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Seorang anak laki-laki usia 10 tahun dikeluhkan sering mengorok saat tidur sejak 6 bulan yang
lalu, dan dalam 1 bulan terakhir sering menyebabkan pasien mengalami gangguan tidur. Di
sekolahnya pasien sering terganggu dengan keluhan nyeri menelan dan terkadang tidak masuk
sekolah akibat keluhannya tersebut. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan
tonsiloidektomi, apa yang menjadi indikasi operasi pada kasus diatas?
a. Tidur mengorok sejak 6 bulan yang lalu.
b. Gangguan tidur 1 bulan terakhir.
c. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi pada anak.
d. Gangguan aktivitas bersekolah pada pasien.
e. Lupa
Pasien laki-laki 20 tahun mengeluhkan nyeri telinga kanan sejak 3 hari setelah pasien berenang di
pantai seharian. Nyeri memberat saat pasien berbicara dan mengunyah. Riwayat demam (+).
Pada pemeriksaan fisik didapatkan hidung dan tenggorokan dalam batas normal, liang telinga
hiperemi dan edema dengan batas tidak tegas, didapatkan pula nyeri tekan tragus pada pasien,
membran timpani tampak intak, tenang. Apa diagnosis kasus diatas?
a. Otitis Media Akut
b. Otitis Eksterna Sirkumskripta
c. Otitis Eksterna Difusa
d. Perikondritis
e. Lupa
Anak usia 3 tahun datang dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu dan anak sering
menangis sambil memegang telinga kanannya. Pada pemeriksaan otoskopi ditemukan membran
timpani hiperemis dan bulging. Apa obat lini pertama yang tepat pada kasus diatas?
a. Cefotaxim
b. Amoxicilin
c. Metronidazole
d. Kloramfenikol
e. Klotrimoxazole
Pasien laki-laki, 18 tahun dikeluhkan mengalami penurunan pendengaran, suara berdenging di
telinga kanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik tes pendengaran menggunakan garpu tala
yang ditaruh di dahi pasien, selanjutnya dilihat apakah terdapat lateralisasi. Pada pasien ini
ditemukan lateralisasi ke kanan. Apakah jenis pemeriksaan tersebut?
a. Tes Rinne
b. Tes Scwabach
c. Tes Weber
d. Tes Bing
e. Tes Stegner
Pasien laki – laki 60 tahun datang mengeluh nyeri hebat pada telinga kananya, disertai perot
pada sisi wajah kiri, penurunan pendengaran, pusing dan telinga berdenging pada telinga kanan.
Pada pasien juga ditemukan gangguan pengecapan pada lidah 2/3 anterior. Pada pemeriksaan
didapatkan bintil-bintil merah pada kulit daun telinga serta vesikel dengan umbilikasi di tengah
pada kulit liang telinga. Apakah diagnosis pasien tersebut?
a. Otomikosis
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b. Otitis Eksterna
c. Herpes Zoster Otikus
d. Kolesteatoma
e. Otitis Media
Pasien anak-anak usia 10 tahun dikeluhkan oleh orang tuanya sering tidak menoleh jika dipanggil
oleh guru serta teman sekolahnya. Di rumah juga pasien susah untuk dipanggil ibunya. Keluhan
ini sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan adanya gumpalan hitam
di kanalis akustikus eksterna, hiperemis (-), edema (-), nyeri tekan tragus (-), MT sulit dievaluasi.
Apa diagnosis pasien diatas?
a. Serumen
b. Otitis Eksterna Difusa
c. Otomikosis
d. Lupa
e. Lupa
Pasien perempuan usia 22 tahun mengeluhkan mendengar suara dalam telinganya saat bicara,
keluhan nyeri telinga disangkal, demam disangkal. Pasien juga mengakui sering mengalami pilek
dan ingus encer terutama saat pagi hari dan jika terkena debu. Pada pemeriksaan otoskopi
ditemukan MT kekuningan, hiperemis (-), dan tampak air fluid level. Apa diagnosis pasien diatas?
a. Otitis Media Akut Supurasi
b. Otitis Media Supuratif Kronis
c. Otitis Media Serosa
d. Lupa
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 54 tahun datang ke UGD dengan mengeluhkan mimisan yang tidak berhenti
keluar sejak dari rumah. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Pasien juga
merasakan terdapat darah yang mengalir pada tenggorokannya. Pada pemeriksaan vital TD
160/100 mmHg, Nadi 88x/menit, Respirasi 18 x/menit, Suhu 36,4 C. Apa penanganan yang tepat
pada pasien ini?
a. Tekan hidung selama 10 – 15 menit.
b. Pasang tampon anterior dengan abothyl.
c. Pasang tampon anterior dengan AgNO3 dan antibiotika.
d. Pasang tampon Bellocq
e. Pasang tampon anterior dengan ditetesi antibiotika.
Apakah pembuluh darah yang menjadi sumber perdarahan pada kasus diatas?
a. Arteri spinopalatina
b. Arteri Ethmoidalis Inferior
c. Lupa
d. Lupa
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 18 tahun mengeluhkan hidung tersumbat sejak 1 bulan yang lalu, pasien
mengeluhkan hidung tersumbat disertai ingus yang encer. Keluhan ini sering terjadi pada suhu
yang dingin. Dari pemeriksaan didapatkan konka hipertrofi, mukosa pucat, secret serosa. Apa
diagnosis pasien tersebut?
a. Rhinitis Alergi
b. Rhinitis Akut
c. Rhinitis Vasomotor
d. Lupa
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e. Lupa
Pasien anak laki-laki usia 9 tahun dikeluhkan sering bersin-bersin dan gatal pada hidung, pasien
juga sering dikeluhkan hidung tersumbat dan adanya pilek encer. Keluhan ini sering muncul pada
pagi hari. Riwayat penyakit pada ayah pasien merupakan penderita asma terkontrol. Pasien juga
sering mengeluhkan keluhan ini muncul jika ia sedang bermain bersama temannya dan terkena
debu. Apa diagnosis pasien diatas?
a. Rhinitis Alergi
b. Rhinitis Akut
c. Rhinitis Vasomotor
d. Lupa
e. Lupa
Pasien laki-laki datang dengan keluhan pusing dan badan terasa lemas. Pasien saat ini bekerja di
bengkel cat mobil. Pasien sering mencuci tangannya menggunakan cairan thinner yang ada di
bengkel. Melihat kasus ini apa yang sebaiknya dokter sarankan kepada pemiliki bengkel agar
kesehatan pekerjanya terjamin?
a. Lengkapi pekerja dengan alat perlindungan diri
b. Pantau secara rutin tingkat pajanan paparan pada tempat kerja
c. Lupa
d. Lupa
e. Lupa
Anak laki-laki 4 tahun mengalami demam mendadak tinggi selama 4 hari, pasien juga mengalami
mimisan, dimana mimisan ini baru pertama kali dialami pasien. Dari pemeriksaan rumple leed
(+). Pada pemeriksaan vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan didapatkan Hb turun, Hct naik,
Plt turun. Apa diagnose pasien ini?
a. Demam Dengue
b. DBD grade I
c. DBD grade II
d. DBD grade III
e. DBD grade IV
Sama dengan kasus diatas, pemeriksaan fisik generalis dalam batas normal, dimana pada hasil
lab didapatkan Hb 9,8, Plt 35.000, Hct 55%. Apakah tanda terjadinya plasma leakage pada pasien
ini?
a. Penurunan hb
b. Penurunan plt
c. Peningkatan Hct
d. Lupa
e. Lupa
Seorang anak sering mendapatkan antibiotik yang sama di puskesmas untuk demamnya. Setelah
cukup lama pasien mengalami gigi kecoklatan. Apakah antibiotika yang menyebabkan hal
tersebut?
a. Ciprofloxacin
b. Amoxicilin
c. Tetrasiklin
d. Eritromisin
e. Metronidazole
Gambar ekg:
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Apakah interpretasi gambar ekg diatas?
a. Ventrikular takikardia
b. Ventrikular fibrilasi
c. Atrial fibrilasi
d. Atrial flutter
e. Sinus takikardia
Gambar ekg:

Apakah interpretasi gambar ekg diatas?
a. Ventrikular takikardia
b. Ventrikular fibrilasi
c. Atrial fibrilasi
d. Atrial flutter
e. Sinus takikardia
Pasien laki-laki 58 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas dan nyeri dada sejak 1 jam
yang lalu. Sesak tidak membaik dengan istirahat dan menetap hingga saat ini. Sesak dikeluhkan
tiba-tiba saat pasien sedang beraktivitas di kantornya. Pasien merupakan penderita hipertensi
sejak 10 tahun yang lalu. Saat pemeriksaan fisik ditemukan TD 160/100 mmHg, Nadi 100x/menit,
RR 24x/menit, Tax 36,4 C. Batas kanan jantung didapatkan dua jari lateral garis midclavicula kiri
setinggi ICS V. Pemeriksaan lab didapatkan CKMB 90.
Pasien kemudian dilakukan EKG dengan gambaran sebagai berikut:

Apakah diagnosis pasien diatas?
a. Stable angina pectoris
b. Unstable angina pectoris
c. Infark Miokard Lama
d. Infark Miokard Akut dengan ST elevasi
e. Infark Miokard Akut tanpa ST elevasi
Pada suatu bencana besar terdapat banyak jenazah yang akan diiedentifikasi. Salah satu mayat
yang akan diidentifikasi adalah bayi dengan ciri-ciri memiliki dua buah gigi seri bawah. Berapakah
usia bayi tersebut?
a. 12 – 14 bulan
b. 8 – 12 bulan
c. 2 – 3 bulan
d. 4 – 5 bulan
e. 6 – 7 bulan
Ditemukan sebuah mayat korban pembunuhan dengan tanda-tanda kematian kaku mayat yang
sulit dilawan, tanpa adanya tanda pembusukan. Berapakah perkiraan waktu kematian korban?
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a. 0 – 1 jam
b. 4 – 6 jam
c. 6 – 12 jam
d. 12 – 24 jam
e. 24 - 48 jam
Ditemukan sebuah mayat dengan tanda-tanda kematian belum terbentuk kaku mayat dan tanpa
adanya tanda pembusukan. Berapakah perkiraan waktu kematian korban?
a. 0 – 1 jam
b. 1 – 4 jam
c. 4 – 12 jam
d. 12 – 24 jam
e. > 24 jam
Anak laki-laki usia 9 tahun datang ke Poli Anak dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu
disertai bercak kemerahan pada wajah dan badan, pada pasien juga ditemukan konjungtiva mata
merah. Dari pemeriksaan fisik didapatkan Nadi 100x/menit, RR 18x/menit, Tax 39 C. Apakah
diagnosis pasien tersebut?
a. Varicella
b. Morbilli
c. Rubella
d. Lupa
e. Lupa
Seorang pasien dewasa datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada tungkai kiri. Di desa
pasien juga hampir seluruh penduduk terkena penyakit yang sama. Keluhan lain disangkal.
Pemeriksaan fisik umum dalam batas normal. Apakah diagnosis pasien ini?
a. Filariasis
b. Demam cikungunya
c. DBD
d. Gagal Jantung
e. Lupa
Pasien perempuan 18 tahun datang dengan keluhan kelopak mata kanan tidak bisa ditutup,
terdapat pula bibir mencong ke kanan sejak tadi pagi. Sebelumnya pasien 2 hari ini tidur dengan
kipas angina yang mengarah ke wajah kanannya. Apakah diagnosis pasien ini?
a. Bells palsy
b. Stroke Non Hemoragik
c. Lupa
d. Lupa
e. Lupa
Pasien laki-laki 62 tahun datang dengan keluhan kelemahan separuh tubuh kiri yang terjadi
secara tiba-tiba saat pasien bangun tidur. Pasien juga diketahui mempunyai riwayat hipertensi
sejak 10 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan TD 160/100 mmHg, Nadi 90x/menit,
RR 20x/menit, Tax 37,2 C dan hemiplegi sinistra. Apakah pemeriksaan penunjang yang paling
tepat pada pasien ini?
a. CT scan
b. Foto polos radiografi
c. MRI
d. EKG
e. EMG
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Pasien perempuan usia 25 tahun mengeluh nyeri kepala sebelah dan berpindah-pindah. Nyeri
dirasakan berdenyut. Sebelum keluhan nyeri kepala muncul pasien juga merasakan
penglihatannya berkunang-kunang 15-30 menit. Apakah diagnosis kasus tersebut?
a. Cluster headache
b. Migraine without aura
c. Migraine with aura
d. Tension type headache
e. Lupa
Pasien laki-laki 30an tahun mengeluh nyeri di seluruh kepala. Nyeri dirasakan seperti tertekan.
Keluhan lain tidak ada. Apa diagnose kasus tersebut?
a. Cluster headache
b. Migraine without aura
c. Migraine with aura
d. Tension type headache
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 40 tahun mengeluhkan nyeri kepala yang semakin lama semakin memberat
sejak 3 bulan yang lalu. Nyeri ini tidak membaik dengan pasien meminum obat anti nyeri. Pasien
kemudian dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dan didapatkan gambaran Hiperdens. Apakah
diagnose kasus tersebut?
a. Epidural Hematoma
b. Subdural Hematoma
c. Intracranial bleeding
d. Intracranial tumor
e. Tension type headache
Seorang anak perempuan mengeluhkan nyeri kepala sejak 2 hari. Pasien juga sebelumnya
mengalami demam tinggi sejak 1 hari yang lalu disertai batuk dan pilek. Pada pemeriksaan
neurologi didapatkan kaku kuduk (+), Brundzinski (+). Apakah diagnosis pasien tersebut?
a. Encephalitis
b. Meningoencephalitis
c. Meningitis
d. Intracranial bleeding
e. Lupa
Pasien anak-anak datang ke UGD bersama ibunya dengan keluhan sebelumnya sempat kejang 2x
di rumah masing-masing selama 2 menit, selang waktu antar kejang adalah 30 menit. Sejak
kemarin pasien mengalami batuk pilek dan demam tinggi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan Tax
38,9 C, pemeriksaan fisik neurologi tidak ditemukan defisit. Apa diagnosis kasus ini?
a. Epilepsi
b. Kejang Demam Sederhana
c. Kejang Demam Kompleks
d. Encephalitis
e. Serial konvulsi
Pasien anak-anak datang ke RS dikeluhkan tadi sempat kejang di rumahnya, kemudian setelah di
RS pasien tidak kejang lagi. Saat di RS pasien diputuskan untuk pemasangan infus. Beberapa saat
kemudian pasien kejang kembali. Apakah terapi yang anda lakukan saat ini?
a. Diazepam 10 mg perrektal
b. Diazepam 5 mg perrektal
c. Diazepam 10 mg intravena
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d. Diazepam 5 mg intravena
e. Lupa
Pasien anak-anak dikeluhkan mengalami kejang diawali mata mendelik ke atas, kemudian kaku
seluruh tubuh lalu pasien dikatakan bergerak menghentak-hentak. Pasien sebelum dan sesudah
kejang dikatakan rewel. Kejang ini terjadi 1x dengan lama 5 menit. Pasien sebelumnya ada
riwayat demam tinggi sejak 1 hari yang lalu. Apakah diagnosis kasus ini?
a. Epilepsi
b. Kejang Demam Sederhana
c. Kejang Demam Kompleks
d. Encephalitis
e. Serial konvulsi
Pasien laki-laki 15 tahun mengeluhkan sering mengalami batuk berdahak setiap pagi hari. Ayah
pasien ada yang memiliki riwayat alergi makanan dan merupakan seorang penderita asma.
Keluhan ini tidak pernah menyebabkan pasien sampai sesak nafas. Apakah diagnosis yang tepat
pada kasus ini?
a. Asma intermiten
b. Asma persisten sedang
c. Asma persisten berat
d. Bronkhitis Alergi
e. Asma persisten ringan
Seorang ibu hamil usia kehamilan trimester I datang dengan keluhan pucat dan cepat lemas.
Pada pemeriksaan ditemukan konjungtiva anemis, papil lidah atrofi, dan kuku sendok. Tidak
ditemukan pembesaran kelenjar getah bening maupun hepar. Dari blood smear ditemukan
hipokrom mikrositer. Apakah dasar terjadinya keluhan pasien tersebut?
a. Defisiensi Fe
b. Defisiensi Zinc
c. Defisiensi B12
d. Defisiensi Asam Folat
e. Defisiensi Yodium
Seorang perempuan usia 22 tahun datang dengan keluhan pucat dan cepat lemas. Pada
pemeriksaan ditemukan konjungtiva anemis, papil lidah atrofi, dan kuku sendok. Tidak
ditemukan pembesaran kelenjar getah bening maupun hepar. Dari blood smear ditemukan
hipokrom mikrositer. Apakah pemeriksaan lanjutan yang disarankan pada pasien ini?
a. Elektroforesis Hb
b. Kadar vitamin B12
c. Kadar ferritin serum dan TIBC
d. Tes Coombs
e. Lupa
Seorang laki-laki usia 54 tahun datang dengan keluhan nyeri pada leher belakang dan kepala.
Pada anamnesis pasien juga diketahui memiliki riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Dari
pemeriksaan fisik ditemukan TD 160/100, Nadi 84x/menit, RR 18x/menit, Tax 36,7 C. Saat ini
pasien membawa hasil lab kimia darah dengan ditemukan kreatinin serum 2,2 ; Bun 42. Apakah
pilihan obat hipertensi yang tepat pada pasien ini?
a. Valsartan
b. Bisoprolol
c. Furosemide
d. Amlodipin
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e. Lupa
Pasien laki-laki 58 tahun saat ini datang untuk control penyakitnya. Pasien merupakan penderita
hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan sudah minum obat dengan rutin. Saat ini pasien datang
dengan keluhan batuk-batuk. Pemeriksaan fisik didapatkan TD 150/90mmHg. Apakah obat
pengganti yang dapat diberikan pada pasien?
a. Bisoprolol
b. Furosemide
c. Valsartan
d. Nifedipine
e. Lupa
Pasien perempuan 45 tahun datang dengan keluhan banyak minum, dan banyak makan. Pasien
juga sering mengeluh terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Keluhan lainnya disangkal
oleh pasien. Pada pemeriksaan lab didapatkan GDP: 78mg/dL, GD2jampp: 170mg/dL. Apakah
diagnosis kasus diatas?
a. Diabetes Mellitus Tipe 1
b. Diabetes Mellitus Tipe 2
c. Glukosa Darah Puasa Terganggu
d. Toleransi Glukosa Terganggu
e. Normal
Pasien datang dengan keluhan tidak sadar diantar oleh keluarganya. Sebelumnya saat di rumah
pasien dikatakan meminum obat diabetes yang didapatkannya dari puskesmas. Apa yang
dilakukan pertama kali di UGD untuk pasien ini?
a. Pemasangan IV line
b. Pemberian Oksigen
c. Cek glukosa darah sewaktu
d. Cek lab darah rutin
e. Cek lab urin rutin
Pasien anak laki-laki datang dengan keluhan pembengkakam pada kedua kelopak mata setelah
pasien bangun tidur. Pada pasien juga ditemukan pitting edema pada ekstremitas bilateral. Dari
pemeriksaan urin didapatkan proteinuria +2. Apa diagnosis kasus tersebut?
a. Sindrom Nefritik
b. Sindrom Nefrotik
c. Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus
d. Pielonefritis
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 6 tahun datang dengan edema pada palpebral dengan ekstremitas bilateral.
Pada pemeriksaan lab ditemukan proteinuria +3, albumin serum 2,0. Apa pemeriksaan lanjutan
pada pasien ini?
a. Pemeriksaan albumin ulang
b. Pemeriksaan kolesterol darah
c. Lupa
d. Lupa
e. Lupa
Pasien perempuan usia 56 tahun datang untuk control rutin ke poliklinik. Dari anamnesis pasien
merupakan penderita diabetes mellitus sejak 10 tahun yang lalu. Saat ini dari pemeriksaan lab
urin ditemukan proteinuria +2. Apakah pemeriksaan lanjutan lain untuk mengetahui adanya
komplikasi pada ginjal?
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a. Lipid Profile dan Mikroalbumin
b. Lipid Profile dan Kreatinin
c. Lipid Profile dan HbA1C
d. Lipid Profile dan Lupa…
e. Lipid Profile dan Lupa…
Pasien perempuan usia 48 tahun datang dengan keluhan sering berkeringat, lemas dan
terkadang tangan bergetar setelah mengkonsumsi obat anti diabetik. Apakah kemungkinan obat
penyebabnya tersebut?
a. Metformin
b. Acarbose
c. Glibenklamid
d. Tiazolindion
e. Lupa
Pasien dewasa menderita DM sejak 5 tahun terakhir dan saat ini sedang mengkonsumsi obat
sulfonylurea, metformin dan multivitamin. Saat ini pasien datang dengan keluhan sering mual
dan muntah. Dari pemeriksaan lab didapatkan GDS 277mg/dL. Apakah penyebab keluhan mual
muntah pasien?
a. Kadar glukosa darah yang tinggi
b. Sulfonylurea
c. Metformin
d. Multivitamin
e. Lupa
Bayi berusia 4 bulan dikeluhkan sering muntah-muntah setelah diberikan ASI oleh ibunya, dari
pemeriksaan didapatkan bising usus normal, pemeriksaan colok dubur tidak didapatkan kotoran
menyemprot. Apa diagnosis kasus tersebut?
a. Akalasia
b. Atresia Duodenum
c. Hyperpiloric Stenosis
d. Atresia Gaster
e. Hircshprung Ds.
Pasien perempuan usia 43 tahun merupakan penderita Ca Mammae dan direncanakan akan
dilakukan operasi pengangkatan payudaranya. Pasien menolak rencana dokter dan mengatakan
biarkan saja penyakit saya dan biarkan saya diambil oleh-Nya. Apakah fase yang dialami pasien
ini?
a. Penolakan
b. Tawar Menawar
c. Depresi
d. Penerimaan
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 48 tahun datang dengan ulkus di kaki dan direncanakan untuk diamputasi.
Pasien saat ini datang untuk kunjungan keduanya. Pasien mengatakan setelah
mempertimbangkan semuanya ia sanggup untuk dioperasi. Apakah fase yang dialami pasien ini?
a. Penolakan
b. Tawar Menawar
c. Depresi
d. Penerimaan
e. Lupa
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Seorang perempuan usia 44 tahun datang untuk mendapatkan keputusan dokter terkait
penyakitnya. Pasien merupakan penderita batu ginjal. Pasien kemudian diberitahukan oleh
dokter bahwa penanganannya bisa dengan obat ataupun dioperasi dan pasien diberi
kesempatan memilih. Kemudian pasien mengatakan terserah dokter saja yang mengikuti yang
dokter sarankan. Apakah hubungan pendekatan pada kasus ini?
a. Pendekatan Dependen
b. Pendekatan Kolaborasi
Pasien laki-laki datang direncanakan untuk operasi amputasi kakinya setelah mendapatkan
penjelasan yang cukup dari dokter. Kemudian pasien mengatakan Saya sudah
mempertimbangkan penjelasan dokter dan saya memilih untuk diamputasi saja. Apakah
hubungan pendekatan pada kasus ini?
a. Pendekatan Dependen
b. Pendekatan Kolaborasi
Terdapat kasus gizi buruk di sebuah PKM. Kemudian sebagai kepala puskesmas anda ingin
melakukan penyuluhan untuk mengurangi munculnya kasus tersebut kembali. Kepada siapa
sasaran penyuluhan primer dilakukan?
a. Ibu yang memiliki balita
b. Ibu dengan balita gizi buruk
c. Ibu yang tidak memiliki KMS
d. Ibu yang tidak berkunjunga ke Posyandu
e. Lupa
Pasien laki-laki 25 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak sejak 1 bulan disertai
penurunan berat badan, keringat di malam hari dan merasa badan panas sumer-sumer. Pasien
sebelumnya memiliki riwayat menggunakan narkoba suntik dan sering menggunakan jarum
suntik bergantian dengan teman-temannya. Pada pemeriksaan lab didapatkan sputum BTA SPS
(+ + +), Tes HIV (+). Apa pengobatan yang diberikan saat ini?
a. Terapi TB saja
b. Terapi TB dahulu, kemudian mulai terapi HIV
c. Kombinasi bersamaan terapi TB dan HIV
d. Terapi HIV dahulu, kemudian mulai terapi TB
e. Terapi HIV saja
Pasien dengan gejala luka pada seluruh tubuh yang susah hilang, pasien juga mengeluh nyeri
menelan sejak 1 bulan terakhir. Pasien juga mengalami penurunan berat badan dari 62 kg
menjadi 50 kg, sering demam tidak terlalu tinggi. Kemudian dilakukan pemeriksaan lab
didapatkan CD4 380. Apakah diagnose kasus ini?
a. Infeksi HIV laten
b. Infeksi HIV kronik
c. Infeksi HIV window periode
d. Infeksi HIV akut
e. AIDS
Seorang pasien yang telah meninggal dilakukan pemeriksaan dadn ditemukan terdapat radang
paru-paru berat. Sebelumnya pasien ini mengunjungi daerah endemic avian influenza. Apakah
tipe kasus pasien ini?
a. Probable case
b. Possible case
c. Definite case
d. Suspect case
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e. Case
Obat anti TB yang menyebabkan keluhan kesemutan dan kencing merah adalah…
a. Rifampisin
b. Izoniasid
c. Pyrazinamid
d. Ethambutol
e. Streptomisin
Anak perempuan usia 6 tahun datang ke poliklinik dikeluhkan mengalami penurunan berat
badan dan nafsu makan yang menurun sejak 2 minggu terakhir. Pasien saat ini tinggal dengan
ayahnya yang menderita TB dan sedang dalam pengobatan. Keluhan batuk berdahak dan demam
pada pasien ini disangkal. Apa yang dilakukan pada anak ini?
a. Berikan isoniazid profilaksis 100 mg/hari selama 2 bulan
b. Lakukan Mantoux test
c. Lakukan foto thorax
d. Berikan terapi OAT kategori 1
e. Lupa
Anak laki-laki usia 5 tahun sehari-hari dirawat oleh neneknya yang saat ini sedang mendapat
pengobatan TB. Ibu pasien khawatir anaknya nanti menderita TB juga seperti neneknya karena
saat ini anaknya telah mengalami batuk-batuk sejak 3 minggu yang lalu. Pasien kemudian
dilakukan pemeriksaan mantoux test dan didapatkan hasil sebagai berikut:
 Gambar Mantoux test

(interpretasi indurasi 16mm)
Apakah tatalaksana yang tepat pada kasus diatas?
a. Berikan isoniazid profilaksis 100 mg/hari selama 2 bulan
b. Observasi setiap bulan saat ini tanpa pengobatan
c. Lakukan foto thorax
d. Berikan terapi OAT kategori 1
e. Lupa
Pasien perempuan usia 48 tahun mengeluh nyeri saat kencing, kemaluan terasa nyeri, dan pada
pemeriksaan fisik didapatkan nyeri suprapubik (+), nyeri CVA (-). Apakah diagnosis pasien ini?
a. Pielonefritis
b. Uretritis
c. Cystitis
d. Glomerulonefritis
e. Urolithiasis
Pasien anak laki-laki datang dengan keluhan untuk penyakit cacingan. Dari pemeriksaan anus
didapatkan adanya benda berbentuk bersegi berwarna putih. Cacing apakah yang menjadi
penyebab kasus diatas?
a. Taeniasis
b. Gardenela
c. Filariasis
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d. Vermicularis
e. Lupa
Perempuan usia 26 tahun, belum menikah, saat ini merasakan ada benjolan di payudara kanan
sejak 1 bulan terakhir. Dari pemeriksaan fisik didapatkan benjolan berbatas tegas, tidak
menempel pada dinding dada/kulit, tidak nyeri dan mobile. Apakah diagnosis kasus ini?
a. Fibroadenoma mammae
b. Fibrokistik mammae
c. Ca mammae
d. Lupa
e. Lupa
Seorang dokter mendapat tawaran oleh pegawai perusahaan obat berupa dibiayai tiket keluar
negeri untuk mengunjungi keluarganya. Hal ini dengan persyaratan dokter harus menggunakan
obat antihipertensi dari perusahaan ini dengan menulis resep tersebut sebanyak 10 resep/hari
selama 2 bulan. Sebagai dokter apa yang harus dilakukan?
a. Menerima karena obat yang diberikan paten
b. Menerima karena akan mendapat perjalanan keluar negeri
c. Menolak karena takut pasien berkurang
d. Menolak karena tidak sesuai dengan etika
e. Lupa
Terdapat sebuah penelitian tentang aspirin A dan B pada beberapa sampel. Sampel pertama kali
diberikan perlakuan aspirin A kemudian setelah 10 jam efek aspirin A hilang, pasien yang sama
kemudian diberikan aspirin B. Selanjutnya dilihat perbandingan efektivitas aspirin A
dibandingkan aspirin B. Apakah nama test yang dapat digunakan?
a. One sample t-test
b. Paired t-test
c. Independent t-test
d. Wilcoxon
e. Annova
Sebuah penelitian direncanakan meneliti beberapa variable bebas. Variabel pertama berupa
nominal, kedua berupa nominal, ketiga berupa nominal, dan keempat berupa rasio. Kemudian
dilakukan perbandingan dari variabel keempat terhadap variabel dependent. Apakah uji statistic
yang dapat digunakan?
Pilihan lupa…
Direktur RS mendapat dana yang cukup banyak dari Depkes. Setelah mendapatkan dana ini dirut
bingung memilih antara membeli alat imaging yang baru dan lebih canggih untuk diagnostic atau
memperbaiki ruang operasi untuk mencegah terjadinya infeksi post operasi. Apakah isu etis yang
terjadi pada kasus diatas?
a. Beneficience
b. Autonomy
c. Non Maleficience
d. Justice
e. Accountability
Pasien perempuan usia 68 tahun datang dengan keluhan nyeri pada panggul kanannya setelah
terjatuh di kamar mandi. Pada pasien tidak didapatkan keluhan gangguan defisit saraf maupun
vascular pada kaki kanannya. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran fraktur tertutup
column femur dextra. Apabila fraktur ini tidak ditangani dengan segera apa komplikasinya?
a. Malunion
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b. Syndrom compartment
c. Nekrosis avascular
d. Kalus
e. Sklerosis
Pasien perempuan dewasa muda mengeluh mual muntah dan tidak bisa buang air besar sejak 1
minggu yang lalu. Pasien telah memeriksakan dirinya ke dokter namun dikatakan tidak ada
kelainan sehingga dia memutuskan untuk pergi ke dokter lainnya. Apakah diagnosis kasus diatas?
a. Gangguan Dismorfik
b. Gangguan Somatoform
c. Gangguan Depresi
d. Gangguan Cemas Menyeluruh
e. Lupa
Seorang mahasisiwi datang dengan keluhan sering terbangun saat tidur dan tidak bisa
melanjutkan tidurnya kembali sejak 1 bulan yang lalu. Saat ini pasien sedang menjalani kuliah
diluar daerah asalnya dan pertama kalinya tinggal tidak bersama keluarga atau menyewa kamar
kost. Saat ini pasien mengaku kurang percaya diri dan jarang mau berteman. Pasien juga merasa
berdosa dengan dirinya. Apakah diagnosis pasien ini?
a. Gangguan Cemas Menyeluruh
b. Gangguan Bipolar Episode Manik
c. Gangguan Bipolar Episode Depresi
d. Gangguan Depresi
e. Psikoafektif
Pasien laki-laki 23 tahun saat ini tinggal dengan temannya di sebuah kamar kost. Pasien datang
mengeluhkan badannya terasa lemas, demam, terdapat kuning pada tubuh dan matanya sejak 3
hari terakhir. Pasien sebelumnya merupakan pengguna narkoba suntik bersama temannya ini.
Pasien kemudian dilakukan pemeriksaan lab, apakah hasil pemeriksaan yang diharapkan sesuai
untuk pasien ini?
a. HBs Ag (+), Anti HBs (-), IgG (+)
b. HBs Ag (-), Anti HBs (+), IgM (-)
c. HBs Ag (+), Anti HBs (-), IgM (+)
d. HBs Ag (-), Anti HBs (-), IgG (-)
e. Lupa
Pasien perempuan usia 26 tahun mengaku selalu ingin bolak balik mengunci pintu kamarnya saat
akan bepergian keluar rumah. Kalau tidak dilakukan maka pasien akan merasakan cemas akan
terjadi sesuatu pada rumahnya tersebut. Apakah kemungkinan diagnosis pasien ini?
a. Gangguan Cemas
b. Gangguan Depresi
c. Gangguan Psikotik
d. Obsesif Kompulsif
e. Lupa
Pasien laki-laki usia 58 tahun datang dengan keluhan menderita batuk lama sejak 10 tahun yang
lalu. Saat ini batuk didapatkan berdarah sejak kemarin. Pasien juga mengeluhkan kedua kakinya
bengkak sejak 1 minggu terakhir. Pasien sebelumnya merupakan perokok aktif. Dari pemeriksaan
fisik didapatkan JVP 5 cmH2O, ekstremitas bawah edema bilateral, pemeriksaan paru suara nafas
menurun dan ditemukan rhonki basah di basal kedua lapang paru. Apakah diagnosis kasus
tersebut?
a. Cor Pulmonale Chronicum
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b. PPOK eksaserbasi akut
c. Pneumonia
d. TB Paru
e. Ca Paru
Pasien 20 tahun G4P3A0 datang ke puskesmas untuk melakukan ANC untuk pertama kalinya.
Pada pemeriksaan fisik ditemukan tinggi fundus setinggi pusat. Berapakah perkiraan usia
kehamilan pasien ini?
a. 12 minggu
b. 16 minggu
c. 20 minggu
d. 24 minggu
e. 28 minggu
Pasien 35 tahun P5 datang untuk memasang KB dan ingin tetap haid. Apakah pilihan Kb yang
tepat untuk pasien ini?
a. Pil KB
b. Pil Mini
c. AKDR
d. Pil Estrogen
e. Lupa
Seorang perempuan 20 tahun, G1P0A0 datang ke UGD RS dengan keluhan perdarahan
pervaginam sejak 1 jam. UK 10 minggu. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal.
Pemeriksaan obstetric didapatkan TFU tidak teraba, nyeri tekan abdomen (-), perdarahan
pervaginam (+), jaringan (-), pembukaan portio tidak ada. Apa diagnosis pasien ini?
a. Abortus Iminens
b. Abortus Insipien
c. Abortus Inkomplit
d. Abortus Komplit
e. Abortus Infeksius
Seorang wanita baru menikah 3 hari mengeluh keluar keputihan, pada swab vagina ditemukan
bakteri batang gram positif. Apa etiologi kasus diatas?
Pilihan lupa…
Seorang perempuan, pekerja seks komersial mengeluh ada kutil pada alat kelamin seperti
jengger ayam. Apakan organisme penyebab keluhan diatas?
a. HPV
b. Pilihan lain lupa…
Laki-laki tinggal di kos-kosan mengeluh gatal pada sela-sela jari terutama pada malam hari, ada
pustule, eritema, ekskoriasi, teman-temannya juga menderita keluhan yang sama. Apa
pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan?
a. Pemeriksaan KOH
b. Pemeriksaan kerokan pada lesi
c. Pengecetan gram
d. Pemeriksaan lampu wood
e. Lupa
Laki-laki 25 tahun dengan higienitas buruk mengeluh gatal pada kepala dan banyak ketombe
serta terdapat kerak putih tebal pada kulit kepala. Dari pemeriksaan terdapat plak tertutup
skuama putih dengan rambut yang rontol pada region oksipital. Apakah obat yang diberikan?
a. Amphotericin B
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b. Griseofulvin
c. Mikonazole
d. Nystatin
e. Klotrimoxazole
Seorang anak mengeluh gatal pada malam hari. Pada pemeriksaan fisik ditemukan pustule,
eritema dan ekskoriasi. Obat apa yang diberikan pada pasien ini?
a. Ketoconazole
b. Permethrin 5%
c. Lupa
d. Lupa
e. Lupa
Pasien laki-laki mengeluh gatal pada lipatan paha, terdapat plak eritema, pasien sebelumnya
hobi bermain sepak bola dan jarang mengganti baju setelah bermain, mempunyai binatang
peliharaan anjing dan kucing. Apa yang menyebabkan keluhan pasien?
a. Pasien sering berkeringat karena berolahraga
b. Pasien mendapatkan organisme dari anjing dan kucingnya
c. Pasien menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat
d. Lupa
e. Lupa
Seorang laki-laki datang dengan keluhan adanya bercak kemerahan yang bertambah gatal saat
berkeringat. Dari pemeriksaan fisik didapatkan plak eritema disertai sentral healing. Pada
pemeriksaan penunjang gambaran yang didapatkan adalah?
Seorang pasien wanita 14 tahun, diantar keluarganya mengaku telah diperkosa satu jam
sebelumnya. Anda lalu diminta untuk membuatkan visum. Bagaimana penjelasan anda ke
keluarga?
a. Menyuruh korban untuk lapor polisi dahulu sebelum diperiksa
b. Memeriksa korban dan membuat VER
c. Memeriksa pasien lalu menyarankan pasien untuk lapor polisi
d. Memeriksa pasien lalu melapor ke polisi
e. Lupa
Seorang dokter bekerja di klinik pratama, hendak melakukan operasi lipoma, dokter kemudian
melakukan penjelasan mengenai prosedur dan meminta persetujuan pasien untuk melakukan
tindakan. Pemeriksaan lengkap sudah dilakukan. Kemudian pasien mengalami anafilaksis setelah
disuntikkan obat anestesi local. Apa tidakan dokter pada kasus diatas yang bisa menjadi isu
etika?
a. Dokter hanya bekerja di klinik pratama
b. Operasi tidak dilakukan di RS
c. Tidak membuat informed conset dan persetujuan secara tertulis
d. Tidak melakukan pemeriksaan penunjang yang lengkap
e. Lupa
Anda sebagai dokter jaga klinik diminta seseorang untuk memeriksa saudaranya yang tiba-tiba
meninggal, dikatakn bahwa saudaranya ini memiliki riwayat penyakjit jantung. Tetapi saat anda
melakukan pemeriksaan ditemukan tanda pembunuhan. Apa yang sebaiknya anda lakukan?
a. Membuat surat kematian
b. Membuat VER
c. Lapor polisi
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d. Membuat surat kematian dan lapor polisi
e. Rujuk ke RS
Seorang dokter dituduh malpraktek dengan tuduhan salah memberi obat yang menyebabkan
pasien SJS. Apakah ini termasuk malpraktek?
a. Ya, karena memenuhi unsur-unsur malpraktek
b. Tidak, karena tidak memenuhi ….. of duty
c. Tidak, karena bukan kelalaian melainkan kecelakaan
d. Tidak, karena unsur duty tidak terpenuhi
e. Tidak, karena unsur cost …….. tidak terpenuhi
Anda diminta menjadi saksi ahli di sebuah persidangan koban pembenuhan. Anda dilemma
antara membuka kasus demi masyarakat banyak atau menjaga kerahasiaan pasien. Apa yang
anda lakukan?
a. Membuka rahasia demi kepentingan masyarakat
b. Menggunakan hak untuk mundur sebagai saksi ahli
c. Meminta surat ketetapan pengadilan untuk membuka rekam medis
d. Memberi kesaksian secara tertulis tanpa harus hadir di persidangan
e. Memberi kesaksian palsu
Perempuan usia 6 tahun diantar ibunya ke puskesmas mengeluh bercak-bercak merah pada
perut, disertai rasa gatal, timbul sejak 6 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan ditemukan bercak
dan plakat eritema berbatas tegas, bentuk polisiklik disekitar umbilicus, central healing (+), dan
tertutup skuama halus. Pada pemeriksaan KOH akan ditemukan….
a. Hifa bersekat
b. Pseudohifa
c. Basil gram positif
d. Kokus gram positif
e. Basil tahan asam
Anak laki-laki umur (lupa) diantar ibunya dikeluhkan mencret 10x/hari, diare cair warna kuning
tanpa ampas dan lender dengan kencing terakhir 8 jam yang lalu. Pemeriksaan tanda vital TD
(lupa), nadi 120x/menit, RR 45x/menit, dan suhu 36,5 C, nafas cepat dan dalam, anak tampak
lemah, mata sangat cowong, air mata tidak ada, mukosa kulit kering, cubitan kulit kembali
lambat. BB 14 kg. Apakah pemberian terapi cairan yang tepap untuk pasien ini?
a. Rumatan 1200 mL, Pengganti 1500 mL dan “on loose base”
b. Rumatan 1200 mL, Pengganti 1400 mL dan “on loose base”
c. Rumatan 1400 mL, Pengganti 1200 mL dan “on loose base”
d. Rumatan 1400 mL
e. Rumatan 1200 mL
Seorang dokter puskesmas di wilayah terpencil berencana akan merujuk pasien perempuan
umur 24 tahun, G1P0A0, UK 37 minggu, letak lintang. Untuk sampai ke RS di kota, perjalanan
harus melewati sungai. Hal apa yang harus dipersiapkan dokter tersebut:
a. Memberitahu pasien dan keluarga mengenai rujukan
b. Lupa
c. Lupa
d. Memberitahu kepala dinas setempat
e. Mempersiapkan speed boat dan perawat untuk tindakan emergensi
Seorang wanita usia 24 tahun G1P0A0 datang ke ruang bersalin dengan keluhan mules-mules
seperti mau melahirkan. Keluar air pervaginam berwarna jernih. Pada pemeriksaan fisik
didapatkan TD 100/60mmHg, kontraksi tiap 2 menit, ukuran 34 minggu, pembukaan serviks 6
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cm, selaput ketuban (-), persentasi wajah mento anterioi. Hal apa yang dilakukan pada pasien
ini?
a. Observasi kemajuan persalinan
b. Rujuk untuk vakum
c. Rujuk untuk SC
d. Pimpin persalinan
e. Induksi persalinan
Seorang wanita usia 32 tahun, G4P3A0 riwayat SC 1x pada 2 tahun yang lalu, datang ke UGD RS
dengan keluhan perdarahan pervaginam sejak 4 jam disertai nyeri perut. Pasien sebelumnya
memiliki riwayat operasi kista ovarium dan hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Pada
pemeriksaan fisik didapatkan pasien pucat, TD 90/50 mmHg, nadi 100x/menit, RR 18 x/menit.
Dari pemeriksaan obstetric didapatkan TFU 32 cm, DJJ tidak terdengar, nyeri tekan abdomen. Hal
yang menyebabkan kondisi pada pasien diatas adalah…
a. Riwayat SC
b. Riwayat operasi kista
c. Riwayat hipertensi
d. Usia ibu
e. Jumlah kehamilan
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