آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

_ 1کذام یک اص عْاهل صیش هشتْط تَ ًاسسایی کلیَ هی تاضذ؟
الف)ثی زبلی ّ خغتگی صّدسط
ة)کبُؼ دفغ ادساس
ج)افضایؼ فؾبس خْى
د)ُوَ هْاسد فْق
_ 2دس جشیاى دسهاى دیْستیک پشستاس کذام یک اص هْاد سشهی صیش سا کٌتشل هی کٌذ؟
الف)کلغین
ة)پتبعین
ج)کلش
د)فغفش
_ 3سژین غزای تیواس هثتال تَ سٌذسم ًفشّتیک کذام است؟
الف)کن پشّتئیي.پشکبلشی.عذین هسذّد
ة)پشکبلشی.پشچشثی.پشپشّتئیي ّ عذین هسذّد
ج)پشپشّتئیي.پشکبلشی.عذین ّ آة هسذّد
د)پشپشّتئیي.کبلشی ّ چشثی آصاد
_ 4کذام یک اص تغییشات صیش تَ تطخیع افتشاقی تیي ًاسسایی حاد ّ هضهي کلیَ کوک
هی کٌذ؟
الف)ثبال سفتي ًیتشّژى اّسٍ خْى
ة)ثبال سفتي کشاتیٌیي
ج)اعتئْدیغتشّفی ّ اّسهی
د)ُیپشکلغوی
-5کاُص کذام هْسد دس خْى هثتالیاى تَ گلْهشًّفشیت دیذٍ هی ضْد؟
الف)تؼذاد گلجْلِبی لشهض
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ة)هیضاى اّسٍ ّ کشاتٌیي

آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

ج)ػیبس اًتی اعتشپتْلیضیي
د)هیضاى الکتشّلیتِب
_6تیواس تا ساتقَ هػشف جٌتاهایسیي پس اص چٌذ سّص کاُص حجن ادساس ّ تیقشاسی ّ
خْاب الْدگی دس طی  42ساعت اخیش سَ لیتش ادساس سقیق دفع کشدٍ است احتوال تشّص
کذام عاسضَ است؟
الف)ًبسعبیی زبد کلیَ
ة)عٌذسم ًفشّتیک
ج)گلْهشًّفشیت
د)تْهْس هثبًَ
ُ_7ذف اص اًجام ُوْدیالیض کذام یک اص هْاسد ریل است؟
الف)دسهبى ًبسعبیی هضهي کلیَ
ة)کٌتشل کبهل آستشّاعکلشّص ػشّق
ج)کٌتشل کبهل اّسهی دس ثیوبس
د)کوک ثَ تٌظین آة ّ الکتشّلیتِب
_8دسجَ حشاست هحلْل دیالیض کذام هْسد صیش است؟
الف) 33دسخَ عبًتی گشاد
ة) 37دسخَ عبًتی گشاد
ج) 34دسخَ عبًتی گشاد
د) 44دسخَ عبًتی گشاد
_9کذام یک اص هْاسد صیش دس هشاقثت اص تیواس ُوْدیالیضی اُویت تیطتشی داسد؟
الف)کٌتشل هبیؼبت خْسدٍ ؽذٍ ّ دفغ ثیوبس
ة)اًذاصٍ گیشی صهبى اًؼمبد سّصاًَ
ج)کٌتشل ّصى ُش  8عبػت یکجبس
ج)اًذاصٍ گیشی پتبعین سّصاًَ
_ 01تیواساى دیالیضی تایذ اص هػشف آًتی اسیذُای هحتْی کذام هادٍ خْداسی ًوایٌذ؟
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

الف)ُیشّکغیذ الْهیٌیْم
ة)هٌیضین
ج)کشثٌبت کلغین
د)آهًْیْاعتبت

_ 00اقذام پشستاسی دس تطٌج تَ علت سٌذسم عذم تعادل کذام هْسد است؟
الف)لطغ دیبلیض ّ تدْیض داسُّبی ظذ تؾٌح ّ هسلْل لٌذی یب ًوکی ُیپشتًْیک
ة)افضایؼ صهبى دیبلیض ّ تضسیك هسلْلِبی ُیپشتًْیک لٌذی یب ًوکی
ج)افضایؼ غلظت هسلْل دیبلیض ّ تدْیض داسُّبثی ظذ تؾٌح
د)تضسیك هسلْل عشم فیضیْلْژی ّ ثبال آّسدى فؾبس خْى ؽشیبًی

_ 04کذام یک اص عالین صیش ًطاًگش پس صدگی کلیَ پیًْذی هی تاضذ؟
الف)افضایؼ اّسٍ ّ کبُؼ ّصى ّ زغبعیت هسل ػول
ة)کبُؼ فؾبس خْى ّ تت ّ دسد ؽذیذ پِلْ
ج)افضایؼ زدن ادساس ّ کبُؼ ّصى هخصْؿ ادساس
د)افضایؼ زدن کلیَ ّ زغبط ؽذى هسل ػول دس لوظ
ُ_ 01ذف اّلیَ ّ فْسی دس پشستاسی اص تیواساى هثتال تَ سٌگ کلیَ کذام است؟
الف)ثشلشاسی تؼبدل هبیؼبت
ة)تخفیف دسد
ج)ثشلشاسی سژین غزایی
د)ؽکغتي عٌگ
_ 02چَ سّضی سا جِت پیطگیشی اص تشّص سٌگِای ادساس دس تیواسی کَ استشاحت دس
تخت داسد پیطٌِاد هی کٌیذ؟
الف)تدْیض سژین غزایی پشعلْلض ّ پش ثبلیوبًذٍ
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ة)هسذّدیت فشاّسدُبی ؽیش دس سژین غزایی

آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

ج)کٌتشل هیضاى خزة ّ دفغ هبیؼبت
د)تؾْیك ثیوبس ثَ هصشف هبیؼبت فشاّاى

_01دس یک فشد طثیعی تالغ هقذاس ادساس تاقیواًذٍ اص کذام حذ تجاّص ًوی کٌذ؟
الف) 24عی عی
ة) 44عی عی
ج) 64عی عی
د) 84عی عی
_ 36تشا تیواسی کَ دستْس تجْیض  411هیلی لیتش سشم دس عشؼ  8ساعت داسد چٌذ
قطشٍ هیکشّست دس دقیقَ دادٍ هی ضْد؟
الف) 35لطشٍ
ة) 35لطشٍ
ج) 25لطشٍ
د) 24لطشٍ
_37تضسیق کذام داسّ دس سگ تطْس هستقین هوٌْع است؟
الف)ثی کشثٌبت عذین
ة)کلشّپتبعین
ج)صایلْکبئیي
د)آتشّپیي
_ 38هٌاسثتشیي اقذام دسهاًی دس ُیپشکالوی ّخین کذام یک است؟
الف)اعتفبدٍ اص خْػ ؽیشیي خْساکی
ة)تضسیك گلْگض ُبیپشتًْیک
ج)تضسیك گلْکًْبت کلغین
د)اًفْصیْى آُغتَ کلشّ پتبعین
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

_ 01کذام یک اص هْاسد صیش عاهل ضایع آًوی ًوی تاضذ؟
الف)فمذاى آُي دس سژین غزایی
ة)کوجْد ّیتبهیي عی
ج)خًْشیضی دعتگبٍ گْاسػ
د)اختالالت اسثی گلجْلِبی لشهض خْى

_24هسوْهیت تا کذام یک اص داسُّای صیش هوکي است تاعث ضْد هذدجْ یک ُالَ
سثض سًگ اطشاف ًْس تثیٌذ؟
الف)فْسصهبیذ
ة)هتْپشّلْل
ج)دیگْکغیي
د)آًبالپشیل
_ 23قثل اص تجْیض دیگْکسیي کذام یک اص پاساهتشُای صیش تایذ چک ضْد؟
الف)ًجط سادیبل
ة)ًجط اپیکبل
ج)فؾبس خْى
د)تؼذاد تٌفظ
_ 22ضایعتشیي عالهت دس هسوْهیت تا دیژیتال کذام است؟
الف)ثشادی کبسدی
ة)ثی اؽتِبیی
ج)ُیپْکبلوی
ج)خْاة الْدگی
_23تا تْجَ تَ هعیاس گالسکْ اهتیاص  1تَ کذام یک اص حاالت صیش دس خػْظ ّاکٌس ُای
حشکتی تعلق هی گیشد؟
الف)اغبػت اص دعتْسات زشکتی
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

ة)ػذم ّاکٌؼ ثَ هسشک دسدًبک
ج)لْکبلیضٍ کشدى هٌطمَ دسدًبک
د)ػمت ًؾیي ػعْ ثب تسشیک دسدًبک
_24دس اًسذاد ساٍ ُای ُْایی فْقاًی تَ علت جسن خاسجی دس یک فشد تالغ اّلیي
اقذام پشستاسی هٌاسة کذام است؟
الف)گزاؽتي لْلَ تشاؽَ
ة)هبًْس ُیولیچ
ج)تشاکئْعتْهی
د)تٌفظ هصٌْػی
_ 41خاًوی تا ّصى  11کیلْگشم تا  %11سْختگی دس  8ساعت اّل چَ هقذاس هایع ًیاص
داسد؟
الف) 3444عی عی
ة) 2444عی عی
ج) 3544عی عی
د) 2544عی عی
_ 42هقذهاتی تشیي عول پشستاس دس هْاجَِ تا تیواس سْختگی سش ّ گشدى کذام است؟
الف)ثبص کشدى ساٍ ُْایی ّ تذاّم آى
ة)تصوین گیشی ثشای هبیؼبت اص دعت سفتَ
ج)اسصؽیبثی عطر آگبُی ّ ُْؽیبسی
د)اسصیبثی ػولکشد للت ّ سیَ
_ 27دس کذام هْسد ضستطْی گْش هوٌْع است؟
الف)ّخْد اخغبم خبسخی گیبُی دس گْػ
ة)ّخْد زجْثبت دس گْػ
ج)ّخْد اخغبم فلضی د گْػ
د) ُش دّ هْسد الف ّ ة
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

_ 28تضسیق کذام داسّ حیي سی پی آس تاعث هیذسیاص هی ضْد؟
الف)آدسًبلیي
ة) آتشّپیي
ج) کلغین
د) دّپبهیي
_ 29ضایعتشیي عْاسؼ ضٌتِای دیالیضی کذام است؟
الف)دسد ّ لشهضی
ة) گشهی ّ دسد
ج) تشّهجْص ّ ػفًْت
د) خًْشیضی
_ 34ضایعتشیي عاسضَ دیالیض غفاقی کذام است؟
الف) ًفشیت
ة)پشیتًْیت
ج) ُپبتیت
د) کْلیت
_ 10علت تشّص سٌذسم عذم تعادل دس ُوْدیالیض چیست؟
الف)افضایؼ هیضاى ثیکشثٌبت خْى
ة)اص دعت دادى عشیغ آة ّ الکتشّلیت
ج)افضایؼ هیضاى عذین خْى
د)اص دعت دادى عشیغ ثیکشثٌبت ّ گلْگض
_ 32فیستْل پس اص چٌذ ُفتَ اص عول جشاحی هْسد استفادٍ تیواساى دیالیضی قشاس هی
گیشد؟
الف)  4تب 6
ة)  2تب 3
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ج)  8تب 32

آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

د)  3تب 3

_ 33کذام یک اص هْاسد صیش دس افضایص فطاس داخل هغض تاثیش تیطتشی داسد؟
الف) ّظؼیت ًیوَ ًؾغتَ
ة) اعتشازت هطلك
ج) اعتفبدٍ اص دیْستیکِب
د) عشفَ ّ عبکؾي غْالًی
_ 34اهتیاص کوا دس تیواسی کَ دس ّضعیت دکْستیکَ تْدٍ ّ اغْات ًاهفِْم داضتَ ّ تا
تحشیک دسدًاک چطن ُا سا تاص هی کٌذ چقذس است؟
الف) 9
ة) 7
ج) 5
د) 4
_35دس تیواساى هثتال تَ غذهات ًخاعی کَ عول تعشیق دس آًِا اًجام ًوی گیشد پشستاس
هشاقة تشّص کذام عاسضَ است؟
لف) ُیپشتبًغیْى
ة) ُیپشتشهی
ج) تبکی پٌَ
د) تبکی کبسدی
_ 36علت خاسش دس تیواساى ًاسسایی هضهي کلیَ چیست؟
الف) ُبیپشًبتشهی
ة) ُیپْکبلوی
ج) ُیپشفغفبتی
د) ُیپْکلغوی
_ 37اًْاع ًاسسایی کلیَ سا تْضیح دُیذ؟
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

_ 38اًْاع سّضِای دیالیض سا تْضیح دُیذ؟

ً_39کات استشیل دس تشخْسد تا تیواساى ُپاتیت هثثت سا تْضیح دُیذ؟
_0اعتفبدٍ اص ػیٌک هخصْؿ
_2اعتفبدٍ اص گبى غیش لبثل ًفْر ًغجت ثَ تشؽسبت
_3اعتفبدٍ اص دعتکؼ ُش ّلت کَ ثب تشؽسبت ّ هبؽیي دیبلیض ثشخْسد ؽْد
ً_4گزاؽتي کبّس عشًگ الْدٍ
_5ایضّلَ ًگَ داؽتي ثیوبس اص عبیش ثیوبساى
_6اعتفبدٍ اص فؾبس عٌح خذاگبًَ خِت کٌتشل فؾبس خْى

_44عْاسؼ حیي دیالیض سا تْضیح دُیذ؟
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

کد ملی :

نمره کسب شده :

_0کبُؼ فؾبس خْى ثؼلت اص دعت دادى عشیغ هبیؼبت ثذى ّ دّس پوپ دعتگبٍ
_2عٌذسم ػذم تؼبدل ثؼلت اص دعت سفتي صیبد آة ّ الکتشّلیتِب
 -3گشفتگی ػعالت اًذاهی ّ ؽکوی ثؼلت اص دعت سفتي کلغین ثذى
_4خًْشیضی ثؼلت خبسج ؽذى فیغتْال اص ؽٌت یب گشافت یب ؽبلذّى ثیوبس

 -43دس ٌُگبم ازیبی للجی سیْی صفسَ هبًیتْسیٌگ ًْاس صیش سا ًؾبى هی دُذ
الذام دسهبًی ثشای ایي ًْع آسیتوی چیغت ّ چشا؟

ًْاس ثیبًگش فیثشیالسیْى تطٌی ًشم هی ثبؽذ کَ اص اپی ًفشیي اعتفبدٍ کشدٍ کَ ثَ ًْع خؾي
تجذیل ؽْد ّ ؽبًظ پبعخ ثَ ؽْک سا افضایؼ دُذ.

آلبی  56عبلَ ای ثب عبثمَ فؾبس خْى ثب ػالین دسد لفغَ عیٌَ ّ غپؼ للت ّ ازغبط
-42
عشگیدَ ثَ اّسژاًظ هشاخؼَ کشدٍ اعت کَ دس ثشسعی ػالین زیبتی BP:80 /50 , ,170:PR15 :RR
داسد .دس هؼبیٌبت اًدبم ؽذٍ سیتن ثیوبسی ًبهٌظن ثْدٍ ّ عوغ سیَ ُب غجیؼی اعت .سیتن ECGثیوبس
دس صیش هؾبُذٍ هی ؽْد,چَ دسهبًی اًدبم هی دُیذ؟
ًْاس ثیبًگش  AFهی ثبؽذ چْى سیتن ًبهٌظن اعت
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الف -تدْیض آهیْ داسّى

آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

نمره کسب شده :

کد ملی :

ة -تدْیض دیگْگغیي
ج -تدْیض دیلتیبصم
د -تدْیض ؽْک  364ژّل
- 43زدن ُش ّازذ پالکت چٌذ عی عی اعت ّ دس چَ هْاسدی اًذیکبعیْى داسد؟
حجن هز واحد پالکت  07-07هیلی لیتز است  .نگهداري در دهاي  22 ± 2درجه سانتی گزاد ( درجه حزارت
اطاق ) هوزاه با تكاى دادى و آصيتاسیوى هالين و دائوی تا  3روس در سیستن بسته اهكاى پذيز است  .پالکت
هايی که در درجه حزارت اتاق نگهداري هی شوند اس نظز انعقادي اس کارآيی بهتزي بزخوردار هستند .
انديكاسیوى هوارد هصزف پالکت
تزوهبوسیتوپنی به علت کاهش تولید پالکت
در صورت خونزيشي يا انجام اقداهات تهاجوی يا جزاحی
در صورت خونزيشي شبكیه يا  CNSوخونزيشي عزوق کوچك
- 44افضایؼ دسخَ زشاست دس هبیغ دیبلیض ثبػث تؾذیذ کذاهیک اص ػْاسض دس ثیوبساى هی گشدد؟
الفُ .یپْتبًغیْى

ةُ .یپْتشهی

جُ .یپشتبًغیْى

دُ .یپشتشهی

- 45اّلیي الذام پشعتبسی دس صْست هؾبُذٍ تٌگی ًفظ ،عیبًْصّ ثشخغتَ ؽذى ّسیذُبی گشدى
دس زیي دسیبفت هسلْلِبی ّسیذی چیغت؟
ة .لشاس دادى ثیوبس دس ّظؼیت ًؾغتَ

الف .اکغیژى دسهبًی
ج .لطغ خشیبى هسلْل ّسیذی

د .اغالع فْسی ثَ پضؽک

-46ثب افضّدى کذاهیک اص هسلْلِب ثَ هبیغ دیبلیض صفبلی هی تْاى هبیغ اظبفی سا اص ثذى دفغ ًوْد؟
الفُ .پبسیي
هٌیضین

ة .گلْکضُیپشتًْیک

ج .کلشّسپتبعین

د  .عْلفبت

- 47کذاهیک اص الذاهبت پشعتبسی صیش سا ثَ هٌظْسخبسج کشدى لختَ اص ؽٌت ؽشیبًی – ّسیذی ثبیذ
اًدبم داد؟
الف .تضسیك ّسیذی داسُّبی ظذ اًؼمبد
ة .تضسیك ػعالًی داسُّبی ظذ اًؼمبد
ج .ؽغتؾْی هالین عًْذ ثب N/S
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آزمون توانمنذسازی بخش دیالیز
نام و نام خانوادگی :

نمره کسب شده :

کد ملی :

د .تضسیك ّسیذی هالین ثب  N/Sدس عًْذ هشثْغَ
-48کذاهیک اص ػْاسض زیي ُوْدیبلیض ًوی ثبؽذ؟
الف .عٌذسم ػذم تؼبدل ّ ُیپْگلیغوی
ةُ .یپشتبًغیْى ّ ُیپشگلیغوی
جُ .یپْتبًغیْى ّ گشفتگی ػعالت
د .خًْشیضی-آسیتویُ-یپْکغی
-49هِوتشیي ػلت هشگ دس ثیوبساى تست دسهبى دساص هذت ثب ُوْدیبلیض چیغت؟
الف .عپتی عوی

ة .ثیوبسی تصلت عشخشگی للت

جُ .پبتیت

د .دیبثت

 -50ثیوبسی ثب ظؼف ّ ثی زبلی ثَ اّسژاًظ هشاخؼَ هی کٌذ کَ دس آصهبیؾبت ّی ثَ ؽشذ صیش
اعت اّلیي الذام دسهبًی دس ایي ثیوبس چیغت؟
BUN: 90
Cr: 6
K: 6.5
اّلیي الذام دس ثیوبس ثشسعی دفغ اداس هی ثبؽذ کَ دس صْست ًیبص ثیوبس عًْذاژ هی گشدد چْى
یکی اص ػلت ُبی کَ ثبػث ًبسعبیی کلیَ هی گشدد ػلت  Post Renalاعت کَ ؽبهل پشّعتبت
ّ عٌگ ُبی ادساسی اعت کَ عجت ػذم خشّج ادساس ّ ازتجبط ادساسی هی گشدد.

ّاحذ آهْصش تیواسستاى اهام خویٌی (سٍ(
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