آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -1چٛ٘ ٝع تغییشات ٘ٛاسی دس تیٕاس تا پتاػیٓ ت 7/8 ٝسا ٔی تٛاٖ ٔشاٞذ ٜوشد؟
 تشادیىاسدی ،أٛاجٛ٘ Tن تیض ،پ ٟٗشذٖ وٕپّىغ QRS
 -2آ٘تی دٚت ٞپاسیٗ چیؼت؟
 پشٚتأیٗ ػِٛفات
 -3تشخیص تیٕاستاٖ وٛاػیذٚص اػت اِٚیٗ الذاْ ٔشالثتی چیؼت؟
 تجٛیض ا٘ؼِٛیٗ داخُ ٚسیذی یا صیشجّذی  ٚتذ٘ثاَ آٖ تجٛیض ا٘ؼِٛیٗ داخُ عشٚلی تٛػیّ ٝپٕپ ا٘فٛصیٖٛ
 -4شٕا سیتٓ فیثشالػی ٖٛتغٙی سا تش سٚی ٔا٘یتٛس ٔشاٞذٔ ٜی وٙیذ دس حاِی و ٝتیٕاس ٘شؼت ٝاػت فالذ عالٔت ٔی تاشذ  ٚتا شٕا
صحثت ٔی وٙذ ،اِٚیٗ ٔذاخّ ٝشٕا چیؼت؟
٘ ثض تیٕاس سا چه ٔیىٙیٓ تٞ ٝشچیضی سٚی ٔا٘یتٛس ٔیثیٙیذ اعتٕاد ٘ىٙیذ چٕٔ ٖٛىٗ اػت غیش ٚالعی تاشذ.
 -5عال ٜٚتش فٙاصٚپشیذیٗ وذاْ داس ٚادساس سا ٘اس٘جی ٔی وٙذ؟
 سیفأپیٗ
 -6تیٕاس شٕا تا تاسیخچ ٝی ػٛء ٔصشف ٔٛاد اِىُ  ٚػیشٚص ٔی آیذ ا ٚداسای اػتفشاغ تا حجٓ صیاد ی اص خ ٖٛلشٔض سٚشٗ اػت عالئٓ
حیاتی ایٗ چٙیٗ اػت.فشاسخ٘ ، 82/56 ٖٛثض  ،144تٙفغ  ،36دسج ٝحشاست  37/2اِٚیٗ الذاْ شٕا چیؼت؟
 ػاوشٗ وشدٖ خ ٚ ٖٛتششحات داخُ دٞاٖ  ٚسا ٜتٙفؼی
 -7داسٚی ا٘تخاتی دس ػایىٛص حاد چیؼت؟
ٞ اِٛپشیذَٚ
 -8تیٕاس اظٟاس ٔی داسد ایٗ تذتشیٗ ػشدسدی اػت و ٝدس عٕشْ داشتٓ ،إٞ ٚچٙیٗ حاِت تٟٛع  ٚاػتفشاغ داشت ٝاػت ٘ ٚؼثت تٛ٘ ٝس
حؼاػیت داسد فشاس خ ٖٛتاال داسد ضشتاٖ لّثش وٙذ اػت  ٚلذست تىّٓ خٛتی ٘ذاسد تشخیص شٕا چیؼت؟
 پاسٌی عشٚق ٔغضی دس اثش اتؼاع
 -9وذاْ ٔحّ َٛسا ٔی تٛاٖ تا دیال٘تیٗ تضسیك ٚسیذی وشد؟
٘ شٔاَ ػایّیٗ
 -10خإ٘ی تا تاسداسی ٞ32فت ٝتا تشخیص آپا٘ذیغ ٔحُ دسد وجا سا عٛٙاٖ ٔی وٙذ؟
 یه چٟاسْ تاالیی ػٕت ساػت شىٓ
 -11شىؼتٍی وذاْ اػتخٛاٖ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش ت ٝشٛن ٕٛٞساطیه شٛد؟
 اػتخٛاٖ ساٖ ٍِٗ ٚ

1

آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -12افت فشاس ػیؼتِٛیه  ٚتاال سفتٗ دیاػتِٛیه ٘شاٖ دٙٞذ ٜی چیؼت؟
 شٛن اِٚی ٝاص ٘ٛع ٞیپِٕٚٛیه
 -13دس تشٔٚاٞای شىٕی ٔعٕٛال وذاْ اسٌاٖ تیشتشیٗ آػیة سا ٔی تیٙذ؟
 عحاَ
ٕٟٔ -14تشیٗ آػیة دس شىؼتٍی د٘ذ ٜی ا ٚ َٚد ْٚچیؼت؟
 پاسٌی آئٛست
 -15ػٛختٍی وأُ یه دػت  +یه پا +جّ ٛلفؼ ٝػی ٝٙجٕعا چٙذ دسصذ ػٛختٍی اػت؟
%45 
ٚ -16ضعیت لشاس ٌشفتٗ تیٕاس دسپٕٛٙتشاوغ ؟
٘ یٕ٘ ٝشؼتٝ
 -17اِٚیٗ عالٔت  CVAچیؼت؟ شایع تشیٗ فّج دس  CVAچیؼت؟
 واٞش ػغح ٛٞشیاسیٕٞ ،ی پّظی
 -18فشدی تش سٚی تشا٘ىاسد تذٛٞ ٖٚشیاسی ت ٝتخش اتفالات ٔی آٚس٘ذ ٕٞ ٚشاٞاٖ اظٟاس ٔی داس٘ذ و ٝدِیُ تی ٛٞشی شخص سا ٕ٘ی
دا٘ٙذ ٕٞ ٚشاٞاٖ اظٟاس ٔی داس٘ذ و ٝفشد دیاتتی ٔی تاشذ أا ٕ٘ی دا٘ٙذ و ٝا٘ؼِٛیٙش سا صد ٜاػت یا ٘ ٝالذأات دسٔا٘ی چٔ ٝی
تاشذ؟
 تضسیك ٚسیذی دوؼتشٚص %50
 -19آلایی  28ػاِ ٝتا شىایت  car accidentتشٚی تشا٘ىاسد ٚاسد تخش اتفالات ٔی شٛد فشاسخ ٖٛتیٕاس ٔ 70/50ی تاشذ ٘ ٚثض 146
ٔی تاشذ تیٕاس دچاس تٍٙی ٘فغ ِٚع ٛٞا  ٚاحؼاع تشٍٙی شذیذ ٔی تاشذ.احتٕاَ وذاْ اختالَ تشای تیٕاس ٔغشح ٔی تاشذ؟
 خ٘ٛشیضی داخّی  ٚشٛن ٞیپِٕٚٛیه
 -20عالئٓ پٛٔٛٙتشاوغ سا ٘اْ تثشیذ؟(چٟاس ٔٛسد ٘اْ تثشیذ)
-1 تٛسْ ٚسیذ طیٍٛالس  -2افت  -3 BPاص تیٗ سفتٗ صذاٞای تٙفؼی دس عشف سی ٝی آػیة دیذ -4 ٜا٘حشاف ِ ِٝٛی تشاش ٝتٝ
ػٕت سی ٝی ػآِ
 -21الذأات اِٚی ٝدس تیٕاس تا تشخیص  MIسا تٛٙیؼیذ؟
 Complete bed rest وشدٖ تیٕاسٔ ،ا٘یتٛسی ًٙوشدٖ ،اوؼیظٖ تشاپی Iv ،تشاپیٌ ،شفتٗ ٘ٛاس لّةٛٔ ،سفیٗ  ، TNG ،آػپشیٗ
 -22داسٞٚای پش خغش سا ٘اْ تثشیذ؟
 دیٍٛوؼیٗ ،اِٚیٗ دٚص ا٘ؼِٛیٗ ،خظ ا َٚآ٘تی تیٛتیىٟأ ،KCL ،خذسٞا ،فشاٚسدٞ ٜای خ٘ٛی ،فٙی تٛئیٗٙٔ ،یضیٓ ػِٛفات
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بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

آزمون توانمند سازی دوره ای

کد ملی ............ :

نام و نام خانوادگی........................ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -23سیتٕٟایی و ٝدس  CPRدػتٍا٘ ٜشاٖ ٔی دٞذ سا ٘اْ تثشیذ؟
 ،VF ،VT آػیؼتَٛ
 -24سا٘یتیذیٗ ت ٝچ ٝدِیُ دس تشاِی اٚسطا٘غ اػت؟
 تشای افتشاق تیٗ دسد لفؼ ٝی ػی ٝٙتا دسد ٔعذٜ
 -25فشدی سا تشٚی تشا٘ىاسد ت ٝتخش اتفالات ٔی آٚس٘ذ دس اسصیاتی اِٚی ٝفشد ٘ٙفؼٟایی ػغحی  ٚوٛتا ٜداسد آ٘ ٚ ٜأِ ٝی وٙذ  ٚچشٕا٘ش
تا تحشیه دسد٘ان تاص ٔی شٛد  ٚتا دػت صیش دػت پشػتاس تحشیه وٙٙذ ٔ ٜی ص٘ذ اِٚیٗ الذاْ دسٔا٘ی تشای تیٕاس چٔ ٝی تاشذ؟
ػغح ٛٞشیاسی تیٕاس سا حؼاب وٙیذ.
ٌ ِِٝٛ زاسی داخُ تشاش ، ٝػغح ٛٞشیاسی = 8
 -26چٛٔ ٝلع ٔ pvcشىُ داس ٔی تاشذ؟(چٟا ٔٛسد ٘اْ تثشیذ)
 -1 تیشتش اص 6عذد  PVCدس دلیم -2 ٝت ٝصٛست جفت یا وٛپُ  -3تصٛست ِٔٛتی فٛس یا چٙذشىّی تاشذ -4 .پذیذ ٜی RONTآس
سٚی تی ٔ -5شیض ػاتم ٝای اص ایؼت لّثی داشت ٝتاشذ.
 -27جٛاب آصٔایش  ABGتیٕاس تصٛست  ،Hco3=17 ، Paco2= 37 ، PH=7/20احتٕاَ وذاْ اختالَ اػیذ  ٚتاص تشای تیٕاس ٔی
سٚد؟
 اػیذٚص ٔتاتِٛیه
 -28آٔپٞ َٛیذسٚوٛستیض ٖٚدس وذاْ یه ٔٙع ٔصشف داسد؟
ٔ-1اسٌضیذٌی

 -2عمشب ٌضیذٌی

ٞ -4یچىذاْ

 -3ص٘ثٛسٌضیذٌی

ٚ-29لتی و ٝدس ٍٙٞاْ شٛن دادٖ ٕ٘ی دا٘ؼتیٓ و ٝدػتٍاٛٙٔ ٜفاصیه یا تای فاصیه ٔی تاشذ چٔ ٝمذاس ط َٚتایذ شٛن تذٞیٓ؟
270 -2

-1شٛن ٕ٘ی دٞیٓ

150 -3

 -4تاالتشیٗ ط َٚسا شاسطوٙیٓ

-30ػمٛط لغع ٝی  STتیش اص یه خا٘ ٝوٛچه  ٚتاال سفتٗ لغع ٝی  STتیش اص د ٚخا٘ ٝوٛچه ٘شاٖ دٙٞذ ٜی چیؼت؟
 -1ایؼىٕیMI -

 – MI -2ایؼىٕی

ٞ -3ش دٛٔ ٚسد

ٞ -4یچىذاْ

 -31ادْ ٌٛدٌ ٜزاس  ٚاتؼاع ٚسیذطیٍٛالس ٘شا٘ ٝوذاْ اختالَ اػت؟
٘-1اسػایی وّیٛی

٘ -2اسػایی وثذی

٘ -3اسػایی لّة ساػت

٘ -4اسػایی تغٗ چپ

 -32تؼت آِٗ دس چٛٔ ٝاسدی واستشد داسد؟
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بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

آزمون توانمند سازی دوره ای

نام و نام خانوادگی........................ :

 -1لثُ اص ا٘جاْ ABG

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -2تشسػی پششذٌی عشٚق تضسي
ٛٔ ٕٝٞ -4اسد

 -3تشسػی خ ٖٛسػا٘ی عشٚق ٔحیغی

 -33تجٛیض تیش اص حذ ػشْ لٙذی ٕٔ %5ىٗ اػت تاعث وذاْ یه اص اختالالت صیش شٛد؟
ٞ-1یپٛوّؼٕی

ٞ -3یپ٘ٛاتشٔی

ٞ -2ایپ ٛتیّی سٚتیٕٙی

ٞ-4یپٛفؼفاتٕی

-34شایع تشیٗ عاسض ٝاِىتشِٚیتی تذ٘ثاَ اػتفشاغ وذاْ اػت؟
ٞ-1یپ٘ٛاتشٔی  ٚآِىاِٛصٔتاتِٛیه

ٞ -2یپش٘اتشٔی  ٚاػیذٚصٔتاتِٛیه

ٞ -3ایپٛوإِی  ٚآِىاِٛص ٔتاتِٛیه

ٞ -4یپشوإِی  ٚاػیذٚصٔتاتِٛیه

 -35آفاطی چیؼت؟
 -2عذْ لذست تّع

-1عذْ لذست تىّٓ

 -4عذْ لذست شٛٙایی

 -3اختالَ حشوتی

 -36دس ٕٞات ْٛاپی دٚساَ  ،اتؼاع ٔشدٔه چشٓ دس وذاْ ػٕت ایجاد ٔی شٛد؟
-1دس ػٕت آػیة ٚاسد ٜت ٝػش

 -2دس ػٕت ٔخاِف آػیة ٚاسد ٜت ٝػش

 -3دس تٕأی ٕٞاتٞ ْٛای اپی دٚساَ اتؼاع ٔشدٔه اتفاق ٔی افتذ

 -4اتؼاع ٔشدٔه تؼتٍی ت ٝخ٘ٛشیضی داسد

 -37دس وذأیه اص اختالالت ریُ ٔحذٚدیت دس ٔمذاس تجٛیض ٚ O2جٛد داسد  O2 ٚتٔ ٝیضاٖ وٓ دادٔ ٜی شٛد؟
MI-1

ٔ -2ؼٕٔٛیتٟا

COPD -3

 -4پٕٛٙتشاوغ

 -38صٔاٖ عالیی تشای  MIچمذس اػت؟
اِف) 30-60دلیمٝ

ج)3ػاعت

ب) 60-120دلیمٝ

د)6ػاعت

ٔ -39ا٘یت َٛدس وذاْ ٔٛسد ٔٙع ٔصشف داسد؟
ٕٞ -1ات ْٛاپی دٚساَ

ٕٞ -2ات ْٛػاب دٚساَ

ٕٞ -3ات ْٛػاب آسوٛٙئیذ

ٛٔ ٕٝٞ -4اسد

 -40وذاْ یه اص ٌضیٞ ٝٙای ریُ دس ضشت ٝػشٞا ٙٔ CVA ٚع ٔصشف داسد؟
TNG-1

 -2ػشْ دوؼتشٚص%5

ٔ -3ا٘یتَٛ

ٌ -4ضیٞ ٝٙای 2 ٚ 1

 -14بیمار  COPDبه اورژانس مراجعهه نمهوده کهه دسهتور تجهویز اکسهیژن دارد س ارسهتار مهی بایسهت در تجهویز
اکسبژن چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟
در اکسیژن تراای گاز اکسیژن را با فشاری بیشتر از فشار اتمسفر به بیمار می دهیم هدف بر طرف کردن هیاوکسی و نهایتا
کاهش بار کار قلب و ریه است ..در بیماران  COPDسکاهش فشار سهمی اکسیژن خون شر یانی (هیاوکسی) محرک تنفس
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آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

است (برعکس حالت عادی که مرکز تنفس با افزایش  CO2شریانی تحریک می شود) .بىابزایه تجىیش واگهاوی مقدار
سیاد O2باعث حذف ایه محزک تىفسی می شىد  ،در وتیجه  PaCO2بتدریج باال رفته تاجایی که بیمار به علت وارکىس و
اسیدوس واشی اس افشایش  PaCO2فىت می کىد .چون اکسیژن با غلطت باال روی  CNSاثر سمی داشته و باعث تضعیف
تهویه می شود.
 -14چرا ارستار می بایست در بیماران سکته مغزی همورژایک

فشار خون بیمار را در محدوده مشخصی

کنترل کند ؟
در سکته مغزی همورژایک بخاطر تجمع خون در بافت مغز سبب شده که  ICPافزایش یابد  .که به دوبال افشایش
 ICPخون رسانی به بافت مغز کمتر صورت می گیرد س اگز فشار خىن بیمار کاهش یابد ایه سبب می شىد که
پزفیىژن بافتی کاهش می یابد و خىوزساوی به مغش کاهش می یابد و باعث افشایش بیشتز  ICPمی شىد.
 -14در مواردی که کودکی به علت تشنج به اورژانس مراجعه نموده است ودر حال تشنج است چه مراقبت های
ارستاری و اقدامات داویی برای وی انجام می دهید؟
در موقع ورود به بخش اورژانس بخاطر جلوگیری از آسایراسیون ریوی کودک را در اوزیشن لترال قرار
داده چنانچه کودک  Ferialاست فورا تب بیمار را کنترل نموده که شیاف استامینوفن و ااشویه برای کنترل
تب استفاده نموده .
جهت کنترل تشنج آماول  Diazepam 0.1-0.2 mg/kgبصورت رقیق شده انفوزیون نموده که در
صورتی که بیمار رگ نداشته باشد می توان به صورت رکتالی نیز استفاده نمود .همچنین در صورتی که
کودک دچار کاهش سطح هوشیاری است جهت جلوگیری از هیاوکسی و آسفکسی مغزی اکیسژن بصورت
نیزالی برای بیمار گذاشته می شود.
 -44شٛن ٚاصٚٚاٌاَ سا تٛضیح دٞیذ ؟
ت ٝد٘ثاَ تشٔٚای ٚاسد ٜت ٝػش ػثة ٔی شٛد و ICP ٝافضایش پیذا وٙذ و ٝاِٚیٗ عالٔت افضایش  ICPتغییش دس ػغح ٛٞشیاسی
اػت و ٝوٙذی تىّٓ  ٚتاخیش دس تشٚص ٚاوٙش ٘ؼثت ت ٝپیشٟٙادات والٔی  ،شاخص ٞای اِٚیٞ ٝؼتٙذ.تا افضایش  ICPوٙذی ٘ثض
(تشادیىاسدی)  ،افضایش فشاس خ ٖٛػیتِٛیه  ،افضایش فشاس ٘ثض پیش ٔی آیذ و ٝت ٝشٛن ٚاصٚٚاٌاَ ٔعشٚف اػتِٚ .ی ٚلتی وٝ
وٕپشػیٔ ٖٛغضی افضایش ٔی یاتذ عالئٓ حیاتی تٕایُ ت ٝتغییشاتی ت ٝصٛست صیش داس٘ذ ؛ تٙفغ ػشیع ٔی شٛد ،فشاس خٕٔ ٖٛىٗ
اػت واٞش یاتذ ٘ ٚثض تیشتش وٙذ شٛد .و ٝایٗ ٘ٛػا٘ات ػشیع دس عالئٓ حیاتی پیش آٌٟی ٔٙاػثی ٘ذاس٘ذ.

-14

مراقبت های ارستاری در تنشن انموتوراکس را ذکر کنید؟

در تنشن انموتوراکس ؛ آسیب وارده به قفسه سینه طوری است که هنگام دم هوا وارد فضای جنب شده اما موقع
بازدم از آن خارج نمیشود .زخم بصورت یک دریچه یکطرفه عمل میکند.
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آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

تاریخ:

نمره کسب شده........... :
نام و نام خانوادگی ........................ :کد ملی ............ :
افزایش تدریجی فشار داخل جنب باعث کالاس ریه در سمت مبتال و شیفت مدیاستن به سمت ریه سالم شده .با فشار
بر روی وریدهای اجوف برگشت وریدی به قلب کم میشود.
اساس مراقبت های ارستاری در تنشن انموتوراکس به شرح زیر است .

اوؼیظٖ دسٔا٘ی
ٚضعیت ٘یٕ٘ ٝشؼتٝ
وٙتش َ عالئٓ حیاتی
تٛساوٛتٔٛی تا آ٘ظیٛوت شٕاس14 ٜیا  16دس دٔٚیٗ فضای تیٗ د٘ذ ٜای ٔیذوالٚیٗ ػٕت آػیة دیذٜ
ٌشافی سیٝ
آٔاد ٜوشدٖ تیٕاس جٟت تعثیchest t ube ٝ
 -46خا٘ٓ جٛا٘ی تحت دسٔاٖ تا داسٞٚای ضذ ا٘عمادی تٛد ٜو ٝتا ػشدسد پیشش٘ٚذ ٜت ٝاٚسطا٘غ ٔشاجع ٝوشد ٜتٞ ٝیچ ٘ٛع
ٔؼىٙی جٛاب ٕ٘ی دٞذ تشای تیٕاس دسخٛاػت ػی تی اػىٗ ٔغضی شذ ٜو ٝدس ػی تی اػىٗ ٕ٘ای صیش ٔشاٞذ ٜشذٜ
چ ٝاختالِی ٔغشح اػت؟

با توجه به نمای سی تی اسکن هماتوم داخل مغزی ( (ICHمطرح است که هماتوم داخل مغزی (  (ICHعموما در
اثر ضربات سر دیده مي شوندس نیرو از یك ناحیه كوچك بر سر وارد مي شود س به دنبال اصابت گلولهسارتاب
كردن اجسام نوك تیز وچاقو به سر ایجاد مي گردند.
خون ریزي هاي داخل مغزي مي توانند در نتیجه اختالالت غیر تروماتیك نیز به وجود آیند .شروع عارضه
تدریجي بوده وبا بروز نقایص عصبي آغاز مي گردد وبا سردرد نیز ادامه مي یابد .علت غیر تروماتیک به شرح
زیر است.
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آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

•

افزایش فشارخون سیستمیك  :منجر به دژنراسیون واارگي رگ مي گردد.

•

اارگي آنوریسم هاي كیسه اي شكل

•

آنومالي هاي عروقي

•

تومرهاي داخل جمجمه اي



اختالالت خون ریزي دهنده از جمله لوسمي سهموفیليسآنمي آاالستیك وترومبوسیتواني

•

عوارض درمان با ضد انعقادها

 -44هزد  45سالِ ای کِ بِ صَرت هشهي بِ ًارسایی احتقاًی قلب هبتال بَدُ است در بخش اٍرصاًس بستزی است.در فزایٌذ درهاى
بزای اٍ فَرسوایذ تجَیش شذُ است.آًالیش گاسّای خًَی ٍی بِ شزح سیز است.
PH=7.48
PCO2=51mmHg
PO2=69mmHg
HCO3=37.5mmol/lit
BE=13mmol/lit
BB=56mmol/lit
SO2=80%
Na=138meq/lit
Cl=89 meq/lit
K=2.3 meq/lit
چِ اختاللی را بزای ایي بیوار تشخیص هی دّیذ؟
هزحلِ  : 1بزرسی ٍضعیت  PHبیشتز اس  ٍ 4.4باسی است ٍ لذا بیوار یک آلکالَس دارد.
هزحلِ  : 2بزرسی جشء تٌفسی کِ بیشتز اس هقذار طبیعی ٍ در حقیقت هخزج کسز ٌّذرسَى ّاسلباخ افشایش یافتهِ ٍ ایهي افهشایش
هٌجز بِ کاّش  PHهیشَد لذا بیوار یک اسیذٍس تٌفسی دارد .در ایي بیوار اکسیضى رساًی جٌذاى هٌاسب ًیست.
هزحلِ  : 3بزرسی اجشاء هتابَلیک هقادیز یَى بی کزبٌات  BE ٍ BB ،هَجَد است کِ ّز سهِ افهشایش یافتهِ اسهت ٍ در حقیقهت
هخزج کسز ٌّذرسَى ّاسلباخ افشایش یافتِ است ٍ ایي افشایش هٌجز بِ افشایش  ٍPHآلکالَس هتابَلیک هی شَد.
هزحلِ  : 4با در کٌار ّن گذاشتي سِ هزحلِ فَق ًتیجِ حاصل هی شَد کِ هزحلِ یک ٍ سِ ّوذیگز را تاییهذ ههی کٌٌهذ ر ّهز دٍ
آلکالَس ّستٌذ) ٍ در هزحلِ دٍم ًیش اختالل اسیذٍس تٌفسی ٍجَد دارد کِ  PHباسی را تاییذ ًوی کٌذ ٍ لذا جبزاًی است .بٌهابزایي
ایي بیوار آلکالَس هتابَلیک جبزاًی یا آلکالَس هتابَلیک کِ با اسیذٍس تٌفسی جبزاى شذُ است دارد .کلوِ آلکالَس بهِ خهاطز ٍ PH
کلوِ هتابَلیک بِ خاطز درگیز شذى سیستن کلیَی ّوسَ با  ٍ PHکلوِ جبزاًی بِ خاطز درگیز شذى سیستن تٌفسی بهزای جبهزاى
است .با تَجِ بِ ایي کِ  PHدر ریٌج ًزهال قزار ًذارد پس اس ًَع جبزاى ًاقص ٍ یا در حال جبزاى است.
ANION GAP= Na- Hco3-CL
ANION GAP=138-37.5-89=11.5meq/lit
درآلکالَس هتابَلیک هقذار آًیَى گپ تغییزی ًوی کٌذ لذا هحاسبِ آًیَى گپ صزفا در اسیذٍس هتابَلیک جایگاُ دارد.در ایي بیوار
آلکاٍس هتابَلیک ًاشی اس هصزف دیَرتیک است کِ ّن هٌجز بِ کاّش پتاسین ٍ ّن هٌجز بِ کاّش کلز شذُ است.
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آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -84نوار قلب بیماری که با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه نموده است مشکوک به  Lateral MIاست چه
تغییرات دیگری در نوار قلب می تواند به ارستار در تشخیص  MIکمک کننده باشد؟

بها توجهه بهه ایهن کهه در  Lateral MIتغییهرات  ST Elevationرا در لیهدهای  Iس  avlس  V5و  V6داریهم
تغییهههرات آینهههه ای (  ) Reciprocardial Changرا در لیهههدهای مقابهههل  IIس  IIIو  aVFبهههه صهههورت

ST

 Depressionداریم که ارستار با دیدن این تغییهرات در نهوار قلهب تشهخیص قطعهی  Lateral MIرا مطهرح
می نماید.
 -14خانم جوانی با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه کرده است با توجه به نوار قلب ایشان چه اختاللی برای
ایشان مطرح است؟

با توجه به تغییرات نوار قلب که به صورت  ST depressionدر لیدهای  II, III, aVF, V3-V6است
تشخیص  USAاست .
ST depression II, III, aVF, V3-V6 = ischemia
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آزمون توانمند سازی دوره ای

بخش اتفاقات بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

نام و نام خانوادگی........................ :

کد ملی ............ :

تاریخ:

نمره کسب شده........... :

 -45خانم  41ساله ای با درد قفسه سینه و طاش قلب به بخش اورژانس مراجعه کرده است با توجه به نوار
قلب ایشان چه اختاللی برای ایشان مطرح است؟

با توجه به تغییرات  EKGبیمار دچار تاکی کاردی بطنی است که ویژگی های تاکی کاردی بطنی به شرح
زیر است.
تاکی کاردی بطنی به حالتی اطالق می گردد که  4ضربان بطنی نابجا و یا تعداد بیشتري با فرکانس بیش
از  455ضربان در دقیقه ادیدار گردد .است.در  VTگره  SAهمچنان تاش سازي می کند؛ ولی
کمالکسهاي بزرگ و غول آساي بطنی موجهاي Pاست به نحوي که این موجهاي منفرد  Pدر خود مخفی
می کنند؛ بنابراین دهلیزها و بطنها به طور مستقل تاش سازي می کنند .عالئم الکتروکاردیوگرام در
تاکی کاردی بطنی به شرح زیر است .
ریت دهلیزي  :به ریتم زمینه اي بستگی دارد و کمتر از سرعت بطنی است.
ریت بطنی  455 :الی . 445
ریتم  :معموال منظم ولی به ندرت نامنظم است.
موج  pدیده نمی شود و در صورت ادیدار شدن به صورت دندانه هایی در نقاط مختلف و بدون ارتباط با
کمالکس  QRSتشکیل می گردد .

واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
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