឈាមនន្ស្រស្តីរឺចថនាល ះពីentre 3ថៅ5 g/ml
B L'adénome prostatique n'augmente pas le taux sanguin de P.S.A.
C កាំហារ់P.S.A. ថ ្ង្ខ្ាស់្ខាល ាំង្កនុង្les secrétions prostatiques ជាង្ថៅកនុង្

ឈាមpériphérique
D Le P.S.A. ជា un marqueur spécifiqueនន្cancer de la prostate
E Les prostatites aiguës ថ្វ្ថអាយចុះកាំហារ់P.S.A. កនុង្

82

A វាថៅរ ាំថញាច récepteurs muscariniques
កនុង្ការរញ្ជា ក់ពីនលនន្ការថប្រ្ប្បាស់្ថ្ន ាំ atropine មាន្១ន្ដលប្ត្្មប្ត្ូវ ថត្្អ្វី?

អ្នកជមងឺមាន ក់អាយុ៥២ឆ្ន ាំ ធាត់្ មាន្ការឈឺចរ់ស្ា្កស្រស្ពន់្ ស្រស្យង់្( 
engourdissement)
ប្រអ្រ់ថជ្ង្ទាាំង្ពីរជារ់ត្តាំង្ពី៣ឆ្ន ាំមកថេ្យ និ្ង្បាត់្រង់្ស្មថភ្លពនលូវថេទត្តាំង្ពី១
ឆ្ន ាំមុន្។ វាមាន្ថលចថចញនូ្វស្ញ្ជា ដាំថៅបាត្ថជ្ង្តូ្ចៗមិន្ឈឺចរ់(maux 
perforants plantaires indolores)។ ថត្្ថររវនិិ្ចឆ័យខាង្ថប្កាមណ្តមួយស្មស្រស្រ?

រណ្តត ស្ាំថណ្រខាង្ថប្កាមថន្ះ ន្ដលទាក់ទង្ជាមួយ antigène prostatique 
spécifique(PSA) រឺមួយណ្តប្ត្្មប្ត្ូវ?

QUESTION N°  22      [S]
រណ្តត ជាំងឺ្ (affections)ខាង្ថប្កាម មាន្មួយមិន្ន្ដលថអាយថៅជា endocardite 
infectieuse ទាល់ន្ត្ថសាះ ?
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B វាថ្វ្ថអាយ sécrétion sudoraleថក្ន្ថ ្ង្
C វាថ្វ្ថអាយមាន្ mydriase
D វារន្ថយថលបឿន្ conduction auriculo-ventriculaire
E វាថ្វ្ថអាយមាន្ bronchoconstrictrice

83

A Un androgène
B Un agent alkylant
C Un antiandrogène
D Un anti-oestrogène
E Un progestatif

84

A Crise d'asthme
B Corps étranger bronchique
C Abcès de l'amygdale
D Laryngite sous-glottique
E Bronchite

85

A Toxique
B Tumorale
C Tétanos
D Infectieuse générale à germes anaerobies
E Infectieuse locorégionale

86

A Le test de Coombs indirect à l'antiglobuline humaine
B La recherche d'agglutinines irrégulières

Le tamoxifène រឺជា:

ថកាង្មាន ក់អាយុ៣ឆ្ន ាំ សុ្ខ្ភ្លពលអ ាា ន្ប្រវត្តជមងឺរួរថអាយកត់្ស្ាំាល់។ កាលពីថមា ង្
១យរ់មិញវាមាន្ស្ញ្ជា កអក រឺជាកអកមាន្ស្ាំថលង្ស្អក(toux estrauque) រមួជាមួយ
ពិបាកដកដថង្ហ្មចូលតិ្ចតួ្ច, កាំថៅ 38°C។ ថត្្ ថររវនិិ្ចឆ័យខាង្ថប្កាម មួយណ្ត
ស្មស្រស្រ?

ថត្្មូលថេតុ្ន្ដលជួរញ្កញារ់ជាង្ថរនន្ trismus រឺអ្វី ?

ការថ្វ្ថររវនិិ្ចឆ័យប្ត្្មប្ត្ូវត្តម biologie នន្  anémie hémolytique auto-immune រឺឺៈ
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C Le test de Coombs direct
D Le dosage des transaminases
E L'hémogramme

87

A Papule
B Erythème
C Kératose
D Bulle
E Vésicule

88

A មិន្ប្កហាយថៅថពលថនាម (Ne donnent pas de brûlures à la miction)
B វាថក្ត្មាន្រនាទ រ់ពី្វី endoscopique (Se développent après exploration 

endoscopique)
C វាមិន្ចមលង្ត្តមនលូវថេទថទ (N'ont pas de contamination vénérienne)
D ប្ត្ូវបាន្ថរពាបាលជាមួយពួក cyclines (Sont sensibles aux cyclines)
E វាមិន្លារ់ថ ្ង្វញិថទ(Ne récidivent pas)

89

A ចថនាល ះ PRnថក្ន្ថ ្ង្(allongement de l'intervalle PR)nថៅថល្ន្ខ្ស
électrocardiogramme

B វត្តមាន្ une cupule digitalique ថៅថល្ន្ខ្ស électrocardiogramme
C រង្វហ ញនង្ន្ដរនូ្វ fibrillation auriculaire
D វត្តមាន្ tachycardie
E ការនុស្ថ ្ង្នូ្វ troubles digestifs (anorexie, nausées)

90

A La voix parlée
B La voix chantée
C De la compréhension du langage
D De l'articulation du langage

ថត្្ lésion élémentaire នន្ stomatite herpétique  រឺអ្វី ?

រលាករង្ហួរថនាម(uréthrites) ថោយពួក chlamydiae រឺឺៈ  

ថររស្ញ្ជា ដាំរូង្នន្ការពុល(intoxication) សារជាតិ្ថ្ន ាំdigitalique ជា្មាត្តរឺឺៈ

Une dysphonie មាន្ន័្យថ្ការើយចុះ(altération) នូ្វឺៈ  (ចូររូស្ចាំថ ្យប្ត្្មប្ត្ូវ
មួយ)
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E De l'élaboration du langage
91

A L'examen à la lampe
B L'examen du fond d'oeil en ophtalmoscopie directe
C La mesure de la pression intraoculaire
D L'examen échographique
E L'angiographie fluorescéinique du fond d'oeil

92

A ការថចញថលឿង្រមួជាមួយទ្កថនាមពណ៌ថ្ល  (L'ictère s'accompagne d'urines 
claires)

B ការថចញថលឿង្ើយចុះថៅថពលប្ពល្ម (Le jeûne diminue l'ictère).
C ការថចញថលឿង្ថោយសារ bilirubine non conjuguée ថល្ស្ពី 60 µmol 

ថោយកប្ម(L'ictère dépasse rarement 60 µmol de bilirubine non 
conjuguée).

D ថជារវាស្នាមិន្្ងន់្្ងរ (Le pronostic est bénin).
E ថ្ន ាំ phénobarbital កាត់្រន្ថយររមិាណ bilirubine libre.

93

A Pancréatite aiguë nécrotico-hémorragique
B Septicémie à germes Gram négatifs
C Ictère à bilirubine conjuguée
D Iléus biliaire
E Pyélonéphrite aiguë

94

A La diaphyse
B La métaphyse
C Le cartilage de croissance

ថដ្មបីរញ្ជា ក់ចាស់្កនុង្ករណីខ្វះឈាមចិញ្ច ្មថរទីន្(ischémie rétinienne) កនុង្ករណី 
rétinopathie អ្នកទ្កថនាមន្នអមប្ត្ូវបាន្ថរថ្វ្ថោយឺៈ

កនុង្ចាំថណ្តមសុ្ាំថណ្រខាង្ថប្កាមថន្ះរឺទាក់ទង្ន្្ង្ syndrome de Gilbert ទាាំង្អ្ស់្
សុ្ទធន្ត្ប្ត្្មប្ត្ូវ ថល្កន្លង្ន្ត្១ ថត្្អ្វី ?

ប្ររ់សុ្ាំថណ្រទាាំង្ថន្ះរញ្ជា ក់ពី complication de la micro-lithiasevésiculaireថល្ក
ន្លង្ន្ត្មួយ ថត្្អ្វី?

L'ostéomyélite ថៅថល្ឆឹអ្ង្ន្វង្(os long) ររស់្ថកាង្ជាទូថៅថក្ត្ថល្ឆឹអ្ង្ឺៈ
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D L'épiphyse
E Le cartilage articulaire

95

A ការថលចថ ្ង្នន្រដូវថល្កដាំរូង្(Apparition des premières règles)
B ការន្ប្រប្រួលស្ររីង្ថេទខាង្ថប្ៅ(Modification des organes génitaux 

externes)
C ការថ ្ង្ថោះ(Développement des seins)
D ការថលចថ ្ង្នន្ថរមឆ្ា រៗថល្ន្ស្បក (Apparition d'une pilosité pubienne 

abondante)
E ការចាំថរន្្វយ័ថលឿន្ (Poussée de croissance)

96

A Le recto-sigmoïde
B Le colon gauche
C Le transverse
D Le colon droit
E Le caecum

97

A Epuration extrarénale 
B Corticoïdes injectables
C Bleu de méthylène en intraveineux
D Oxygénothérapie
E Digoxine

98

A រលាកថោយកាំថៅជួរប្រទះញ្កញារ់ (Les brûlures thermiques sont les 
plus fréquentes)

B រលាកថោយសារចរន្តអ្រិស្នី្ជានិ្ចចកាលថស្្រៗ(Les brûlures électriques 
sont toujours superficielles)

ចូររង្វហ ញពីកន្ន្លង្ន្ដល cancers colo-rectaux ថក្ត្ញ្កញារ់ជាង្ថរឺៈ

ថត្្ការពាបាលថោយប្រញា រ់(urgence)ថល្អ្នកជមងឺពុលពួក អ្ ុកសីុ្ត្ដឺការ ូន្ (CO) 
ភ្លល មៗ ោ ង្ដូចថមតច?

រណ្តត ស្ាំថណ្ខាង្ថប្កាមថន្ះមាន្១មិន្ប្ត្្មប្ត្ូវ ថត្្អ្វី?

ថត្្មាន្ស្ញ្ជា អ្វីរង្វហ ញពីការថពញវយ័ដាំរូង្ (début de la puberté) ររស់្ថកាង្ស្រសី្ ? 
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C រលាកថោយសារចរន្តឆ្ល ស់្រឺ្ងន់្្ងរខាល ាំង្(Les brûlures par courant alternatif 
sont les plus graves)

D ពួកអាសីុ្ត្ន្ដលថអាយរលាកថ្វ្ថអាយមាន្កាំណកprotéines  (Les acides 
brûlent en coagulant les protéines)

E ពួកសារធាតុ្ photosensibilisants ជួយថអាយង្វយរលាកថោយ radiations 
(Les agents photosensibilisants favorisent les brûlures par radiations)

99

A Céphalosporine
B Ampicilline
C Bactrim
D Aminoside
E Macrolide

100

A វាទន់្ក (Il ne tient pas bien sa tête)
B វាយាំខាល ាំង្ចាំន្ ក (Il pleure en présence d'un étranger)
C វាមិន្ថចះញុាាំអាហារថោយសាល រប្ពា (Il ne sait pas encore bien manger à la 

cuillère)
D វាប្ត្តរ់ស្ាំថលង្ត្តមមនុ្ស្សចស់្ (Il imite les sons émis par l'adulte)
E ការចរ់កាន់្ររស់្ជារថរៀរ digito-palmaire (La préhension des objets est 

digito-palmaire)
101

A Taux proportionnel de morbidité
B Taux d'incidence
C Taux de prévalence
D Taux d'attaque
E Taux de récurrence

កូន្ង្វ ១មាន្អាយុពី ៦ ថៅ ៨ន្ខ្។ ថត្្កនុង្ចាំថណ្តមថររស្ញ្ជា ខាង្ថប្កាមថន្ះ ១ណ្ត
អ្នករិត្ថ្ថកាង្ថន្ះមាន្ជមងឺ ?

រណ្តត អ្ប្ត្ត(taux) ៥ខាង្ថប្កាមថន្ះ ថត្្មួយណ្តត្ាំណ្តង្ចាំនួ្ន្មនុ្ស្សមាន្ជមងឺន្ដល
ទាក់ទង្ និ្ង្ចាំនួ្ន្មនុ្ស្សយកមកអ្ថង្គត្ជាក់លាក់មួយ(un instant donné)

ការពាបាលជមងឺថឈាា ះ légionnaires ជាទូថៅថរថប្រ្ថ្ន ាំនសះពួកឺៈ
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A Fibrose pulmonaire interstitielle diffuse
B Péricardite
C Psoriasis cutané
D Luxation atloïdo-axoïdienne
E Nodules sous-cutanés

ជមងឺដូចត្ថៅថន្ះអាចថ្វ្ថអាយជមងឺ polyarthrite rhumatoïde លារ់ថ ្ង្វញិ ថល្ក
ន្លង្ន្ត្១ ថត្្អ្វី ?
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