
NỘI DUNG ÔN TẬP  

C©u 1 :  Lớp mầm hay lớp đ|y của thương bì có những hắc bào sản xuất  một sắc tố có tên 
là: 

A. Melatonin B. Melanin 
C. Mefloquin D. Methionin 

C©u 2 :  Thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh phong là: 
A. 2 năm B. 3 năm 
C. 5 năm D. 4 năm 

C©u 3 :  Giác mạc có đặc điểm: 
A. Được nuôi dưỡng bởi nhiều mạch máu B. Bao phủ 4/5 trước nhãn cầu 
C. Đ{n hồi D. Mềm mại 

C©u 4 :  Sang thương cơ ba n cu  a bê nh ch{m  {  
A. Mu  n nươ  c tr n n n h ng   n t} m nhuâ  n, 

giơ  i ha n  hông rõ 
B. Mu  n nươ  c tr n n n h ng   n 

tâ m nhuâ n, giơ  i ha n rõ 
C. Mu  n nươ  c tr n n n hông   n  hông t} m 

nhuâ n, giơ  i ha n rõ 

D. Mu  n nươ  c tr n n n h ng   n 
không tâ  m nhuâ n, giơ  i ha n 
 hông rõ 

C©u 5 :  Thời gian ủ bệnh của bệnh lậu ở phụ nữ trung bình kéo dài khoảng bao nhiêu ngày: 
A. 5 – 7 ngày B. 3 – 5 ngày 
C. 7 – 21 ngày D. 15 – 20 ngày 

C©u 6 :  Đường nối từ vòm nhĩ đến họng mũi gọi là vòi: 
A. Eustache. B. Kisselbach. 
C. Fallope. D. Walldayer. 

C©u 7 :  Thương tô  n tim ma ch (giang mai tim ma ch) xu t hi  n trong thơ  i     
A.  i ng m i   n B. Thư  hai 
C. Thư  nh t D. Thư  ba 

C©u 8 :  Đường viền Burton ở cổ răng v{ nướu răng gặp trong bệnh: 
A. Nhiễm độc chì B. Nhiễm Tetracylin 
C. Nhiễm độc thủy ngân D. Nhiễm độc Bismuth 

C©u 9 :  Tên gọi vi khuẩn phong gây bệnh ở người, NGOẠI TRỪ: 
A. BH B. Trực khuẩn Hansen 
C. Mycobacterium bovis D. Mycobacterium leprae 

C©u 10 :  Lao sơ nhiễm là tình trạng bệnh do lần đầu tiên khuẩn lao xâm nhập vào cơ thể 
trong khoảng thời gian: 

A. 3- 6 tháng B. 3 tuần – 3 tháng 
C. 6 tháng- 1 năm D. >1 năm 

C©u 11 :  Thời gian ủ bệnh của bệnh lậu cấp tính trên nam giới kéo dài khoảng : 
A. 1- 2 ngày B. 7- 10 ngày 
C. 3- 5 ngày D. 5- 7 ngày 

C©u 12 :  Xoắn khuẩn giang mai có tên khoa học của là : 
A. Treponema caraterium B. Treponema pertenue 
C. Treponema pallidum D. Treponema denticole 

C©u 13 :  Thành phần nào KHÔNG thuộc cấu tạo tai trong: 
A. Hòm nhĩ. B. M  nhĩ xương. 
C. Tiền đình. D. Các vành bán khuyên. 

C©u 14 :  Ngư  a trong bê nh ghe   ngư    { ngư   nhi u v   
A. B n đ m B. B n ng{y 
C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 

C©u 15 :  Thơ  i    u  bê nh cu a ghe  ngư    {  
A. 1 – 5 ng{y B. 1  – 15 ng{y 
C. 3 – 4 ng{y D. 2 –   ng{y 



C©u 16 :  Khám người bệnh thấy trên da có nhiều mụn nước ngứa nổi trên nền hồng ban giới 
hạn không rõ, không tẩm nhuận. Chẩn đo|n nghĩ nhiều: 

A. Tổ đĩ  B. Chàm 
C. Zona D. Herpes 

C©u 17 :  Sang thương được cấu tạo bởi các nhú bì, phát triển kết lại thành một chổ nhô cao 
có giới hạn hay trãi dài thành một bề mặt rộng và cao, trên mặt có  phủ một lớp 
thượng bì mỏng hay có những vết lỡ rịn nước. Đ}y  { hình ảnh của loại sang 
thương n{o s u đ}y  

A. Cục B. Nang 
C. Sùi D. Sẩn sừng 

C©u 18 :  Biến chứng của bệnh viêm lóet giác mạc, NGOẠI TRỪ: 
A. Viêm võng mạc B. Lồi mắt cua 
C. Dính mống giác mạc D. Đục thủy tinh thể 

C©u 19 :  Thuốc điều trị bệnh phong: 
A. Dapson B. Rifampicin 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 20 :  Thành phần giúp giữ thăng  ằng cơ thể: 
A. Tiền đình B. Tiểu não 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 21 :  Răng  ị sâu khi hội đủ các yếu tố sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Nước bọt B. Vi khuẩn 
C. Răng  hông cứng chắc D. Chất ngọt 

C©u 22 :  Môi trường trong suốt của mắt gồm các thành phần sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Thủy tinh thể B. Võng mạc 
C. Giác mạc D. Thủy dịch 

C©u 23 :  Bê nh phong  {    nh: 
A. Di truy n B. Tự mi n 
C.  }y truy n D. T t c   đ u s i 

C©u 24 :  Các dây thần kinh chi phối mắt: 
A. VII B.  ,B đ ng 
C. III, IV, VI D. V1 

C©u 25 :  T{n nh ng được xếp vào loại tổn thương d  n{o s u đ}y  
A. Dát mạch máu B. Dát sắc tố 
C. U mạch D. Sẩn 

C©u 26 :  Methotrex te được chi  đi  nh cho c|c trươ  ng hợp va y n n  
A.  ông,  t v  y B.   tre  sơ sinh 
C. Diê n t ch   2   di  n t ch d  D.  ă ng,  hó đi u tri   

C©u 27 :  Gôm thươ  ng gă p trong bê  nh n{o s u đ}y  
A. Lâ u B. M ng g{ sinh du  c 
C. Giang mai D. Ghe   ngư a 

C©u 28 :  Chảy m|u mũi do vỡ vết mạch Kisse    ch KHÔ   có đặc điểm: 
A. Thường gặp ở trẻ em B. Ít tái diễn 
C. Tiên lượng nhẹ D. Có khuynh hướng tự cầm 

C©u 29 :  Khi đưa vật từ x  đến gần, con ngươi thu nhỏ lại, thủy tinh thể dày lên gọi là: 
A. Phản xạ ánh sáng B. Phản xạ điều tiết 
C. Phản xạ mi D. Tất cả đều đ ng 

C©u 30 :  B   { nhóm phong  
A. B t đi nh B. Trung gian 
C. Trung gi n g n cu  D. Trung gi n g n u 

C©u 31 :  Sang thương cu    xu t huy t dươ  i da  { d  ng: 
A.   t xươ  c B. Vâ y ti t 



C. D|t D. Se o 
C©u 32 :  Thương tô  n n{o KHÔ    H     { thương tô n nguy n ph|t cu a da: 

A. Nang B. Mu  n mu  
C. Teo da D. Sâ n sư ng 

C©u 33 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p th{nh cu m: 
A. U ha t vòng B.   m d  
C. Zona D. Vâ y n n 

C©u 34 :  Bàn chải răng tốt có đặc điểm: 
A. Có độ mềm vừa phải B. Lông bàn chải có độ cao không 

bằng nhau 
C. Cán bàn chải cong D. Có thiết kế mặt chải lưỡi 

C©u 35 :  Một đặc điểm về mặt điều trị đối với  bệnh vẩy nến: 
A. Không có thuôc điều trị B. Dễ điều trị, ít tái phát 
C. Điều trị sớm, đ ng c|ch,  ằng nhiều biện 

pháp kết hợp có thể đ|p  ứng tốt 

D. Khó điều trị, hay tái phát 

C©u 36 :  Chẩn đo|n x|c định bệnh phong dựa vào: 
A. Giảm cảm giác ở da B. Tìm thấy trực khuẩn phong 
C. Thần kinh ngoại  i n phì đại D. Khô da 

C©u 37 :  Thu c n{o đi u tri  bê nh h c  {o  
A. Gentrisone B. DEP 
C. Flucinar D. Lamisin 

C©u 38 :  Dấu hiệu giọt sương máu còn gọi là: 
A. Tất cả đều đ ng B. Dấu hiệu Auspitz 
C. Dấu hiệu Nikcolky D. Dấu da vẽ nổi 

C©u 39 :  Tổn thương đặc có hình cầu, hay hình trứng nằm trong hạ  ì, đôi  hi   o gồm cả 
lớp  ì. Đ}y  { hình ảnh của sang thương n{o s u đ}y  

A. Củ B. Sùi 
C. Cục D. Sẩn 

C©u 40 :  Dấu hiệu  đặc trưng xuất hiện trên da người bệnh gi ng m i trong gi i đoạn nẩy nở 
đầu tiên của giang mai thời k    , được gọi là: 

A. Gôm giang mai B. Săng gi ng m i 
C. B n đ{o gi ng m i D. Dát giang mai 

C©u 41 :  Xoang có vị trí kế cận tuyến yên: 
A. Xoang trán B. Xoang hàm 
C. Xoang bướm D. Xoang sàng 

C©u 42 :  Để tránh tái phát trong điều trị bệnh hắc lào thời gian bôi thuốc trung bình là bao 
nhiêu: 

A. 2- 4 tuần B. 1- 2 tuần 
C. 3- 6 tuần D. 5- 8 tuần 

C©u 43 :  Nướu răng nhiễm sắc tố đen  
A. Do có nhiều melanin B. Có thể tẩy trắng 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 44 :  Bệnh lậu  ở nữ: 
A. Triệu chứng lâm sàng thường rầm rộ cấp 

tính 
B.  }y vi m }m đạo âm hộ 

C. Bắt đầu bằng viêm niệu đạo   n đ|o D. B,C đ ng 
C©u 45 :  Triệu chứng đầu tiên khi hóc xương là: 

A. Vướng họng, nuốt  hó, đ u họng. B. Khó thở do co thắt thanh môn 
C. Hơi thở có mùi hôi, chảy nước bọt. D. Viêm tấy vùng thực quản. 

C©u 46 :  Răng dư thường gặp ở vị trí: 
A. Số 1 B. Số 4 



C. Số 5 D.  ,B đ ng 
C©u 47 :  Sang thương trong bệnh mồng gà thuộc loại n{o s u đ}y : 

A. Sẩn sừng B. Nang 
C. Sùi D. Cục 

C©u 48 :  Răng vĩnh viễn đầu tiên mọc vào lúc:    
A. 6 tuổi B. 12 tuổi 
C. 9 tuổi D. 4 tuổi 

C©u 49 :    các vị trí nào dưới đ}y, ph     thể dính chắc nhất: 
A. Ngoại vi võng mạc và vùng phẳng thể mi B. Mặt sau thủy tinh thể 
C. Võng mạc vùng trung tâm trích trùng D. Gai thị 

C©u 50 :  Sang thương "củ" không gặp trong các bệnh n{o s u đ}y  
A. Giang mai B.  upus    đỏ 
C. Vẩy nến D. Phong 

C©u 51 :  Thương tô  n n{o  { thương tô  n thư  ph|t cu a da: 
A. Bóng nươ  c B. Cu   
C.   t xươ  c D. Gôm 

C©u 52 :    trẻ em,  miđ n qu| ph|t thường đi  èm với bệnh lí: 
A. Sùi vòm B. Viêm tai xương chũm 
C. Thấp khớp cấp D. S}u răng 

C©u 53 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p theo hình đ  cung  
A. Ch{m B.   m d  
C. M  đ y D. Vâ y n n 

C©u 54 :  Xương nào nhỏ nhất cơ thể: 
A. Xương đe B. Xương búa 
C. Xương lá mía D. Xương  {n đạp 

C©u 55 :  Đă c đi  m n{o KHÔ   C  trong ch{m ti p x c  
A. Mu  n nươ  c nhi u B. Có th   có  óng nươ  c 
C. Có th    {nh ho{n to{n D. Giơ  i ha n không rõ 

C©u 56 :  Đă c đi  m cu   r~nh ghe : 
A. Đươ  ng h ng to, ngo n ngoèo B. D{i tư  5 – 6 cm 
C. Có m{u v{ng s} m D. Mô  t đ u h ng có mu  n nươ  c 

C©u 57 :  Dưới đ}y  { c|c t nh chất của hạch trong giang mai thời k  I, NGOẠI TRỪ: 
A. Nhiều hạch tập trung thành nhóm với kích 

thước khác nhau 
B. Hạch cứng, di động được 

C. Rất đ u, s u đó ho| mủ. D. Có một hạch to nhất gọi là 
hạch chúa 

C©u 58 :  Tuyến lệ có đặc điểm, NGOẠI TRỪ: 
A. Gồm 2 phần: phần hốc mắt và phần m , ngăn 

cách giữa bởi v|ch ngăn hốc mắt 
B. Phần mí có kích thước # 1/3 

phần hốc mắt, có thể thấy 
được xuyên qua kết mạc 

C. Có khoảng 10 -12 ống dẫn lệ mở vào mặt 
trước ph   ngo{i cùng đồ trên 

D. Có 1-2 ống dẫn lệ đi v{o cực 
ngoài củ  cùng đồ dưới 

C©u 59 :  Thành trong hốc mắt KHÔ   có đặc điểm n{o s u đ}y  
A. Phía sau thành này là hố lệ B. Thành duy nhất không có dạng 

tam giác rõ ràng, nằm theo 
mạc phẳng dọc 

C. Kênh thị tiếp giáp ở cực sau thành này D. Cấu tạo bởi 4 xương: hàm, lệ, 
sàng bướm 

C©u 60 :  Khoảng thời gian phản ứng Mitsud  đặc hiệu cho kết quả thật sự sau khi tiêm: 
A. 15 ngày B. 07 ngày 
C. 21 ngày   D. 03 ngày 



C©u 61 :  Thủ thuật Heim ich dùng để: 
A. Cấp cứu chấn thương mắt B. Cấp cứu hóc dị vật 
C. Cầm m|u mũi D. Nhổ răng 

C©u 62 :  Trong hồ sơ bệnh án, Bác Sỹ ghi ”S}u răng 45”, có nghĩ  răng  ị sâu là: 
A. Răng h{m số 5 hàm dưới bên phải. B. Răng h{m nhỏ số 2 hàm dưới 

bên phải. 
C. Răng n nh h{m dưới bên trái. D. Răng cửa số 2 hàm trên bên 

phải. 
C©u 63 :  Biến chứng lông xiêu, lông quặm thường xuất hiện trong gi i đoạn nào của bệnh 

mắt hột: 
A. Bắt đầu B. Thoái triển 
C. Lành sẹo D. Toàn phát 

C©u 64 :  Đèn Wood dùng trong soi d  có đặc điểm: 
A. Tương tự như đèn neon B. Luồng sáng sáng có bước sóng 

3650 A 
C. Lọc xuyên qua kính ôxy Nikel D. B,C đ ng 

C©u 65 :  Rối loạn chức năng tế bào que gây bệnh: 
A. Quáng gà B. Cận thị 
C. Loạn thị D. Mù màu 

C©u 66 :  Viêm lợi qu nh răng còn gọi là: 
A. Viêm nướu B.  i m răng 
C.  i m ch}n răng D. Viêm nha chu 

C©u 67 :  Đă c đi  m cu a mu n nươ  c trong bê nh ch{m  
A. Chư a di  ch đu  c B. Mu  n nươ  c sâu 
C. Mo  c th{nh chùm D. Có th   tu  la i th{nh  óng nươ  c 

C©u 68 :  Trong ph|c đồ đ  hó  trị liệu bệnh phong, thể phong nhiều khuẩn cần dùng mấy 
loại thuốc: 

A. 02 loại thuốc B. 05 loại thuốc 
C. 03 loại thuốc   D. 04 loại thuốc 

C©u 69 :  Phương pháp DOTS là: 
A. Viết tắt  { “3Đ” B. Sử dụng hóa trị liệu ngắn ngày 

có giám sát trực tiếp 
C. Đ  hó  trị liệu ngắn ngày có giám sát trực 

tiếp 
D. Chương trình chống lao gồm 

các thuốc thiết yếu 
C©u 70 :  Go  i  { ch{m c p  hi s ng thương da ở gi i đo  n: 

A. H ng   n B. Mu  n nươ  c 
C. Ri n nươ  c D. T t c   đ u đ ng 

C©u 71 :  Săng gi ng m i c n ch}  n đo|n ph}n  i  t vơ  i bê nh n{o s u đ}y  
A.  h|t   n do virus B. Vâ y n n 
C.   m s}u D. Herpes sinh du  c 

C©u 72 :  Chất chỉ thị màu tra mắt để phát hiện loét giác mạc có màu: 
A. Xanh B. Đỏ 
C. Vàng D. Nâu 

C©u 73 :  Vi   tr  thươ  ng gă  p cu a bê nh h c  {o  { vùng  
A.  |ch B. Lưng 
C. Mông D. Be n 

C©u 74 :  Dấu da vẽ nổi gặp trong: 
A. Vẩy nến B. Dị ứng 
C. Lao da D. Hắc lào 

C©u 75 :  Dấu hiệu Nikolsky gặp trong bệnh: 
A. Ghẻ ngứa B. Pemphigut 



C. Lậu D. Phong 
C©u 76 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p theo đươ  ng d{i do c theo v t thương: 

A.  i m tĩnh m  ch B.  i m n t qu nh đô ng ma  ch 
C. Mu  n cóc phă ng D. Zona 

C©u 77 :  Phương ph|p  roetz dùng để: 
A. Rửa tai B. Rửa xoang 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 78 :  Bệnh Paget: 
A. Tật  hông có răng  ẩm sinh B. Loãng xương do lạn dưỡng 

chất vôi 
C. Loạn dưỡng tuyến yên D. Thiểu sản răng 

C©u 79 :  Mục đ ch dùng thuốc nhỏ mũi trước khi khám: 
A. Co mạch B. Giảm bớt phù nề 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 80 :  Dùng thu c  ôi trong    nh h c  {o, n n ngư ng thu c  hi  
A. Đ~  {nh tô  n thương ở da B. Trươ  c  hi d   {nh 1 tu n 
C. S u  hi d   {nh 1 tu n D. T t ca  đ u s i 

C©u 81 :  Chế phẩm n{o s u đ}y  hông dùng để điều trị bệnh ghẻ ngứa: 
A. Elemite B. Scabecid 
C. Lamisin D. Ascabiol 

C©u 82 :  VA nằm ở: 
A. Thành trên của vùng hầu B. Giữa trụ trước và trụ sau màn 

hầu 
C. Thành trên của miệng D. Thành sau miệng 

C©u 83 :  Tổng số răng cối của người lớn có: 
A. 12 cái B. 24 cái 
C. 8 cái D. 32 cái 

C©u 84 :  Dát là tổn thương ở d  có đặc điểm: 
A. Thường xuất tiết dịch B.  {m th y đổi màu sắc của da 
C. Lõm thấp hơn bề mặt da bình thường D. Cao hơn bề mặt da bình 

thường 
C©u 85 :  Thơ  i    u  bê nh cu   gi ng m i trung  ình  {  

A. 1  ng{y B. 3 ng{y 
C. 3 th|ng D. 3 tu n 

C©u 86 :  Đ}y  { như  ng vi  tr  cu  a sang thương cu  a bê nh ghe  ngư  a, NGOA  I TRƯ   
A. Bơ  trươ  c n|ch B. K  t y,  òng  {n t y,  òng  {n 

chân 
C.  g n trươ  c cô   tay D. Lưng 

C©u 87 :  VA còn có tên gọi khác là: 
A. Hạnh nhân hầu B. Sụn c|nh mũi 
C. Hạnh nhân khẩu cái D.  miđ n 

C©u 88 :  Nguyên nhân gây chảy m|u mũi do động mạch thường gặp trên lâm sàng: 
A. Sốt xuất huyết B. Tăng huyết áp 
C. Bệnh bạch cầu cấp D. Hemophilli 

C©u 89 :  Thời gian ủ bệnh của bệnh ghẻ ngứa kéo dài khoảng: 
A. 3 ngày B. 2 tuần 
C. 1 tuần D. 3 tuần 

C©u 90 :  Theo WHO bệnh phong được phân loại như sau: 
A. 4 nhóm: I, T B, L B. 6 NHÓM: I, T, BT, BB, BL, LL 
C. 2 nhóm: nhóm ít khuẩn và nhóm nhiều 

khuẩn 
D. Tất cả đều đ ng 



C©u 91 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p theo hình  i   
A.   m d  B. Zona 
C. H ng   n đ  d  ng D.  i m n t qu nh đô ng ma  ch 

C©u 92 :  Nên sử du ng thu c n{o s u đ}y  hi    nh h c  {o có tô n thương lan rô  ng: 
A. Antimycose B. BSI 
C. Fobancort D. Sporal 

C©u 93 :  Có mấy phương pháp mổ đục thủy tinh thể: 
A. 3 B. 1 
C. 4 D. 2 

C©u 94 :  Chảy mũi x nh thò  ò  {  iểu hiện đặc trưng của bệnh: 
A. Viêm thanh quản B. Viêm tai giữa 
C. Viêm VA D.  i m mũi dị ứng 

C©u 95 :  Loét giác mạc do nấm thường gặp ở đối tượng làm nghề: 
A. Nông nghiệp B. Giáo viên 
C. Công nhân D. Thư kí 

C©u 96 :  Bê nh va y n n di truy n theo  
A. T nh trô  i ho{n to{n B. T nh  ă  n 
C. Giơ  i t nh D. T nh trô  i  hông ho{n to{n 

C©u 97 :  Ống tiết nước bọt của tuyến mang tai có tên là 
A. Stenon B. VA 
C. Kisseback D. Ống lệ mũi 

C©u 98 :  Sang thương trong bệnh tổ đĩ   { dạng: 
A. Sẩn B. Mụn nước 
C. Hồng ban D. Mụn mủ 

C©u 99 :  Viêm tai xương chũm  {  iến chứng của: 
A. Sùi vòm B. Viêm tai giữa 
C. Viêm họng D.  i m  miđ n 

C©u 100 :  Sự  }y truy n    nh ghe  do: 
A. Ti p x c trực ti p B. Sử du  ng chung vâ t du ng sinh 

hoa t 
C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 

C©u 101 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n có hình d  ng ly tâm: 
A. M  đ y B. Ch{m 
C. Lao da D.  i m n t qu nh đô ng ma  ch 

C©u 102 :  Nguyên nhân gây chảy máu cam thường gặp ở trẻ em là do: 
A. Vỡ mao mạch tại vết Kisselbach. B. Xơ vữ  động mạch. 
C. Cao huyết áp. D. Viêm niêm mạc mũi. 

C©u 103 :  Trong bê nh lâ  u ở nam giơ  i, khi viêm niê u đ  o to{n  ô  thì thử nghiê m nươ  c tiê u 2 
c c s  có   t qu  : 

A. Chi   có c c 1 đu c B. Ca  2 c c đ u  hông đu c 
C. Chi   có c c 2 đu c D. Ca  2 c c đ u đu  c 

C©u 104 :  Ngư  a trong bê nh ch{m xu t hi  n trong gi i đo  n: 
A. H ng   n B. D{y d  
C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 

C©u 105 :  Bi n chư ng lâ  u m t thươ  ng gă p ở đ i tượng: 
A. Quan hê  đ ng giơ  i B.  gũ chung giươ  ng 
C. Đeo chung   nh D. Me   sang con 

C©u 106 :  Tuyến trung ương chịu trách nhiệm giám sát hoạt động chống lao khu vực phía 
nam là: 

A. Bệnh viện Chợ Rẫy B. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 



C©u 107 :  H{m răng đầy đủ trên người trưởng thành có : 
A. 32 cái B. 20  cái 
C. 28 cái D. 36 cái 

C©u 108 :  Bi n chư ng n{o thươ  ng gă p nh t ở ngươ  i bê nh ghe  ngư a: 
A. Ch{m hó  B.  ichen hó  
C.  i m vi c u th} n c p D. Viêm da mu   

C©u 109 :  Các biến chứng có thể xảy ra sau viêm họng, NGOẠI TRỪ: 
A. Viêm gan B. Viêm khớp 
C. Viêm thanh khí quản D. Viêm xoang 

C©u 110 :  Tổ chức lympho lớn nhất vùng họng: 
A. Hạnh nhân lưỡi B. Hạnh nhân khẩu cái 
C. Hạnh nhân vòm D. Hạnh nhân lưỡi 

C©u 111 :  Dấu hiệu của bỏng mắt độ III: 
A. Hoại tử da mi mắt. B. Hoại tử kết mạc và củng mạc. 
C. Mi mắt có nốt phồng D. Giác mạc đục lờ mờ. 

C©u 112 :  Biến chứng n{o s u đ}y có thể gây vô sinh ở phụ nữ bị bệnh lậu: 
A. Viêm bàng quang B. Viêm trực tràng 
C. Viêm vòi trứng, buồng trứng D. Viêm tuyến Skene 

C©u 113 :  Trường hợp n{o s u đ}y có thể điều trị bằng phương pháp nạo VA: 
A. Sùi vòm gây khó thở B. Sùi vòm trên trẻ bị nhiễm lao 

kê 
C. Sùi vòm trong thời kì bộc phát D. Sùi vòm trên bệnh nhi bị bệnh 

ưa chảy máu 
C©u 114 :  Chủng nấm gây ra bệnh hắc lào có tên khoa học n{o s u đ}y : 

A. Histoplasmosis B. Cryptococcosis 
C. Dermatophyte D. Pneumocystis 

C©u 115 :  Điều nào dưới đ}y KHÔ   phù hợp khi nói về đặc điểm củ  săng gi ng m i  
A. Thường chỉ có một săng đơn độc B. Không đ u,  hông ngứa, 

không sưng 
C. Giới hạn rõ v{ đều, có bờ rõ rệt D. Hình tròn  hay bầu dục 

C©u 116 :  Đường lây chủ yếu của bệnh phong: 
A. Hô hấp B. Da niêm 
C. Máu D. Quan hệ tình dục 

C©u 117 :  Khi  {m nghi  m ph|p Brocq, thư  tự xu t hi  n c|c tri  u chư ng  {  
A. Va y h{nh – gio t sương m|u – va y h{nh B. Va y h{nh – v t đèn c y – gio t 

sương m|u 
C.   t đèn c y – gio  t sương m|u – va y h{nh D.   t đèn c y – va y h{nh – gio t 

sương m|u 
C©u 118 :  Thuốc diệt cái ghẻ: 

A.  ,B đ ng B. DEP 
C. Cồn 900 D. Millian 

C©u 119 :  Bê nh h c  {o còn được go  i  {    nh: 
A.   m th}n B.   m tóc 
C.   m móng D.   m  e  n 

C©u 120 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n có  ơ   rõ  
A. Zona B. Viêm da da  ng Herpes 
C. Vâ y n n D. Ch{m 

C©u 121 :  Nguyên nhân gây viêm tai xương chũm cấp tính: 
A. Viêm tai giữa B. Viêm họng 
C. Viêm thanh quản D. Viêm VA 

C©u 122 :  Dung di ch Benzo t  enzy    sc  io   trong đi u tri   ghe  ngư a ở ngươ i lơ  n có thơ i 



gi n t|c đô  ng  {  
A. 12 giơ  B. 8 – 10 giơ  
C. 6 – 12 giơ  D. 24 giơ   

C©u 123 :  Động tác chải răng đ ng  
A. Chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai B. Ch{ x|t răng c{ng nhiều càng 

tốt 
C. Luôn chải từ phải sang trái D. Chải chủ yếu mặt nhai 

C©u 124 :  Thương tổn teo bì  là do: 
A. Da bị mỏng đi B. Các yếu tố tạo  ì đặc lại 
C. Da bị lõm xuống D. Do chấn thương gây ra ở tầng 

trên da 
C©u 125 :  Chảy máu cam lan tỏa do mao mạch thường gặp trong bệnh: 

A. Bạch cầu cấp B. Tăng huyết áp 
C. Cúm D. Xơ vữ  động mạch 

C©u 126 :  Thơ  i gian u  bê nh cu  a bê nh lâ  u ở nư   
A. Tư  3 – 5 ng{y B.   2 tu n 
C.  g n hơn thơ  i gian u  bê nh ở nam D.   2 tu n 

C©u 127 :  Mẹ bị nhiễm giang mai khi mang thai, bé sinh ra có thể bị: 
A. Răng chuột B. Răng dị dạng HUTCHISON 
C. Răng to D. Thiểu sản men 

C©u 128 :  Chẩn đo|n ph}n  iệt bệnh ghẻ với tổ đỉa, cần dự  v{o đặc điểm nào dưới đ}y  
A. Mụn nước ở ngực bụng B. Mụn nước không có ở chân 
C. Mụn nước ở mặt bên ngoài các ngón D. Mụn nước ở ngực, bụng. 

C©u 129 :  Sang thương của mụn cóc là dạng: 
A. Sùi B. Sẩn sừng 
C. Nang D. Mụn nước 

C©u 130 :  Thê   }m s{ng n{o được phân loa i theo hình th   cu  a tô n thương: 
A. Va y n n gio  t B. Va y n n to{n th}n 
C. Va y n n m~ng D. Va y n n mu   

C©u 131 :  Nước mắt vào lệ đạo v{ tho|t v{o mũi theo cơ chế bơm lệ tuần tự như sau: 
A. Dưới t|c động của trọng lực, nước mắt chảy 

vào khoang lệ mũi 
B. Đ|y t i  ệ giãn ra dưới t|c động 

cơ vòng cung mi tạo áp suất 
âm hút nước mắt vào túi lệ. 

C. Khi mở mắt, tiểu quản lệ dài ra với phần dọc 
phồng lên 

D. Khi nhắm mắt cơ Horner làm 
bẹt phần dọc và làm ngắn 
phần phần ngang tiểu quản lệ 

C©u 132 :  Đ   phân biê  t giư a sâ n v{ mu n nươ  c, t   {m nghi  m ph|p n{o  
A.  n   nh B. Brocq 
C. Nikolsky D. Cho c di  ch   ng  im vô trùng 

C©u 133 :  Giác mạc được dinh dưỡng bởi: 
A. Chủ yếu thông qua bơm thủy dịch của nội 

mô 
B. Lớp phim nước mắt 

C. Hệ mạch máu rìa D. Tấc cả c|c c}u tr n đều đ ng 
C©u 134 :  Viêm họng có đặc điểm: 

A. Thường bắt đầu từ từ B. Diễn tiến ngắn 
C. Đ  số là do vi khuẩn gây ra D. Không bao giờ sốt cao 

C©u 135 :  Thương tô  n trong bê nh m ng g{  { d  ng: 
A. Sâ n sư ng B.   t  ở 
C. Sùi D. Vâ y 

C©u 136 :  Răng số 3 còn có tên gọi khác là: 
A. Răng cửa B. Răng tiền cối 



C. Răng n nh D. Răng cấm 
C©u 137 :  Là khối huyết th nh đông  ại, bên trong có bạch cầu đ  nh}n, hồng cầu, vi khuẩn 

hay vi nấm. Đ}y  { hình ảnh mô tả của loại sang thương d  n{o s u đ}y  
A. Vẩy B. Vết xước 
C. Vẩy tiết D. Vết lở 

C©u 138 :  Để đ|nh gi|  hối lượng v{ độ cứng của VA, ta dùng thủ thuật: 
A. Sờ vòm B. Soi mũi s u 
C. Soi mũi trước D. Siêu âm 

C©u 139 :  Thu c n{o KHÔ   được sư  du ng trong bê nh h c  {o  
A. Griseofulvin B. Ketoconazol 
C. Fungiderm D. Flucinar 

C©u 140 :  Vi khuâ n n{o thươ  ng g}y ch{m nhi m  hu}  n: 
A. Tu   c u B. Trực khuâ n 
C.  o n  hu} n D.  i n c u 

C©u 141 :  Túi chứa dịch lỏng, tròn hay bầu dục,  khi sờ nắn ta có cảm giác lình bình như khi ấn 
vào nhãn cầu. Đ}y  { đặc điểm của loại sang thương da nào dưới đ}y  

A. Cục B. Sẩn sừng 
C. Nang D. Vẩy tiết 

C©u 142 :  Con c|i ghe  đ{o đươ  ng h m ở trong lơ p n{o cu a da: 
A. Bì B. Ha   ì 
C. M{ng đ|y D. Sư ng 

C©u 143 :  Thê  ch{m n{o KHÔ   thuô  c nhóm ch{m th   ta ng: 
A.  i m d  th n  inh  hu tr  B. Ch{m th   ta ng 
C. Ch{m sư a D. Ch{m ti t     

C©u 144 :  Nhiệm vụ củ  răng h{m  {  
A. Nghiền thức ăn B. Cắn thức ăn 
C. Xé thức ăn D. Trộn thức ăn 

C©u 145 :  Vaccin ngừa lao: 
A. OPV B. BCG 
C. Sabin D. Meales 

C©u 146 :  Các tổ chức lympho tạo thành một vòng bao quanh họng gọi là vòng: 
A. Luschka B. Waldeyer 
C. Gerlach D. Eustachi 

C©u 147 :  Tai giữa có chức năng 
A. Truyền âm B. Định hướng âm thanh 
C. Nhận cảm âm thanh D. Thăng  ằng 

C©u 148 :  Viêm nướu lan rộng v{ ăn s}u xuống tạo thành túi nướu gây viêm nha chu : các 
rãnh nướu sưng đ u có mủ , túi nướu sâu vào khoảng : 

A. 3 mm B. 1 mm 
C. 2 mm D. 0,5 mm 

C©u 149 :  Trong đi u tri   bê nh va y n n, cho u ng  
A.  it min    i u th p B.  it min C  i u c o 
C.  it min C  i u th p D.  it min    i u c o 

C©u 150 :  Đặc điểm cơ vòng cung mi mắt, NGOẠI TRỪ: 
A. Cơ Horner tham gia sự thoát nước mắt 

thuộc mí trước v|ch ngăn 
B. Gồm 2 phần: phần mí và phần 

hốc mắt, do thần  inh     điều 
khiển 

C. Cơ phần mí dùng cho cử động nháy mắt 
phản xạ 

D. Cơ vùng hốc mắt dùng để 
nhắm chặt mắt 

C©u 151 :  S   ượng c|i ghe  có th   đ n v{i ng{n con tr n c|c đ i tượng: 
A. Ngươ  i  ình thươ  ng B. Suy gia  m mi n di ch 



C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 
C©u 152 :   i ng ch{m xu t hi  n trong gi i đo  n: 

A. D{y d  B. H ng   n 
C. Mu  n nươ  c D. Ri n nươ  c v{ đóng m{i 

C©u 153 :  Thuốc làm giảm triệu chứng sổ mũi trong  ệnh vi m mũi dị ứng: 
A. Amoxicillin B. Chlopheniramin 
C. Acemuc D. Vitamin C 

C©u 154 :  Sang thương đă  c hiê  u cu  a cu a bê nh ghe  ngư    {  
A. R~nh ghe  B. Mu  n nươ  c ha t trai 
C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 

C©u 155 :  Biến chứng của bệnh viêm tai xương chũm,   OẠI TRỪ: 
A. Viêm xoang sàng B. Viêm tắc tĩnh mạch 
C. Viêm màng não D. Ap xe não 

C©u 156 :  Phương pháp Brocq dùng trong khám chẩn đo|n  ệnh: 
A. Lao da B. Vẩy nến 
C. Ghẻ ngứa D. Hắc lào 

C©u 157 :  Răng  hôn thường mọc vào khoảng tuổi:   
A. Từ 17- 25 tuổi B. Từ 7-12 tuổi 
C. Từ 25-30 tuổi D. Trên 30 tuổi 

C©u 158 :  Bệnh n{o s u đ}y  { trẻ phát âm ngọng ngịu: 
A. Lưỡi có rảnh B. Lưỡi to bẩm sinh 
C. Lưỡi dính D. B,C đ ng 

C©u 159 :  Biê u hiê n đă  c trưng nh t cu a tô  n thương phong: 
A. Sưng  óng B. Ma ng đo   
C. D|t m{u n}u D. M t c  m gi|c 

C©u 160 :  Triệu chứng chính trong bệnh chàm: 
A. Ngứa B. Hồng ban 
C. Mụn nước D.  ,B đ ng 

C©u 161 :  Bi n chư ng viêm da mu   trong bê nh ghe  ngư a thươ  ng do: 
A. Vi khuâ n  h|c B. Tu   c u 
C. Pseudomonas D.  i n c u 

C©u 162 :  Dấu hiệu cờ bay phát hiện được qua khám bằng ống nghe là biểu hiện lâm sàng dị 
vật di động trong đường thở tại: 

A. Thanh quản B. Phế quản 
C. Khí quản D. Hạ họng 

C©u 163 :  H i  i n chư ng thươ  ng gă p nh t ở ngươ  i bê nh va y n n  {  
A. Ch{m hó  v{  ô i nhi m B.   v  y n n v{ đ u  hơ p 
C. Đo   da thư  ph|t v{  ô i nhi m D. Đ u  hơ p v{ đo   da thư  ph|t 

C©u 164 :  Thương tô  n cu a bê nh va y n n thươ  ng ở vi   tr : 
A. Khoeo chân B. Mu chân 
C. Bu ng D. Rì  ch}n tóc 

C©u 165 :  Viêm lợi qu nh răng còn gọi là: 
A. Viêm nướu B. Viêm nha chu 
C.  i m ch}n răng D. Viêm xương hàm 

C©u 166 :  Dấu hiệu n{o s u đ}y dùng để chẩn đo|n v{ ph|t hiện sớm bệnh phong: 
A. Mảng thâm nhiễm màu hồng B. Mảng củ hình tròn 
C. Rối loạn cảm gi|c tr n vùng d  đổi màu   D. Chân bị lóet lổ đ|o 

C©u 167 :  Th{nh ph n n{o KHÔ   C  trong h  nươ  c: 
A. Oxid   m B. Bô t tale 
C.   yc rin D. Mơ   lợn 

C©u 168 :  Tô  n thương cu   săng gi ng m i  { tô n thương: 



A. Se o B.   t xươ  c 
C.   t  ở D.   t  o t 

C©u 169 :  Tên gọi vi khuẩn phong gây bệnh ở người, NGOẠI TRỪ: 
A. Mycobacterium leprae B. Mycobacterium bovis 
C. BH D. Trực khuẩn Hansen 

C©u 170 :  Hột vỡ thành sẹo trong bệnh đ u mắt hột là biểu hiện ở gi i đoạn nào? 
A. Toàn phát B. Khởi đầu 
C. Thoái triển D. Làm sẹo 

C©u 171 :  Tô  n thương căn    n cu  a bê nh va y n n  
A. Ma ng h ng   n có v  y, giơ  i ha n rõ, t}  m 

nhuâ n 
B. Ma ng h ng   n có v  y, giơ  i 

ha n  hông rõ, không tâ m 
nhuâ n 

C. Ma ng h ng   n có v  y, giơ  i ha n  hông rõ, 
tâ m nhuâ n 

D. Ma ng h ng   n có v  y, giơ  i 
ha n rõ,  hông t}  m nhuâ n 

C©u 172 :  Sùi vòm là bệnh thường gặp ở lứa tuổi: 
A. 2-6 tuổi. B. > 12 tuổi 
C. 2-12 tuổi. D. < 2 tuổi 

C©u 173 :  Hai biến chứng thường gặp nhất của bệnh vẩy nến: 
A. Đ u  hớp v{ đỏ da thứ phát B. Chàm hóa và viêm khớp 
C. Đ u  hớp và dày sừng D. Viêm da mủ và dày sừng 

C©u 174 :  Xét nghiệm tế  {o  E dùng để chẩn đo|n  ệnh: 
A. Lang ben B. Lupus 
C. Ghẻ ngứa D. Hắc lào 

C©u 175 :  Thương tô  n n{o  { thương tô  n nguy n ph|t cu a da: 
A. Vâ y ti t B.   t  o t 
C. Sâ n sư ng D. Teo da 

C©u 176 :  Điều nào dưới đ}y  hông đ ng  hi nói về tính chất của hạch giang mai thời k  I:   
A. Họp thành chùm B. Không dính    
C. Hóa mủ D. Di động được 

C©u 177 :  Thuốc điều trị tăng nh~n |p  
A. Chloramphenicol B. Acetazolamide 
C. Prednison D. Acemuc 

C©u 178 :  Thương tô  n n{o KHÔ    { thương tô  n thư  ph|t  
A. Vâ y B.   t  o t 
C. Sùi D.  ichen hó  

C©u 179 :  Khoảng thời gian mà một người nhiễm bệnh lậu có thể lây truyền cho bạn tình của 
họ : 

A. 03 ngày sau B. 5 ngày sau 
C. Ngay sau khi bị nhiễm D. 7 ngày sau 

C©u 180 :  Tô  n thương va  y n n có đă  c đi  m: 
A. Có vi  tr  cho  n lo  c,  hông đ i xư ng B. Không có vi   tr  cho n lo  c, đ i 

xư  ng 
C. Không có vi   tr  cho n lo  c,  hông đ i xư ng D. Có vi  tr  cho  n lo  c, đ i xư ng 

C©u 181 :  Phản ứng lao tố có tên: 
A. Mantoux B. IDR 
C. Koch D.  ,B đ ng 

C©u 182 :  Thương tô  n  { như ng m~ng d  d{y có m{u n}u, c|c r~nh ng ng do  c h n s}u v  
th{nh như  ng ô  hông đ u  { thương tô  n: 

A. Teo da B. Se o 
C.  ichen hó  D. Cư ng da 

C©u 183 :  Giang mai thơ i    thư  3 c n ch} n đo|n ph}n  i  t vơ i bê nh n{o s u đ}y  



A. Ha  cam B. Ghe   
C. Vâ y n n D. Ung thư ha ch 

C©u 184 :  Dược phẩm n{o s u đ}y  hông được sử dụng trong điều trị bệnh hắc lào : 
A. Lamisin B. Antimycose 
C. Gentrisone D. Fungiderm 

C©u 185 :  Vi khuẩn lậu có đặc điểm: 
A. Tên gọi khác Neisseria gonorhae B. Soi kính hiển vi có song cầu 

Gr(-) hình hạt càfê 
C. Gây viêm niệu đạo cấp tính ở nam D. Tất cả đều đ ng 

C©u 186 :  Ba loại màu có tế bào thần kinh cảm thụ ở mắt, NGOẠI TRỪ: 
A. Màu vàng B. Màu xanh lục 
C. M{u đỏ D. Màu xanh lam 

C©u 187 :  D u hi  u n{o KHÔ    H     { d u hi  u ch nh đ   châ n đo|n x|c đi  nh bê nh phong: 
A. Tìm th y trực khuâ  n phong ta  i tô n thương B. M t hoă  c gia m ca m gi|c 
C. Th n  inh ngo  i  i n phì đ  i v{ nh  y ca m D.   t  o t ho  i tử ở chi 

C©u 188 :  Người có nhóm máu nào dễ có nguy cơ mắc lao: 
A. B B. HLA-DR2 
C. A D. O 

C©u 189 :  Khoảng cách từ người được  h|m đến bảng đo thị lực là: 
A. 5m B. 15m 
C. 10m D. 3m 

C©u 190 :  Cái ghẻ có đặc điểm: 
A. Con cái ghẻ chết 2 ngày sau giao hợp B. Cái ghẻ khó chết khi rời khỏi ký 

chủ 
C. Đ{o hầm trong lớp sừng của da D. Bệnh khó lây 

C©u 191 :  Đ{m điển hình trong bệnh lao phổi: 
A. Đ{m m{u gỉ sét B. Đ{m mủ  ~ đậu 
C. Đ{m v{ng D. Đ{m x nh 

C©u 192 :  Ba triệu chứng quan trọng của nghiệm pháp Brocq, NGOẠI TRỪ: 
A. Vẩy hành B. Xuất tiết dịch 
C. Giọt sương máu D. Vết đèn cầy 

C©u 193 :  Mắt người nhận thức được màu sắc là nhờ: 
A. Tế bào que B. Vịnh tiền đình 
C. Thạch nhĩ D. Tế bào nón 

C©u 194 :  Bệnh s}u răng diễn tiến qu  4 gi i đoạn theo trình tự: 
A. Sâu men-sâu ngà-tuỷ viêm-tuỷ chết B. Sâu ngà-sâu men-tuỷ viêm-tuỷ 

chết 
C. Sâu men-tuỷ viêm-sâu ngà-tuỷ chết. D. Sâu ngà-sâu tuỷ-tuỷ viêm-tuỷ 

chết 
C©u 195 :  Thương tô  n  5mm, nhô c o tr n mă  t da, chư   ch t  o  ng được go  i  {  

A. Bóng nươ  c B. Nang 
C. Mu  n nươ  c D. Cu  c 

C©u 196 :  Người được khám mắt từ khoảng cách 5m chỉ đọc được h{ng đầu tiên thì thị lực 
của người đó  {  

A. 0,3 B. 0,1 
C. 0,4 D. 0,2 

C©u 197 :  Như  ng phi n thượng  ì mo  ng tróc tr n mă  t d  được go i  {  
A. Sùi B. Sâ n 
C. Vâ y D.  ichen hó  

C©u 198 :  Triệu chứng ở mũi n{o s u đ}y cần điều trị bằng kháng sinh: 
A. Nước mũi nhiều B. Nước mũi có m{u v{ng 



C. Nước mũi có mùi hôi D. B,C đ ng 
C©u 199 :    trẻ nhỏ viêm họng thường đi  èm với: 

A.  i m mũi B. Viêm tai 
C. Viêm thanh quản D. Viêm xoang 

C©u 200 :  Trong gi i đoạn đầu của bệnh viêm tai giữa, bệnh nhân có các dấu hiệu sau, NGOẠI 
TRỪ: 

A. M{ng nhĩ phồng sưng đỏ B. Sốt cao 
C. Sổ mũi D. Đ u t i 

C©u 201 :  Thiếu răng  ẩm sinh thường gặp ở: 
A. Răng cửa B. Răng  hôn 
C. Răng n nh D. Răng tiền cối 

C©u 202 :  Ch t ti u sư ng được sử du  ng đi u tri  trong thê  ch{m  
A. Ti t     B. B|n c p 
C. C p D. M~n 

C©u 203 :  Tuyến lệ nằm ở vị trí: 
A. Phía trên của mi dưới B. Gần mũi 
C. Phần trên ngoài hốc mắt và phần mí ở dưới D. Phần sâu phía sau hốc mắt 

C©u 204 :  Khi  h|m    nh d   i u, t t nh t  {  h|m dươ  i 
A. Đèn n on B. Đèn Wood 
C.  nh s|ng tự nhiên D. Đèn h ng ngo  i 

C©u 205 :  Giữ thăng  ằng cho cơ thể là chức năng của: 
A. Tiền đình. B. Các ống bán khuyên. 
C. Xương  {n đạp. D. Vành tai. 

C©u 206 :  Đi u tri   giang mai muô n, ph|c đ  n{o  { đ ng  
A. Procain Penicillin G tan trong nươ  c, ti m   p 

1,2 triê u đơn vi   m i ng{y x 1  ng{y 
B. Tetr cyc in 5  mg  u ng 4 

  n ng{y x 15 ng{y 
C. Erythromycin 5  mg  u ng 4   n ng{y x 15 

ng{y 
D. Procain Penicillin G tan trong 

nươ  c, ti m   p 1,2 tri  u đơn vi   
m i ng{y x 3 – 4 tu n 

C©u 207 :  Tô  n thương da bi  m t đ n t}  n lơ  p  ì,  hi  {nh đ   la i se o  { thương tô  n: 
A. Trợt B.   t xươ  c 
C.   t  o t D.   t  ở 

C©u 208 :  Xoang là hốc rỗng của xương mặt và xương so có chức năng  
A. Cộng hưởng đối với tiếng nói B. Sưởi âm không khí 
C.  {m tăng tiết chât nhờn D. Chứa các dịch tiết củ  mũi 

C©u 209 :  Tuô i n{o d   i  m c    nh phong 
A. Tre   em B. Th nh thi u ni n 
C. Trung niên D. T t c   đ u s i 

C©u 210 :  Xương n{o s u đ}y KHÔ   có ở tai giữa: 
A. Xương chũm B. Xương đe 
C. Xương  {n đạp D. Xương búa 

C©u 211 :  Tô  n thương  ichen hó  xu t hi  n ở gi i đo  n: 
A. H ng   n B. Thượng  ì  |ng nh n 
C. Mu  n nươ  c D. D{y d  

C©u 212 :  Thương tổn n{o s u đ}y không phải là thương tổn thứ phát trong các bệnh về da: 
A. Vẩy B. Mụn mủ 
C. Vết xước D. Vẩy tiết   

C©u 213 :  Tên khoa học của trực khuẩn phong là: 
A. Mycobacterium fortuitum B. Mycobacterium gordonae 
C. Mycobacterium leprae      D. Mucobacterium aurum 

C©u 214 :  Liê u ph|p |nh s|ng được chi  đi  nh khi bê nh va y n n có  



A. Sang thương < 10% diê  n t ch    mă t cơ thê  B. Sang thương > 10% diê n t ch    
mă t cơ thê  

C. Sang thương < 20% diê  n t ch    mă t cơ thê  D. Sang thương > 20% diê n t ch 
   mă  t cơ thê  

C©u 215 :  Bệnh mắt hột có thể gây các biến chứng sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Tăng nh~n |p B. Lông quặm 
C. Khô mắt D. Tắc lệ đạo 

C©u 216 :  Bệnh đục thủy tinh thể có tên là 
A. Cataract B. Glaucom nguyên phát 
C. Mắt hột D. Glaucom thứ phát 

C©u 217 :  Thương tổn đặc, nhô cao  trên mặt d , đường kính nhỏ hơn 1cm, thường biến mất 
trong thời gian ngắn v{  hông để lại sẹo. Đ}y  { mô tả của loại sang thương da nào 
s u đ}y  

A. Sùi B. Củ 
C. Sẩn D. Cục 

C©u 218 :  Bệnh ghẻ ngứa thường có các biến chứng sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Viêm vi cầu thận cấp B. Đỏ da toàn thân 
C. Chàm hóa D. Lichen hóa 

C©u 219 :  Bệnh s}u răng diễn tiến qu  4 gi i đoạn, NGOẠI TRỪ: 
A. S}u ch}n răng B. Sâu ngà 
C. Sâu men D. Tủy viêm 

C©u 220 :  Dị vật rơi vào phế quản gây các triệu chứng sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Lồng ngực bên tắc B. Khó thở liên tục di động nhiều 
C. Rì rào phế nang giảm D. Khò khè như người bị hen 

C©u 221 :  Thuốc chống lao thiết yếu gồm có bao nhiêu loại: 
A. 3 loại B. 5 loại 
C. 4 loại D. 6 loại 

C©u 222 :  Thương tổn cơ bản của bệnh n{o s u đ}y ở dạng cục, NGOẠI TRỪ: 
A. Phong B. Herpes 
C. Lupus D. Giang mai 

C©u 223 :  Sang thương trong bệnh vẩy nến có tính c|ch đối xứng, có vị trí chọn lọc ở các 
vùng cơ thể sau, NGOẠI TRỪ: 

A. D  đầu B. Rìa chân tóc 
C. Vùng lưng D. Khuỷu tay 

C©u 224 :  Sang thương trong bệnh mồng gà là sang thương dạng n{o s u đ}y  
A. Sẩn B. Sẩn sừng 
C. Sùi D. Vẩy 

C©u 225 :  Thương tô  n đi  n hình cu    h c  {o  {  
A. Mu  n nươ  c hươ  ng tâm B. Mu  n nươ  c mo  c th{nh đươ  ng 
C. Mu  n nươ  c mo  c th{nh chùm D. Mu  n nươ  c ti n tri  n ly tâm 

C©u 226 :  Đ}y  { như  ng nguy n t c đi u tri   bê nh ch{m,   O  I TRƯ   
A. Tr|nh g~i, ch{ x|t B. Tr|nh  ôi nhi u  o  i thu c 
C. T ch cực tìm di  ư ng nguyên D. Bôi thu c mơ   trong gi i đo  n 

c p 
C©u 227 :  Kh|ng sinh được chọn trong điều trị bệnh giang mai là: 

A. Streptomycin B. Ciprofloxacin 
C. Penicillin D. Lincomycin 

C©u 228 :  Dát mạch máu là sự dãn nở của các mạch máu trong phần cấu trúc nào của da: 
A. Lớp hạ bì B. Lớp bì 
C. Lớp mô liên kết D. Lớp thượng bì 

C©u 229 :  Trường hợp chảy m|u mũi nhẹ, xử trí bằng cách: 



A. Bóp chặt c|nh mũi B.  h t m t mũi 
C. Thuốc cầm máu tại chỗ D. Chích xơ cầm máu 

C©u 230 :  Thời điểm mọc răng  hôn  
A. > 25 tuổi B. 17-25 tuổi 
C. 10-11 tuổi D. 9- 10 tuổi 

C©u 231 :   òi nhĩ  { ống thông giữa ..... và thành sau họng: 
A. Tai ngoài B. Tai giữa 
C. Tai trong D.  ,B đ ng 

C©u 232 :  Mảng da dày có màu nâu, các rãnh ngang dọc hằn sâu vẽ th{nh ô  hông đều. Đ}y 
là mô tả loại sang thương n{o s u đ}y  

A. Dát sắc tố B. Sẩn 
C. Lichen hóa D. Sẩn sừng 

C©u 233 :  Biến chứng viêm da mủ trong bệnh ghẻ ngứa thường do t|c nh}n n{o s u đ}y  
A. E. coli B. Liên cầu khuản 
C. Tụ cầu khuẩn D. Trực trùng mủ xanh 

C©u 234 :  Nếu bệnh nhân không khạc được đ{m để làm xét nghiệm lao thì nên thử trong: 
A. Dịch dạ dày lấy  hi đói B.  go|y tăm ở họng 
C. Soi phế quản rửa hút D.  , B, C đ ng 

C©u 235 :  Đ   ph|t hiê n gio t mơ   trong d  d u, t   {m nghi  m ph|p  
A.  n   nh B. Nikolsky 
C. Soi đèn Wood D.  p gi y thu c  | 

C©u 236 :  H{m răng sữa ở trẻ em có tất cả: 
A. 20 cái B. 16 cái 
C. 24 cái D. 32 cái 

C©u 237 :  Bê nh n{o s u đ}y KHÔ    H     {    nh c n ch}  n đo|n ph}n  i  t vơ  i bê nh va  y n n  
A.   sư ng da ng va  y n n B.   v  y n n 
C. Ban giang mai da ng va  y n n D. Ch{m th   ta ng 

C©u 238 :  Đă c trưng cu  a giang mai thơ  i    thư  nh t  {  
A. Ma ng niêm ma  c B. Đ{o   n 
C. Gôm D. Săng 

C©u 239 :  Bệnh lậu lây chủ yếu qu  đường: 
A. Quan hệ tình dục B. Mẹ truyền sang con 
C. Máu D. Tất cả đều đ ng 

C©u 240 :  Điều nào dưới đ}y  hông đ ng  hi nói về đặc điểm của vi khuẩn Hansen: 
A. Xâm nhập cơ thể qua da bị sây sát hoặc lở 

loét và niêm mạc. 
B. Nhuộm  Ziehl – Neesen bắt 

m{u đỏ tươi, đứng riêng rẽ hay 
thành bó.   

C. Chu k  sinh sản nhanh D. Chỉ tấn công chủ yếu vào da và 
các dây thần kinh ngoại biên   

C©u 241 :  Đường xâm nhập chính của trực khuẩn phong là: 
A. Đường hô hấp B. Đường tiêu hóa 
C. Da, niêm mạc. D. Đường sinh dục 

C©u 242 :  Trợt  { t n go i  h|c cu a: 
A.   t  o t B.   t xươ  c 
C.   t  ở D. Se o 

C©u 243 :  Trong hội chứng xâm nập đường hô hấp, dấu hiệu xuất hiện đầu tiên là: 
A. Ngạt thở, trợn mắt khoảng 1 phút B. Ho khạc nhiều đ{m nhớt. 
C. Ho đỏ mặt, tía tai. D. Ho dữ dội, dồn dập. 

C©u 244 :  Nguyên tắc điều trị lậu, NGOẠI TRỪ: 
A. Dựa trên sự nhạy cảm với kháng sinh B. Dùng  h|ng sinh ch ch để 

tránh kháng thuốc 



C. Tránh giao hợp khi bệnh D. Điều trị cả người bệnh và 
người đồng sàng 

C©u 245 :  Va y cu  a bê nh va  y n n  
A.  ~y mi  n nho  , d nh B. Ta o th{nh m~ng, d nh 
C. D   ong th{nh tư ng m~ng D. Có th   bê  vu  n, d  tróc 

C©u 246 :  Tác nhân gây bệnh viêm họng cấp tính thường gặp nhất là 
A. Siêu vi B. Liên cầu 
C. Nấm D. Tụ cầu 

C©u 247 :  Tên gọi vi khuẩn lao gây bệnh ở người, NGOẠI TRỪ: 
A. Trực khuẩn Kock B. Mycobacterium leprae 
C. Mycobacterium tuberculosis D. BK 

C©u 248 :  H ng   n trong    nh ch{m có đă  c đi  m: 
A. Tâ m nhuâ  n B. Giơ  i ha n rõ 
C. Không viêm D.  hù n  

C©u 249 :  Đă c đi  m n{o KHÔ   C  trong ch{m nhi m  hu}  n: 
A.  u t hi  n xung qu nh c|c v t thương B. Vi   tr  thươ  ng ở c|c n p g p d  
C. B  mă  t có m{i D. Bơ   hông rõ 

C©u 250 :  Triê u chư ng n{o  { cu a giang mai thơ i    thư   hai: 
A. Săng B.  i ng m i th n  inh 
C. Gôm giang mai D. Ru ng tóc  i  u rư ng thưa 

C©u 251 :  Bé chậm phát triển, tai nghễnh ngãng, lồng ngực xẹp mũi x nh chảy thò lò là dấu 
hiệu của bệnh: 

A. Sùi vòm họng. B.  i m mũi 
C. Viêm Amidan. D. Viêm họng. 

C©u 252 :  Để phát hiện loét giác mạc, khi khám nên tra thuốc: 
A. Fluorescéin B. Cloraxin 
C. Tetracylin D. Chloramphenicol 

C©u 253 :  Một đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh lậu: 
A. Trực khuẩn gram (+) B. Song cầu gram (+) 
C. Song cầu gram (–) D. Cầu trùng gram ( – ) 

C©u 254 :   g{ răng có đặc điểm: 
A. Cứng hơn xương B. Chứa nhiều ống ngà 
C. Cứng như men răng D. Chứa nhiều mạch máu 

C©u 255 :  H i đươ  ng xâm nhâ  p ch nh cu  a vi khuâ n phong  {  
A. Hô h p v{ quan hê   tình du  c B. Hô h p v{ ti u hó  
C. Da bi  tr y xươ  c v{ ti u hó  D. Da bi  tr y xươ  c v{ hô h p 

C©u 256 :  Cần chẩn đo|n ph}n  iệt bệnh chàm với các bệnh da sau, NGOẠI TRƯ: 
A. Zona B. Vẩy nến 
C. Tổ đĩ  D. Herpes 

C©u 257 :  Đă c đi  m n{o KHÔ   C  trong mu  n nươ  c ha t trai: 
A. Chư a nươ  c trong B. Có th   ở da ng sâ  n mu n nươ  c 
C. Nho    ng đ u  im g t D. B  mă  t có v} y mi  n 

C©u 258 :  Chẩn đo|n ph}n  iệt bệnh chàm với bệnh Zona cần lưu ý đặc điểm nào của bệnh 
Zona: 

A. Cảm giác nóng rát, hồng ban mụn nước 
thành từng chùm, mụn nước sau khi vỡ sẽ 
đóng m{i v{  hi  {nh  hông để lại sẹo. 

B. Mụn nước sâu ở lòng bàn tay, 
lòng bàn chân, mặt bên các 
ngón 

C. Cảm giác rát, phỏng, đ u. Mụn nước mọc 
từng chùm trên nền hồng ban ở một bên cơ 
thể dọc theo vùng da do một dây thần kinh 
chi phối. 

D. Mụn nước nông, riêng rẽ có 
quầng viêm xung quanh, có 
khi là dát hồng trên sẩn nhỏ. Vị 
trí ở trán, cổ, gáy, ngực, lưng. 



C©u 259 :  Như  ng d|t đo   sâ m hoă c h ng, có t nh ch t vi m,  i n m t  hi đè  p được go  i  {  
A. D|t m  ch m|u B.  u t huy t dươ  i da 
C. H ng   n D. D|t s c t  

C©u 260 :  Để phát hiện viêm xoang nên chụp X quang ở tư thế: 
A. Hirtz B. Schuller 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 261 :  Cấu trúc nào KHÔNG thuộc tai giữa: 
A. Chuỗi xương con B. Của sổ bầu dục 
C. Dái tai D. M{ng nhĩ 

C©u 262 :  Tế bào nào giúp nhìn trong tối: 
A. Tế bào nón B. Biểu mô sắc tố 
C. Tế bào que D. Tế bào lưỡng cực 

C©u 263 :  Bê nh ch{m di n ti n qu  c|c gi i đo  n: 
A. Mu  n nươ  c – ri  n nươ  c v{ đóng m{i – h ng 

ban – thượng  ì  |ng nh n- d{y d  

B. H ng   n – mu n nươ  c – ri  n 
nươ  c v{ đóng m{i – d{y d  – 
thượng  ì  |ng nh n 

C. H ng   n – thượng  ì  |ng nh n – d{y d  – 
mu n nươ  c – ri n nươ  c v{ đóng m{i 

D. H ng   n – mu n nươ  c – ri  n 
nươ  c v{ đóng m{i – thượng  ì 
 |ng nh n – d{y d  

C©u 264 :  Vẩy phấn hồng gặp trong bệnh  ý n{o s u đ}y  
A. Ghẻ ngứa B. Hắc lào 
C. Nhiễm trùng da D. Zona 

C©u 265 :   guy n nh}n g}y đục thuỷ tinh thể thường gặp nhất là: 
A. Bức xạ hồng ngoại. B. Tuổi già 
C. Viêm màng bồ đ{o D. Chấn thương. 

C©u 266 :  Xử trí chảy m|u mũi nhẹ: 
A. Bóp chặt 2 c|nh mũi B. Nhét gạc cầm máu 
C. Dùng thuốc cầm máu D.  ,B,C đ ng 

C©u 267 :  Dị vật thanh quản gây các dấu hiệu sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Vướng họng n n  hông ăn được B. Rút lõm vùng xương ức 
C. Ho khan từng cơn D. Khàn tiếng 

C©u 268 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p theo hình vòng  
A. Vâ y n n B. Zona 
C. U ha t vòng D.   m d  

C©u 269 :  Thương tổn n{o s u đ}y  { thương tổn nguyên phát trong các bệnh lý da: 
A. Vết loét B. Cứng da 
C. Mụn mủ D. Lichen hóa 

C©u 270 :  Da bi  m t đ n t}  n lơ  p  ì,  hi  {nh thươ  ng đ   la i se o  { thương tô n: 
A. Cu   B. Cu  c 
C.   t  o t D.   t xươ  c 

C©u 271 :  Lậu  cầu khuẩn có tên khoa học là: 
A. Neisseria meningitidis B. Neisseria mucosa 
C. Neisseria gonorrhoaea. D. Neisseria flasescens 

C©u 272 :  Bi n chư ng thươ  ng gă  p nh t cu  a bê nh ch{m  
A. Ch{m hó  B. Đo   d  to{n th}n tróc v} y 
C.  i m vi c u th} n c p D. Bô i nhi m 

C©u 273 :  Bộ phận n{o s u đ}y thuộc nhãn cầu: 
A. Tuyến lệ B. Lệ đạo 
C. Màng bồ đ{o D. Cơ vận nhãn 

C©u 274 :  Ch{m do  ý sinh trùng thươ  ng do t|c nh}n  
A.  iun xo n B.  iun đũ  



C. Giun chi  D. C|i ghe  
C©u 275 :  Bệnh lao lây chủ yếu qu  đường: 

A. Da niêm B. Hô hấp 
C. Tiêu hóa D. Máu 

C©u 276 :  Rối loạn chức năng tế bào nón gây bệnh: 
A. Mù màu B. Viễn thị 
C. Cận thị D. Lé 

C©u 277 :  Phương ph|p điều trị Glaucom thứ ph|t do đục thủy tinh thể: 
A. Kết hợp phẫu thuật và dùng thuốc B. Phẫu thuật 
C. Chỉ có thể chữa triệu chứng D. Chỉ dùng thuốc 

C©u 278 :  Thương tổn teo thượng bì  là do: 
A. Da bị mất đến tận lớp bì B. Thượng bì mỏng đi vì số lượng 

tế bào thượng bì giảm, 
C. Các yếu tố cấu tạo  ì đặc lại làm cho sự trượt 

củ  d   hó  hăn. 

D. Biểu bì bị tróc mất 

C©u 279 :  Dị vật nội nhãn KHÔNG cần lấy ngay: 
A. Thủy tinh B. Sứ 
C. Kim loại trơ D. Tất cả đều đ ng 

C©u 280 :  Không  h  s u  hi đi qu  mũi được làm ấm v{ tăng độ ẩm nhờ: 
A. Tế bào lông chuyển và các tuyến nhầy. B.  ông mũi của tiền đình. 
C. Niêm mạc mũi. D. C|c xo ng mũi. 

C©u 281 :  Môi trường trong suốt của mắt KHÔNG gồm: 
A. Võng mạc B. Thủy dịch 
C. Thủy tinh thể D. Giác mạc 

C©u 282 :  Cấu tr c n{o s u đ}y  hông nằm trong cấu tạo của lớp thượng bì:. 
A. Lớp hạt B. Lớp mô n}ng đỡ 
C. Lớp đ|y D. Lớp gai 

C©u 283 :  Vi khuẩn gây bệnh phong có tên khoa học  là: 
A. Mycobacterium tuberculosis   B. Mycobacterium gordonae 
C. Mycobacterium leprae D. Mycobacterium avium 

C©u 284 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p theo hình cung  
A. Viêm da da  ng Herpes B. Ch{m 
C.   m d  D. Vâ y n n 

C©u 285 :  Săng gi ng m i được xếp vào loại thương tổn n{o s u đ}y : 
A. Vẩy tiết B. Vết loét 
C. Vết lở D. Vết xước 

C©u 286 :  Bộ phận bảo vệ nhãn cầu, NGOẠI TRỪ: 
A. Màng bồ đ{o B. Lông mày 
C. Mi mắt D. Hốc mắt 

C©u 287 :  Sang thương đặc hiệu trong bệnh ghẻ ngứa: 
A. Rảnh ghẻ B. Mụn nước hạt trai 
C. Vết xước da D.  ,B đ ng 

C©u 288 :  Vi khuẩn gây viêm loét giác mạc có độc tính cao nhất: 
A. Pseudomonas B. Tụ cầu 
C. Virus D. Liên cầu 

C©u 289 :  Bệnh ghẻ ngứa cần chẩn đo|n ph}n  iệt với các bệnh d   h|c s u đ}y, NGOẠI 
TRỪ:    

A. Tổ đĩ  B. Bệnh vẩy nến 
C. Săng gi ng m i D. Chàm thể tạng 

C©u 290 :  Chất có vai trò phòng ngừ  s}u răng  
A. Flor B. KCl 



C. Canxi D. Vitamin D 
C©u 291 :  Thuốc dùng nhỏ mũi trước khi khám: 

A. NaCl 0,9% B. Rhinex 
C. Otifar D. Chloramphenicol 

C©u 292 :  Vi khuẩn g}y vi m  miđ n thường gặp nhất: 
A. Liên cầu B. Não mô cầu 
C. Trực khuẩn Gram âm D. Song cầu Gram âm 

C©u 293 :  Ngươ  i bê nh va y n n n n ăn ch  đô   ăn  i ng  
A. Thi  t B. Mu i 
C. Đươ  ng D. Mơ   

C©u 294 :  Chẩn đo|n ph}n  iệt bệnh ghẻ với tổ đỉa, dựa vào: 
A. Mụn nước không có ở mặt B. Mụn nước ở mặt bên ngoài các 

ngón   
C. Mụn nước ở ngực, bụng. D. Mụn nước không có ở chân 

C©u 295 :  Đ   châ n đo|n    nh va  y n n, t   {m nghi  m ph|p  
A.  n   nh B. Soi đèn Wood 
C. Nikolsy D. Brocq 

C©u 296 :  Châ n đo|n x|c đi  nh bê nh h c  {o  hi    nh nh}n có  
A. Ngư    nhi u  hi r  m  hôi B. Tô  n thương ta  i vùng  e n 
C. Mu  n nươ  c ti n tri  n ly tâm D. Soi th y n m t  i thương tô n 

C©u 297 :  Bệnh sinh của glaucom là do 
Mệnh đề 1: Xơ hóa vùng bè 
Mệnh đề 2  Đóng góc tiểu phòng 

A.   đ ng, B s i B.   s i, B đ ng 
C.  ,B đ ng,  hông  i n qu n D.  ,B đ ng, có  i n qu n 

C©u 298 :  Vùng quan trọng nhất của võng mạc là: 
A. Điểm vàng B. Điểm mù 
C. Màng bồ đ{o D. Nơi hội tụ dây thần kinh thị 

giác 
C©u 299 :  Thê  phong n{o thuô c nhóm nhi u  hu} n: 

A.  hong   t đi  nh B. Phong cu   
C.  hong trung gi n g n cu   D. Phong u 

C©u 300 :  Ch{m sư a thuô c nhóm  
A. Ch{m m c ph  i B. Ch{m hó  
C. Ch{m ti p x c D. Ch{m th   ta ng 

C©u 301 :  Khi  {m nghi  m ph|p  n   nh, t  ph}n  i  t được: 
A. Có mơ   trong tô  n thương hay không B. Bóng nươ  c ở  ì h y thượng  ì 
C. Tô  n thương  { đă  c h y  õng D. Tâ m nhuâ  n hay không tâ  m 

nhuâ n 
C©u 302 :  Bệnh do cái ghẻ gây biến chứng: 

A. Chàm hóa B. Viêm cầu thận cấp 
C.  ,B đ ng D. A,B sai 

C©u 303 :  Đ}y  { như  ng c}u nói v  con c|i ghe  . C}u n{o s u đ}y S    
A. C|i ghe  chuyên biê  t cho tư ng  ý chu   B. Thươ  ng  t tìm th y con đực 
C. Con c|i d{i  ho  ng 4  μm D. Con đực thươ  ng lơ  n hơn con 

c|i 
C©u 304 :  Vết mạch Kissellbach  ở vị trí cách cử  mũi  

A. 1,5mm B. 1,5cm 
C. 1,5 dm D. 15dm 

C©u 305 :  Thuốc dùng điều trị dự phòng lao: 
A. Rifampicin B. INH 



C. Steptomycin D. Ethambutol 
C©u 306 :  Nhiệt độ thích hợp cho lậu cầu phát triển là: 

A. 340C B. 320C 
C. 360C D. 380C 

C©u 307 :  Đ}y  { như  ng  i n chư  ng cu a bê nh ghe  ngư  a, NGOA  I TRƯ   
A.  i m vi c u th} n c p B.  ichen hó  
C. Ch{m hó  D. Đo   d  to{n th}n 

C©u 308 :  T|c nh}n g}y    nh ghe   ngư    {  
A. Anopheles minimus B. Porocephalus armillatus 
C. Linguatula serrata D. Sarcoptes scabiei 

C©u 309 :  Thương tổn xếp th{nh đường dài  dây thần kinhdặp trong bệnh d  n{o s u đ}y  
A. Viêm da dạng Herpes B. U hạt vòng 
C. Bệnh Zona D.  i m n t qu nh động mạch 

C©u 310 :  Loại thuốc không nên bôi lên sang thương trong gi i đoạn chàm cấp tính: 
A. Eosin B. Thuốc tím pha loãng 
C. Pomade tetracyclin D. Milian 

C©u 311 :  Vị trí sang thương cái ghẻ hiếm gặp vị tr  n{o s u đ}y  
A. Dương vật B. Mặt 
C. Rốn D. Lòng bàn tay 

C©u 312 :  Đi u n{o KHÔ   Đ    trong đi u tri   ch{m ti p x c  
A.  g}m thu c t m 1 1     B. Thoa dung di ch Eosine 2% 
C. Thoa dung di ch Milian D. Dùng Su f mid h y  h|ng sinh 

ta i chô   
C©u 313 :  Triệu chứng đầu tiên khi hóc xương là: 

A. Vướng họng, nuốt  hó, đ u họng B. Viêm tấy vùng thực quản. 
C. Khó thở do co thắt thanh môn D. Hơi thở có mùi hôi, chảy nước 

bọt. 
C©u 314 :  Thuốc điều trị tăng nh~n |p  

A. Prednison B. Pilocarpin 
C. Cloraxit D. Atropin 

C©u 315 :  Phần cơ thể nào dưới đ}y  hông có tuyến bã: 
A. Vùng trán B. Lòng bàn tay 
C. Vùng nách D. Vùng lưng 

C©u 316 :  Biến chứng dễ gây tử vong cho bệnh nhân hốc xương tại thực quãn: 
A. Viêm trung thất B. Viêm họng 
C. Viê phế mạc mủ D. Viêm tấy mô liên kết ở cổ 

C©u 317 :  Trong các tác nhân gây bỏng mắt sau, loại nào nguy hiểm nhất: 
A. Phospho B. Lửa 
C. Chì nóng chảy D. Nước sôi 

C©u 318 :  V t t ch cu  a mu n nươ  c th y được trong gi i đo  n: 
A. H ng   n B. Mu  n nươ  c 
C. D{y d  D. Ri n nươ  c v{ đóng m{i 

C©u 319 :  Giác mạc có đặc điểm: 
A. Che phủ con ngươi B. Có m{u đen 
C. Có thể tái sinh sau khi bị loét D. Còn gọi là tròng trắng 

C©u 320 :  Sang thương "Gôm"có thể gặp trong các bệnh sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Nấm da B. Giang mai 
C. Phong D. Lao 

C©u 321 :  Ch{m  ý sinh trùng thuô  c nhóm  
A. Ch{m hó  B. Ch{m th   ta ng 
C. Ch{m m c ph  i do nguyên nhân bên trong D. Ch{m m c pha i do nguy n 



nh}n   n ngo{i 
C©u 322 :  B n đ{o gi ng m i  hông có t nh ch}t n{o s u đ}y  

A. Biến mất  hi đè  p B. Không mày 
C. Ngứa. D. Không sẩn 

C©u 323 :  Tác nhân gây ra chàm nhiễm khuẩn thường là : 
A. Haemophilus B. Tụ cầu vàng 
C. Liên cầu D. E. coli 

C©u 324 :  C  cipotrio  được sư  du  ng đ   đi u tri  va y n n  
A. Gio  t B. To{n th n 
C. Mu   D. D  đ u 

C©u 325 :  Bê nh h c  {o thươ  ng ngư   nhi u  hi  
A. R  nhi u m  hôi B.  {o   n đ m 
C.   v{ B đ ng D.   v{ B s i 

C©u 326 :  Khi  h|m    nh d , n n có mô t bu c cao khoa  ng: 
A. 40cm B. 20cm 
C. 10cm D. 30cm 

C©u 327 :  Glaucom cấp có KHÔNG cóbiểu hiện n{o s u đ}y  
A. B|n m nh đồng danh B. Đồng tử giãn 
C. Đ u đầu dữ dội có thể  kèm nôn ói D. Giảm thị lực 

C©u 328 :  Sang thương da cu a bê nh nh}n   t đ u tróc v y, đ}y  { ch{m  
A. C p B. B|n c p 
C. Ma n t nh D. T t c   đ u s i 

C©u 329 :  Bệnh n{o s u đ}y có thể gây viêm niêm mạc miệng do vi trùng: 
A. Tinh hồng nhiệt B. Sởi 
C. Herpes simple D. Quai bị 

C©u 330 :  Mô tả n{o s u đ}y đ ng với sang thương cơ bản của bệnh chàm 
A. Mụn nước nổi trên dát tẩm nhuận. B. Mụn nước nổi trên dát cùng 

với sẩn. 
C. Mụn nước nổi trên mảng hồng ban không 

tẩm nhuận. 

D. Mụn nước nổi trên dát cùng 
với chấm xuất huyết. 

C©u 331 :   miđ n còn có t n gọi khác là: 
A. Hạnh nhân khẩu cái B. Sụn c|nh mũi 
C. Hạnh nhân hầu D. Sùi vòm 

C©u 332 :  Các bộ phận trong suốt của mắt còn có tên gọi là: 
A. Bộ phận khúc xạ B. Bộ phận bảo vệ 
C. Bộ phận phản xạ D. Bộ phận phụ 

C©u 333 :  Răng  hôn mọc tại vị trí thứ mấy củ  h{m răng  
A. 8 B. 6 
C. 4 D. 2 

C©u 334 :  Nếu được người bệnh gi ng m i điều trị thì săng gi ng m i sẽ lành trong thời gian :   
A. 1- 3 ngày B. 4- 6 tuần 
C. 1-2 tuần D. 3- 7 ngày 

C©u 335 :  Trong gi  đoạn toàn phát, khi màng nhĩ chưa vỡ, bệnh nhân có các dấu hiệu 
sau,NGOẠI TRỪ: 

A. Nhiệt độ giảm, ăn uống được B. Đ u s}u trong t i 
C. M{ng nhĩ phù nề v{ đỏ D. Đ u t i mỗi ngày một tăng 

C©u 336 :  Pha  n ư ng n{o  { ph  n ư ng đă c hiê u cu a bê nh giang mai, NGOẠI TRỪ: 
A. FTA B. TPI 
C. TPHA D. BW 

C©u 337 :  Cảm gi|c |nh s|ng được nhận cảm bởi: 
A. Tế bào que B. Tế bào nón 



C. Bãi thạch nhĩ D. Tế bào hình thoi 
C©u 338 :  Thương tô  n  { như ng t i chư a di  ch lo ng, tròn h y   u du c, khi sơ  n n có c  m gi|c 

 ình  ình như  hi  n v{o nh~n c u  { thương tô  n: 
A. Cu   B. Sâ n 
C. Nang D. Cu  c 

C©u 339 :  Hai biến chứng thường gặp ở người bệnh vẩy nến là: 
A. Chàm hóa và viêm khớp B. Viêm da mủ và dầy sừng 
C. Đ u  hớp v{ đỏ da thứ phát D. Đ u  hớp và dầy sừng 

C©u 340 :  Châ n đo|n  }  u tr n  }m s{ng ở nư  dự  v{o  
A. Ti t di ch niê  u đ  o B. Hô  i chư ng viêm niê u đ  o ma  n 
C. Hô  i chư ng viêm niê  u đ  o c p D. Hô  i chư ng đ u  u ng dươ  i v{ 

 h  hư 
C©u 341 :  Vị trí thường gặp nhất của sang thương bệnh hắc lào là vùng nào trên cơ thể: 

A. Vùng hông B. Vùng bụng 
C. Vùng bẹn D.  ùng đùi 

C©u 342 :  Trên thiết diện bổ dọc, cấu tr c răng gồm các thành phần s u đ}y,   OẠI TRỪ: 
A. Mô nha chu B. Cement. 
C. Men răng. D. Tuỷ răng 

C©u 343 :  Sang thương cu  a ch c  { d  ng: 
A. Mu  n nươ  c B. Bóng nươ  c 
C. Mu  n mu  thượng  ì D. Mu  n mu  nang lông 

C©u 344 :   nh s|ng cu   đèn Wood có  ươ  c sóng  {  
A. 3630 A B. 3640 A 
C. 3660 A D. 3650 A 

C©u 345 :  Đ}y  { như  ng sang thương  hông đă  c hiê u cu a bê nh ghe   ngư a, NGOA  I TRƯ   
A.   t xươ  c B. Sâ n mu  
C. Sâ n ngư a D. Sâ n sư ng 

C©u 346 :  Sang thương mụn cóc là dạng: 
A. Sẩn sừng B. Sùi 
C. Củ D. Nang 

C©u 347 :  Khi nghi ngờ lao ở bệnh nhân ho khạc đ{m cần soi trực tiếp bao nhiêu mẫu đ{m 
A. 4 B. 3 
C. 6 D. 5 

C©u 348 :  Bê nh h c  {o c n ch}  n đo|n ph}n  i  t vơ  i: 
A. Tô   đi  a B. Phong u 
C. Ch{m th   ta  ng D. Ch{m ti p x c 

C©u 349 :  Trong viêm thanh quản cấp có các dấu hiệu sau, NGOẠI TRỪ: 
A. Họng đỏ, có giả mạc B. Khô họng, nóng rát họng 
C. Soi thấy phù nề thanh quản D.   c đầu ho khan sau ho có 

đ{m 
C©u 350 :  Màng bồ đ{o  

A. Gồm mống mắt, thể mi và hắc mạc B. Tiết ra thủy dịch 
C. Nuôi dưỡng toàn bộ võng mạc D. Tất cả đều đ ng 

C©u 351 :  H{m răng sữa trẻ em  h|c h{m răng vĩnh viễn người lớn ở chỗ: 
A. Không có răng tiền cối B. Có răng cửa nhiều hơn 
C. Không có răng cối lớn. D. Không phải th y đi 

C©u 352 :  Chọn câu sai nói về thủy dịch: 
A. Bằng hiện tượng khuếch tán thủy dịch vào 

kênh Schlemm rồi thoát ra ngoài 
B. Thấm vào vùng bè rồng vào 

ống Schlemm 
C. Do chồi thể mi tiết ra D. Chảy vào hậu phòng rồi ra tiền 

phòng 



C©u 353 :  Triê u chư ng n{o KHÔ   C  trong    nh ghe  ngư a: 
A. Ngư  a B. R~nh ghe  
C. Mu  n nươ  c ha  t trai D. Ha ch không viêm 

C©u 354 :  Là khối huyết th nh đông  ại, bên trong có bạch cầu đ  nh}n, hồng cầu, vi khuẩn 
hay vi nấm. Đ}y  { đặc điểm của loại sang thương da nào dưới đ}y  

A. Vết xước B. Vầy 
C. Vẩy tiết D. Vết lở 

C©u 355 :  Bê nh n{o thươ  ng có thương tô  n x p th{nh đươ  ng do  c theo đô  ng ma ch: 
A. Zona B.  i m tĩnh m  ch 
C.  i m n t qu nh đô ng ma  ch D. Sporotrichose 

C©u 356 :  Đ}y  { như  ng c}u ph|t  i  u v  con c|i ghe , h~y cho  n c}u đ ng  
A. Đe   khoa ng 300 - 400 trư ng B. Trong vòng 3 ng{y trư ng nở 

th{nh  u trùng 
C. Đ{o h m  ho  ng 4 - 5mm ng{y D. D  ch t trong vòng 3 - 4 ng{y 

sau khi rơ i  ý chu  
  


