TO UKDI 11 Januari 2014 (BATCH 1 2014)
UNIVERSITAS UDAYANA (REGIO 5) PAKET 3
1. Pelajari bishop score
2. Pelajari apgar score
3. Ada gambar histoPA tiroid
a. Adenokarsinoma
b. Nodul tiroid
4. Pasien anak diare, penurunan BB dari 10 kg
menjadi 9 kg. Capillary refill >3 detik, mata
sangat cowong, ubun2 cekung, turgor kulit
kembali sangat lambat.
Penanganan?
a. URO
b. Infus
c. Minum per NGT
5. Ibu penderita diabetes terkontrol dengan
GDP 110 menggunakan obat DM, anaknya
bisa bagaimana?
a. Peningkatan bilirubin
b. Penurunan bilirubin
c. Peningkatan kalsium
d. Penurunan kalsium
e. Peningkatan gula darah
6. Bayi lahir ibu yang memiliki DM, gula darah
bayinya 25, kemudian setelah menetek gula
darah menjadi 32. Tidak ada tanda
hipoglikemia. Apa yang dilakukan?
a. Dilanjutkan pemberian asi seperti yg tadi
b. Tingkatkan volume dan frekuensi
pemberian ASI
c. Pasang infuse dan beri Bolus dextrose 10
% 2cc/kgBB
d. Infus dextrose 10 % 60cc

7. Sesak tiba2 saat menyapu. Vokal fremitus
menurun. Perkusi hipersonor pada satu sisi.
SILENT CHEST. Apa penanganannya?
a.
b.
c. Masker oksigen
d.
e. Dekompresi dengan jarum
8. Ada pasien mengalami gargling.
Penanganan?
a.
b. Head tilt
c. Bersihkan jalan nafas
d. Masker oksigen
e. Intubasi
9. Asma setiap hari dalam seminggu. Intinya
pelajari derajat asma tidak hanya dari klinis
tetapi juga dari hasil spirometrinya.
Peak flow meter FEV > 70%
10. Pasien mengalami demam, kemudian timbul
vesikel2, yang dimulai dari mulut, wajah
kemudian meluas ke badan. Vesikel sulit
dipecahkan. Diagnosis?
a. Rubela
b. Varicela
c. Variola
d. Measles
e.
11. Membran timpani menonjol, hiperemi.
A. Otitis media serosa
B. otitis media kronis
C. Miringitis
D. Otitis eksterna
E.

1
VIVA CEFAZOLIN – UDAYANA 2008

12. Wanita bersin, pilek, HIDUNG TERSUMBAT,
tidak ada disebutkan tentang riwayat atopi.
a. Rinitis alergi
b. Riwayat vasomotor
c. Rinitis akut
d. Sinusitis frontalis
e. Sinusitis maksilaris
13. Pasien bersin2 sejak 1 tahun yang lalu.
Dialami setiap hari, kadang2 mengganggu
pekerjaan.
a. Rinitis intermiten ringan
b. Rinitis persiten sedang
c. Rinitis persisten berat
d. Rinitis persisten sangat berat
e. rinitis intermiten berat
14. Pasien tertusuk paku di kaki. Kemudian
muncul gejala2 tetanus. Bed side diagnostic test
pada kasus ini?
a. Tes refleks
b. spatula test
c.tes muskuler
d. Tes neuromotorik
e. Tes neuro sensorik

15. Indikasi MRS pada pasien mengamuk, sering
diem di pojok sendiri, tidak mau mengurus diri
sendiri.
a. Abulia
b.
c.
d.
e. raptus
16. Pasien DM, spondilosis servikal, sudah
dioperasi, Pengguna alkohol, baal pada kedua
kaki, sensorik kedua kaki negatif, panas
sebelumnya ga ada. Diagnosis?
a. Kompresi servilal
b. hernia disk servikal
c. DM neuropati
d. Alkohol induced neuropathy

e.
17. Pasien asending paralisis, disosiasi
sitoalbumin
a. GBS
b. miastenia gravis
18. Seorang anak, 17 tahun, dating dengan
keluhan tidak bias berjalan secara mendadak.
Sebelumnya terdapat riwayat demam, batuk,
pilek. Tenaga pada tungkai kiri kanan 5/3.
Refleks pada kaki kitri menurun dengan tenaga
3, pada kaki kakan refleks normal.
a. Polio
b. mielitis transvera
c. GBS
d. Miastenia gravis
e. Flaccid acute paralysis
19. Pasien dengan hemiparesis kanan, bibir
terjatuh di kiri, alis kiri tidak bias terangkat
(hemiparesis alternans), manifestasi klinis
stroke. Di mana lokasi lesinya?
a. Kapsula interna
b. korteks
c. Batang otak
d. medula spinalis
e.
20. Pasien mata mendelik kemudian melirik ke
atas, leher terpelintir ke samping.
a. Akatisia
b.
c.
d. Distonia akut
e. Tardive diskinesia
21. Bayi, 1 bulan, sudah vaksin polio, BCG. Apa
imunisasi yang kemudian diberikan
a.
b. HiB
c. MMR
d. Hepatitis b
e. DPT
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22. Pasien fraktur dengan diner fork deformity.
Angulasi ke dorsal. Fraktur ekstraartikuler.
a. coles
b. Reverse coles
c. Barton
d. Galeazi
e. montegia
23. Kecelakan, deformitas pada femur dekstra,
fleksi dan adduksi endorotasi.
a. Fraktur collum femur
b. fraktur neck femur
c. Fraktur shaft femur
d. Dislokasi femur ke posterior
e. dislokasi femur ke anterior
24. Pasien post operasi Ca mamae, sekarang
lengannya bengkak
a. Limfedema
b. tromboflebitis
c. Limfangioma
26. Pasien kecelakan, maksila sebagian terlepas,
ada suara berkumur2, denyut jantung 64 saturai
40, kalo diabiarkan akan terjadi apa?
a.hipoksia
b. hiperkarbia
c. Asfiksia
d. pneumonia
e. henti jantung
27. Pasien apendiksitis di puskesmas yg ga ada
rawat inapnya
a. Kasi antibiotik, kontrol bila tambah parah
b. Rujuk ke RS yg ada Sp.B
c. Rawat sendiri dan infus
d. Meminta Sp.B datang ke puskesmas dan
melakukan operasi di puskesmas
e. Menolak, karena buka kompetensi
28. Pasien post kecelakaan kedua tungkai
bawah tidak dapat digerakkan. Anestesi setinggi
umbilikus. Pemeriksaan?

a. Foto lumbosakral AP lateral
b. MRI lumbal
c. Pungsi lumbal
d. CT scan
e.
29. Pasien apendiksitis sudah dilakukan
apendisektomi, histo PA ditemukan tuberkle.
a. apendisitis tuberkle
b. Apendisitis akut
c. Apendisitis kronis
30. Seseorang tinggal bersama suami, anak2,
dan orang tuanya. Disebut?
a. Nuclear family
b. extended family
c. Serial family
31. Seseorang dengan riwayat diabetes.Untuk
mengetahui risiko terjadinya diabetes dalam
keluarga, metode yang digunakan adalah?
a. Life cycle
b. Genogram
32. Ayah dan ibunya menikah, punya anak buta.
Nenek dari pihak ayah buta.
a. Autosomal dominan
b. autocomal resesif
c. Terkait kromosom X
d. Partial kromosom
33. Pasien batuk2 di angkutan umum yang ada
perokok di sebelahnya. Keluhan dirasakan 30
menit sebelumnya. Mekanisme batuk?
a. Pertahanan
b. Bronkokonstriksi
34. Pasien malam hari sering kencing,
menderita hipertensi, obat diganti jadi
captopril.
Mengapa diganti?
a. Waktu paruh cepat
b. waktu paruh lambat.
c. Volume distribusi besar
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d. Volume distribusi kecil
e. Ikatan protein lebih kuat
35. Edema serebri. Penanganan obat diuretic
yang tepat?
A. Manitol
B. Furosemide
36. Gatal, sesak, gangguan saluran cerna,
setelah mengonsumsi analgesik? Penanganan?
a.
b.
c. Epinefrin subkutan
37. Anak megang es dan makan es krim, bibir
dan tangan gatal. Reaksi yang terjadi?
a. Hipersensitivitas
b. Dermatitis kontak
c. Urtikaria
d. Vaskulitis
38. Bersin2 dan gatal setelah tidur di karpet.
Hipersensitivitas tipe?
a. I
b. II
c. III
d. IV a
e. IV b
39. Pasien dengan penyakit jantung, disarankan
olahraga, tujuan olahraga?
a. Menurunkan ejection fraction??
b.
40. Malaria dengan temuan cincin biru,
termasuk plasmodium tipe?
a. Falciparum
b. Malariae
c. Ovale
41. Pasien DM dengan TB. OAT yang
berpengaruh terhadap OHO?
a. Isoniazid
b. rifampicin

c. Etambutol
d. Pirazinamid
e. streptomisin
42. Remaja sering dimanja ortu, di sekolah suka
mencari perhatian, ada masalah dengan
temannya. Tiba2 buta2. Obatnya
a. Antidepresan, hipnoterapi
b. antidepresan, psikoterapi
c. Antianxietas hipnoterapi
d. Antiaxietas, psikoterapi
43. PPOK, pH turun pCO2 meningkat,
bikarbonat meningkat. Apa ini?
a. asidosis metabolik
b. asidosis respiratorik
c. Alkalosis metabolik
d. Alkalosis respiratorik
44. Pasien diare apa yang terjadi?
a. asidosis metabolik
b. asidosis respiratorik
c. Alkalosis metabolik
d. Alkalosis respiratorik
45. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa
ibunya ke puskesmas karena diare seperti
pancuran air, feses seperti cucian beras dan
berbau amis. Tampak tanda dehidrasi berat dan
pemeriksaan laboratorium menunjukan vibrio
cholera positif. Bagaimanakah mekanisme
terjadinya diare profus pada kasus ini?
A. Rusaknya sel mukosa usus menumpahkan
cairan sel ke lumen usus
B. Eksotosin vibrio kolera meningkatkan
aktivitas adenilat siklase mukosa usus
C. V. kolera mengikat protein kanal air sehingga
tidak dapat terbuka
D. Toksin v. kolera memicu peristaltik
E. V. Kolera mengikat protein kanal Na dan Cl
sehingga tertutup
46. Pasien anak terkena campak, adiknya sudah
imunisasi campak, apa yg dilakukan
4
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A. IRJ dan simtomatis
B. suntik imunoglobulin pada adik
C. MRS ruang biasa
D. MRS di ruang penyakit menular
E. suntik IG keduanya

A. Bakteri
B. jamur
C. Parasit.
D. Lichernes
E. virus

47. Pasien pekerja restoran penderita TB.
Istrinya tidak bekerja.
A. Menyarankan utk berhenti bekerja
B. melaporkan ke pemilik restoran
C. Menjelaskan ttg risiko penularan dan
menyerahkan keputusan ke pasien
D. Mendorong pasien utk berobat tidak ikut
campur urusan pribadi pasien

52. Petugas penjaga vaksin suhu kulkas trun
menjadi -5 C, swmalam sebelumnya suhu
normal, yang dilakukan kepala puskesms
adalah?
A. Uji kocok vaksin,
B. membuang vaksin,
C. Mengembalikan ke dinas kesehatan,
D. Menormalkan kembali suhu.
E.

48. Pasien mencret, lendir darah, FL ditemukan
ameboid. Organ ekstraintestinal apa yg mngkin
terkena?
A. Hati
B. Paru
C. Ginjal
D. Otak
49. Fraktur di paha tensi 70/50 berapa
perkiraan perdarahan?
a. 500
b. 750
c. 1000
d. 1500
e. 2500 ml
50. Seorang mahswa kedokteran dimnta
meneliti bakteri, ditemukan bakteri dengan
flagela lebih dari 1 pada satu sisi
A. Ampotrik
B. monotrik
C. Lipotrik
D. Atrick
E.
51. Pembiakan dengan bile salt ditemukan
organisme kuning halus, dengan pengecatan
gram ditemukan bakteri basil yang berwarna
merah, apakah itu?

53. Laki-laki seorang perenang, berenang
dikolam, ditemukan mati tengelam,mekanisme
kematian?
A.asfiksia
B.tengelam,
54. Wanita tengelam, tangan kiri kaku
mengemgam rumput apa namanya?
A. Rigor mortis
B. livor mortis,
C. Cadaveric spasme
D.
E. kutis ancerina
55. Pasien ditemukan tengelam, pada autopsy
ditemukan alkohol dalam darah,
A. Wet drowning
B. dry drowning
C. Immersion
D. Secondary drowning
E.
56. Pasien ditemukan luka lecet tekan pada
leher, mata mendelik, keluar air mani,
penyebabnya?
A. Gantung diri
B. luka jerat.
C. Cekikan
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D. Asfiksia mekanik
57. Wanita dilaporkan oleh IRT diduga
melakukan hubungan dengan suami irt.
A.perselingkuhan
B. persinahan
C. Perkosaan
D. Persetubahan suka sama suka
E. Persetubhan dalam rumah tangga
58. Pasien korban penganiayaan,luka lecet di
pipi dengan bentuk bulan sabit,
A, kuhap 351
B. kuhap 352
C. Kuhp 351
D. Kuhp 352
E. pasal 90
59. Pasien korban penganiayaan,luka lecet di
pipi dengan bentuk bulan sabit,kesimpulan ver
nya apa
A. Kekerasan tajam
B. kekerasan tumpul.
C. Kekerasan benda setengah tajam
D. Kekerasan Benda tajam
E. kekerasan benda tumpul
60. Seorang anak berlomba bersama temannya
menahan nafas di dalam air. Sistem saraf apa
yang bias membuat hal tersebut terjadi?
A. Pons
B.
C. Sistem Limbik
D. Medulla Oblongta
E. Medulla Spinalis
61. Seorang anak dating dengan keluhan sesak
nafas yang sering terjadi ketika orang tuanya
bertengkar. Mekanisme pertahanan apa yang
digunakan?
A. Independence
C. Trangulation

62. Seorang laki-laki, TKI, dating kembali ke
Indonesia. Sebelumnya di tempat Ia bekerja
terdapat wabah polio. Kemudian ditemukan
kasus Polio ditempatnya tinggal. Laki-laki
tersebut menularkan dengan cara?
A. Mechanical vector
C. Healthy carrier
63. Perempuan, mengeluhkan nyeri dahi
sebelah kanan yang memberat ketika
mengunyah atau terkena air. Saraf yang
mengalami kelainan?
A. Fasialis
E. Trigeminus
64. Pasien ingin mengakhiri hidup karena
menderita kanker kronis dan meminta dokter
untuk segera eunathasia
Autonomy vs Non-malfinance?
67.Seorang dokter ingin mengajukan klaim
asuransi ke perusahaan asuransi. Perusahaan
asuransi meminta dokter untuk memberikan
resume medis terhadap seorang pasien. Apa
yang harus dilakukan dokter?
a. Meminta izin kepada pasien terlebih
dahulu
b. Memberikan resume medis
c. Tidak memberikan resume medis
d. Tidak perlu meminta izin kepada pasien
karena pasien sudah menyetujui
prosedur ini
68. Pasien mengeluhkan nyeri dada menjalar ke
tangan kiri, memberat saat berkatifitas.
CMKMB, Troponin meningkat. Diagnosisnya?
A. Infark Miokard Akut
D. Unstable Angina
69. Pemeriksaan EKG, meletakan V2 dimana?
C. ICS 4 Parasternal Kiri
70. Perempuan mengeluhkan keluar cairan
berwarna putih dari kemaluan. Pasien
6
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menderita gatal pada anus terutama pada
malam hari. Bagaimana mekanisme terjadinya
keputihan?
A. Migrasi telur cacing menyebabkan vaginistis
B. Masuk ke pembuluh darah
c. tempat garukan menjadi lecet dan infeksi

71. Perempuan, mengeluhkan keluar cairan
berwarna putih seperti bulir nasi dari kemaluan.
Penyebabnya?
C. Candida Albicans
72. Pasien dating dengan tidak sadar, riwayat
HIV. Pemeriksaan CT scan ditemukan penipisan
pada hemisfer tidak ada tampak massa, tidak
ada penyengatan. Diagnosis?
A. HIV Encelophaty
B. Cerebral Toxoplasmosis
C. Abses
73. Pasien mengeluhkan batuk, terdapat
keputihan pada mukosa mulut dan laring, ronki
(-). Obat yang tepat?
A. Cotrimoxazole + Prednisone
B. Vancomycin +?
74. Pasien mengeluhkan nyeri sendi pada ibu
jari kaki, kadar asam urat 13. Obatnya?
A. Allopurinol 3x100
C. Alopurinoll 3x100 + Na Diklofenac
d. na diklofenac
b. kortikosteroid
75.Pasien dengan nyeri sendi dan kemerahan
pada wajah (SLE). Obat yang diberikan?
Kortikosteroid
76.Kepala puskesmas ingin melakukan
pelayanan kesehatan tapi saat dilapangan
vaksin kurang karena habis. Program yang tidak
berhasil adalah?
A. perencanaan
b. Pelayanan

c. apa yaaa
77. Seorang anak diantar ibunya dengan
keluhan pandangan kabur sejak …, mata nyeri,
terasa silau. Riayat merah pada mata tidak
diketahui. Tanda konjungtiva hiperemis dan
injeksi silier tidak ditemukan. Pada pemeriksaan
didapatkan kornea tampak lesi berbentuk koin
di lapisan kornea subepitel. Apa diagnosisnya?
a. Keratitis akibat defisiensi vitamin
b. Keratitis trakoma
c. Keratitis jamur
d. Keratitis virus
e. Keratitis bakteri
78. Pasien dating dengan keluhan mencret,
berlendir dan berdarah. Diagnosis?
A. Ameba basiler
B. Ameba
79.Ditemukan massa bertangkai pada VT.
Polip?
80. Bayi usia 5 hari kejang berulang,lahir normal
spontan 2800 gram, 45cm, riw persalinan cukup
bulan, ketuban pecah 20 jam sebelum
persalinan, warna hijau, bau busuk. Umur 2 hari
pasien pulang karena aktif, dan sehat. Umur 3
hari pasien datang dengan demam, letargi dan
tidak mau menyusui. Pemeriksaan yang
dilakukan
A. Ct scan
B. ekg
C. Mri
D.
E. lumbal pungsi
81. Bayi usia 2 hari mengeluh lemah dan susah
nafas, riw persalinan afgar 1 menit pertama 3
dan 5 menit kedua 8. riw ibu sering demam
wktu hamil. Ibu sudah diberikan antimikroba
waktu hamil. PM lethargi, lemah, retraksi (+),
pemeriksaan darah hb 13,5 leukosit 35.000
Apa diagnosisnya?
7
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A. SNAL
B. SNAD
C. Amnionitis
D. Asfiksia berat
E.
82. Pasien umur 9 hari dikeluhkan mengalami
penurunan BB, saat lahir 3300 gram, sekarang
3100, knpa terjadi penurunan tersebut?
A. Dehidrasi
B. bayi terkena TB
C. Penurunan 10% BB wajar pada bayi 7-10 hari
D. ASI tidak cukup
E.
83. Pasien mengalami demam, menggigil,
limfadenopati leher, penurunan kesadaran,
kaku kuduk, hepatomegali. Pasien pernah pergi
ke Papua sebelumnya. Apa diagnosisnya?
a. Malaria serebral
b. Ensefalitis
c. Meningitis
84. Bayi usia 7 bulan dibawa orang tuanya
dengan keluhan mencret dan muntah-muntah.
Ibu mengatakan pasien diberikan bubur susu
sejak usia 6 bulan. Minum susu formula sejak 6
bulan.
Apa diagnosisnya?
a. …
b. Intoleransi laktosa?
c. Intususepsi
85. Wanita sedang menggunakan pil
kontrasepsi kombinasi. Saat ini sering
mengalami perdarahan. Saran penggunaan KB
untuk ke depannya?
a. Tambahkan dosis estrogen
b. Tambahkan dosis progesterone
c. Ganti dengan kontrasepsi lain
d. Teruskan kontrasepsi dan observasi
selama 2 bulan

86. Laki-laki usia tua sering lupa menaruh
barang, lupa makan. Di soal tidak ada
disebutkan riwayat penyakit serebrovaskuler.
a. Demensia
b. …
c. …
87. Bayi diantar ibunya dengan keluhan keluar
sekret pada mata berwarna kuning kental.
Riwayat ibu merupakan PSK Apa
mikroorganisme penyebab kasus tersebut?
a. Neisseria gonorrhea
b. …
89. Pasien perempuan suka melakukan
perawatan kulit wajah. Pasien merasa takut bila
timbul keriput di wajahnya sehingga pasien
melakukan suntik botox. Setiap bangun pagi
pasien sering melihat cermin. Jika ada keriput,
pasien sering memeriksakan diri ke dokter
langganannya. Apa diagnosisnya?
a. …
b. skizoprenia
c. Gangguan dismorfik
d. Gangguan cemas menyeluruh
e. depresi
90. Ada tabel terdiri atas 3 kolom. Kolom 1
berisi 5 macam obat diare. Kolom 2 dan 3 berisi
angka2 yang menunjukkan tingkat keamanan
(NNT sama NNH) dan keampuhan suatu obat
diare. Obat diare manakah yang paling
AMPUH?
a. Norit
b. Kaolin
c. Atapulgit
d. Loperamide
e. Ciprofloxacin
91. Ada tabel terdiri atas 3 kolom. Kolom 1
berisi 5 macam obat diare. Kolom 2 dan 3 berisi
angka2 yang menunjukkan tingkat keamanan
(NNT sama NNH )dan keampuhan suatu obat
diare. Obat diare manakah yang paling AMAN?
8
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a.
b.
c.
d.
e.

Norit
Kaolin
Atapulgit
Loperamide
Ciprofloxacin

92. Seorang dokter keluarga memberikan
pengobatan kepada seorang pasien, kemudian
dokter tersebut memberikan edukasi. Apa
prinsip dokter keluarga yang diterapkan?
a. Holistik
b. Komprehensif
c. Berkesinambungan
d. Personal
e. Kolaboratif
93. Pasien merasa sakit pada punggung, sakit
perut, merasa ada sesuatu di perutnya.
Pemeriksaan dokter normal, tetapi pasien
tidaak percaya. Diagnosis?
a. Gangguan somatisasi
b. Gangguan hipokondrik
c. Gangguan cemas menyeluruh
94. Pasien sering ketakutan setiap berada di
keramaian. Pasien juga merasa berdebar2, lari
ketakutan tiba2. Pasien tidak pernah berani
pergi sendiri.
a. Gangguan panik dengan agoraphobia
b. Gangguan panik tanpa agoraphobia
c. Gangguan kepribadian dependen
95. Pasien mengalami sesak yang disertai
mengi. Apa mekanisme mengi pada pasien ini?
a. Bronkokonstriksi
b. Bronkodilatasi
c. Mucus plug

96. Pasien mengalami nyeri perut kanan atas,
disertai demam. Defans muscular (-). Murphy
sign (+)
a. Kolesistitis
b. Pankreatitis

c. Ulkus gaster
97. Pasien mengalami nyeri perut kanan atas,
demam, mata ikterik. Diagnosis?
a. Kolesistitis akut
b. Kolesistitis ec kolelitiasis
c. Pankreatitis
98. Pasien dengan keluhan sesak, tekanan
darah sistole > 200, diastole lupa..
a. Hipertensi emergensi + edema paru
?.....
b. Hipertensi urgensi + edema paru
99., Pasien dewasa dengan keluhan nyeri ketok
pinggang kiri. Keterangan lainnya lupa?
Diagnosis?
a. Pielonefritis akut
b. Glomerulonephritis akut
100. Perempuan, keluhan mengarah ke SLE.
ANA test (+). Apa terapi yang diberikan?
a.
b.
c. Kortikosteroid
101. Laki-laki usia tua dengan keluhan lemah,
terlihat kebingungan, intinya keluhan2
hipoglikemi. Pasien sering pikun. Gula darah 50
mg/dL. Membaik dengan pemberian bolus
dekstrosa. Obat apa yang sering menyebabkan
keluhan tersebut?
a. ….
b. Sulfoniluria
c. Insulin
102. Pasien TB baru, belum pernah berobat
sebelumnya, sudah meminum obat TB secara
lengkap sampai 6 bulan. BTA setelah 6 bulan
didapatkan hasil negatif. Kategori pasien ini
adalah?
a. Kasus sembuh
b. Kasus kambuh
c. Kasus putus obat
9
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d. Kasus complete
103. Pasien mengalami muntah darah. Riwayat
penyakit hati kronis (+). Apa mekanisme
terjadinya muntah darah?
a. …
b. …
c. Peningkatan tekanan vena porta
d. Peningkatan tekanan arteri porta??

104. Pasien laki-laki keluhan berdarah pada
anus. Terdapat massa di anus, BAK keras.
Diagnosis?
a. Hemoroid
b. Karsinoma
c. …
105. Pasien sesak, nyeri dada seperti di tekan,
menjalar ke punggung kiri terutama saat
berjalan > 100 meter. Pemeriksaan fisik:
murmur diastolik di ICS II kanan, holosistolik Di
apex. Apa diagnosisnya?
a. …
b. …
c. … + decompensatio… + NIHA class III +
regurgitasi aorta + regurgitasi mitral
d. … + decompensatio… + NIHA class IV +
regurgitasi aorta + regurgitasi mitral
e. …
106. Pasien ingin dilakukan suntik. tapi menurut
dokternya tidak perlu. Tetapi pasien tetap ingin
agar hal itu dilakukan. Prinsip etika apakah yang
dilanggat oleh dokter tersebut?
a. Autonomy + beneficence
b. Autonomy + nonmaleficence
c. …
107. Pasien datang dengan keluhan lemah.
Pemeriksaan laboratorium didapatkan Hb
turun, MCV dan MCH normal. Diagnosis?
a. Anemia hipokromik mikrositer
b. Anemia normoromik normositer

c. Anemia makrositer
d. …
e. …
108. Pasien usia tua, riwayat merokok sejak usia
25 tahun, datang dengan keluhan sesak. Intinya
mengarah ke PPOK. Apa pemeriksaan
penunnjang yang diperlukan?
a. Tes provokasi bronkus
b. …
c. Spirometri
d. …
e. …
109. Intinya scabies. Apa penanganannya?
a. …
b. …
c. Mengobati pasien saja
d. Mengobati seluruh anggota keluarga
yang tinggal serumah
e. Mengobati anggota keluarga yang
berisiko
110. IKK-IKP..tentang birth rate didapatkan
105%. Apa artinya?
a. …
b. …
c. Bayi laki-laki 5% lebih banyak daripada
bayi perempuan
d. Bayi perempuan 105% lebih banyak
daripada laki-laki
e. …
111. Di sebuah puskesmas ingin dilakukan
peningkatan informasi tentang penyakit tidak
menular dengan cara menyebarkan pamflet.
Apa contoh pamflet tersebut?
a. …
b. Tentang pemeriksaan payudara sendiri
pada siswi SMA
c. Olahraga bersama
d. …
e. …
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112. Pasien TB sudah dinyatakan sembuh.
Dokter keluarga ingin melakukan pencegahan
berupa … kepada pasien tersebut. Apa jenis
pencegahan yang dilakukan oleh dokter
tersebut?
a. Pencegahan primer
b. Pencegahan sekunder
c. Pencegahan tersier
d. …
e. …
113. Wanita hamil umur kehamilan …
(pokoknya < 20 minggu) keluhan berdarah
sedikit-sedikit. Dari pemeriksaan didapatkan
porsio membuka, janin berada di dalam vagina.
Namun plasenta masih di dalam uterus. Ukuran
uterus sama dengan usia kehamilan. Diagnosis?
a. Abortus iminen
b. Abortus insipiens
c. Abortus inkomplit
d. Abortus komplit
e. Missed abortion
114. Wanita sedang melahirkan tetapi
persalinannya lama. Janin dengan presentasi
bokong. Penyebab lamanya persalinan?
a. …
b. Kelainan anatomi panggul ibu
c. Kelainan presentasi janin
d. …
e. …
115, Wanita sedang melahirkan saat ini
pembukaan serviks 4 cm. effacement 50%. His
berapa kali per menit lupa. Diagnosis?
a. Partus kala I fase laten
b. Partus kala I fase aktif akselerasi
c. Partus kala I fase dilatasi maksimal
d. Partus kala II
e. …
116. Pasien mengalami keluhan…sejak 1 minggu
ditinggal oleh anaknya.
a. Reaksi stress akut

b. Gangguan penyesuaian
c. …
117. Pasien ketakutan bila melihat laba-laba
(lupa??). Diagnosis?
a. Fobia sosial
b. Fobia khas/spesifik
c. …
118. Pasien dulunya…sekarang pada
pemeriksaan psikiatri didapatkan pasien tampak
riang gembira berlebihan, kadang-kadang
marah, dll. Diagnosis?
a. Gangguan afektif bipolar episode kini
depresif
b. Gangguan afektif bipolar episode kini
manik
119, Pasien anak laki-laki usia 5 tahun
mengalami diare 3-4 x/hari sejak 1 hari yang
lalu. Diare tidak disertai lendir maupun
darah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan
dalam batas normal, namun terdapat
tanda-tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan
mirkobiologis feses didapatkan kuman gram
negatif. Hasil kultur pada McKonkey Agar
(MKA) didapatkan berbentuk bulat,
cembung, pinggir rata, mengkilat seperti
logam, dan memfermentasi laktosa. Bakteri
penyebab diare pada anak ini adalah:
a. Enteropathogenic Escherichia coli
(EPEC)
b. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)
c. Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC)
d. Enterohemoragik Escherichia coli
(EHEC)
e. Enteroagregative Escherichia coli
(EAIEC)
120, Seorang perempuan usia 35 tahun
datang ke puskesmas dengan keluhan muka
sembab sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan
ini juga dibarengi dengan perutnya yang
makin membuncit. Menurut pasien,
wajahnya belakangan ini sering berjerawat
serta kulit tangan dan kakinya menipis.
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Pada pemeriksaan didapatkan adanya moon
face,acne vulgaris,obesitas sentral, striae
rubra yang bayak pada perut, bokong, dan
paha. Pemeriksaan laboratorium
menunjukkan peningkatan kadar kortisol.
Pasien tidak pernah menggunakan obatobat apapun, kecuali kontrasepsi pil saat ini.
Diagnosis pasien ini adalah:
A. Penyakit Cushing
B. Cushing Sindrom
C.
D. –
E.
121. seorang wanita gemuk berusia 46 tahun
datang dengan keluhan nyeri hebat pada
perut sebelah kanan atas. Pada pf tanda
Murphy (+), sclera sub ikterik. Nyeri muncul
setelah makan dan menghilang beberapa
saat kemudian. diagnosis?
A. perforasi ulkus lambung
B. kolesistitis akut.
C. pielonefritis akut
D. pankreatitis akut
E. gastroduodenitis
122. ditemukan mayat dengan lebam hilang
dengan penekanan dan kaku mayat susah
dilawan. Perkiraan waktu kematian ;.
a. 4-8 jam
b. 6-12 jam
c. 8-12jam
d. 12-18 jam
e. 18-24 jam
123, Seoran dokter psikiatri setelah melakukan
anamnesis terhadap pasiennya, dokter
kemudian melakukan pemeriksaan
laboratorium dan pemeriksaan fisik medis
lainnya. Tujuan hal tersebut adalah?
a. Menyingkirkan kemungkinan penyebab
organik
b. …
124, Pasien wanita hamil muda, muntah2
terutama bila mencium bau2 tertentu. Tidak
ada nyeri ulu hati. Diagnosis?

a. Hyperemesis gravidarum
b. Ulkus duodenum
c. …

124. Akan dilakukan penelitian mengenai
pengguaan zn, fe, zn dan fe unuk menaikan
kadar hb ibu hamil. Analisis sample apa yang
digunakan?
a. Anova
b. Chisquere
c. T dependen
d. T independen
e. ,,,,,,

125, Obat x akan diluncurkan. Obat x memiliki
efek samping hipersensitifitas. Peneliti ingin
menguji efek samping obat x dengan cara
murah dan cepat. Design penelitian apa yang
digunakan?
a. Sequentrial trial
b. Case control
c. Kohor
d. Blind…, trial,,, n apa gtu
126. Pasien anak umur 1th datang diantar ibu
dengan keluhan bab encer bercamur lender dan
darah.sebelumnya anak usia 6 bulan sudah
diberikan bubur. Tidak ada demam. Apa
diagnosis pasien ini?
A disentri amuba
B disenri shigela
C invaginasi
D hiscprung ds
e……
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127. Pasien korban penganiayaan,luka lecet di
pipi dengan bentuk bulan sabit,kesimpulan ver
nya apa
A. Kekerasan tajam
B. kekerasan tumpul.
C. Kekerasan benda setengah tajam
D. Kekerasan Benda tajam
E. kekerasan benda tumpul

mendaptkan pengobatan. GDP <60. Obat apa yg
sering menyebabkkn keluhan tsb?

128. Pasien wanita usia 24 tahun dengan
keluhan demam disertai menggigil sejak 1
minggu yang lalu. Riwayat pulang dari NTT.
Dari.pemeriksaan darah tepi didapatkan ukuran
eritrositnya 1/5 ikuran normal. Penyebab dari
keluhan tersebut adalah :

E....

A. Malaria falciparum
B. Malaria vivax
C. Malaria ovale
D. Laismanie....
E.......

129. Seorang wanita berusai 40 tahun dengan
keluhan nyeri perut kiri sejak semalam.. Nyeri
tersebut menjalar ke selangkangan. Keesokan
harinya kencing pasien berwarna merah.
Kemungkinan diagnosis pasien ini :
A. Sistitis
B. Batu ureter
C. Uretrolitiasis
D. GNPC
E......

130. Pasien laki2 usia 70an dateng dgn keluhan
kesadaran somnolence dan lemas. Dari
pemeriksaan fisik ditemukan td 90/60. Pasien
memiliki riwayat DM Sejak 2 tahun lalu dan

A. Metformin
B. .....
Csulfoniluria
D. Insulin

131. Seorang laki-laki pergi ke daerah X yang
banyak ada pasien polio, kemudian dia kembali
ke daerahnya. Tak lama kemudian di daerahnya
juga banyak kejadian polio. Peran laki-laki
tersebut adalah:
a. Biological vector
b. Mechanical vector
c. Healthy carrier
d. Agent
e. Convenient carrier
132. Seorang wanita, nyeri pada perut kiri yang
menjalar sampai ke selangkangan. Urin
bercampur darah. Diagnosis
a. Sistitis akut
b. Batu ureter
133. Seorang peneliti ingin meneliti diare pada
anak SD di wilayah kerjanya. Teknik
pengumpulan sampel yang tepat:
a. Simple random sampling
b. Systematic random sampling
c. Cluster
d. Stratified

134. Seorang anak 6 tahun, sejak 5 hari yll mata
bengkak. Sejak 2 hari yll ia demam dan nyeri
pinggang. Menurut orangtuanya, urine anak ini
keruh dan bergumpal. Pemeriksaan awal untuk
diagnosis:
a. Ureum
b. Kreatinin
13
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c. Keton urin
d. Albumin urin
e. Glukosa urin
135. Mekanisme terjdinya edema pada
hipoalbumin.
a. Peningkatan tekanan hidrostatik kapiler
b. Peningkatan permeabilitas pembuluh
darah
c. Peningkatan tekanan osmotik plasma
d. Penurunan tekanan osmotik plasma

136. lesi di kulit, dilakukan pemeriksaan KOH,
didapatkan hifa dengan spora seperti bakso.
Penyebab:
a. Jamur
b. Parasit
c. Bakteri
Seseorang mengeluh gatal pada
selangkangan. Ditemukan makula
eritema dengan central healing.
Diagnosis
a. Tinea korporis
b. tinea cruris
c. Eritrasma
137. Jenazah ditemukan dengan lebam mayat
yang masih hilang dengan penekanan. Kaku
mayat di seluruh tubuh sukar dilawan. Waktu
kematian:
a. < 6 jam
b. 6-12 jam
c. 12-24 jam
d. >12 jam

14
VIVA CEFAZOLIN – UDAYANA 2008

