سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
نام و نام خانوادگی  ............................................ :نمره ..........................:

-1وٛستیىٛاػتیشٚیذتشاپی دسحأٍّی ٞای وٕتشاصچٙذٞفت ٚ ٝت ٝچ ٝدِیُ ا٘جاْ ٔیـٛد؟
وٛستیىٛاػتشٚییذتشاپی دسحأٍّی ٞای صیشٞ23فت ٝتشای وٕه ت ٝسػیذٌی سیٞ ٝای جٙیٗ ا٘جاْ ٔی ؿٛد
 -3ؿایؼتشیٗ ػّتRDSچٔ ٝی تاؿذ؟ دسیافت ٘اوافی اوؼیضٖ
 -2ػٛاسض ٞیپٛتشٔی سا ٘اْ تثشیذ؟ ٞیپٛوؼی-ػٛاسض لّثی ػشٚلی-اػیذٚصٔتاتِٛیه ٞٚیپٌّٛیؼٕی
 -4تؼشیف ٘ٛصاد٘اسع سا تٛٙیؼیذ؟ ٘ٛصاد٘اسع ػٗ جٙیٙی لثُ اصٞفت 23 ٝحأٍّی ٔی تاؿذ ٚ ٚصٖ
حذٚد  3022یا وٕتش

IUGR -0ساتؼشیف وٙیذ؟

تاخیشسؿذ داخُ سحٕی ٔی تاؿذ

 -6تجٛیضچ ٝداسٚیی 44ػاػت لثُ اصتِٛذ٘ٛصاددسٞفتٞ ٝای34تأ24شي ٔٚیشٚػٛاسض
٘اؿی اصRDSساواٞؾ ٔی دٞذ؟ دٌضأتاص ٖٚیا تتأتاصٖٚ

 CPAP -7مخفف چه می باشد و در چه مواقعی نوزاد به این مد وصل می شود.
 .Continue positive air way presserدر مواقع  RDSخفیف استفاده می شود و یک فشار مثبت مداوم در انتهی
بازدم ایجاد می کند و مانع از بستن الوئل ها می شود

 -4دسٔٛاسدخفیف RDSاص اوؼیظٖ دسػطح اوؼی ٛٞد  ٚدسٔٛاسد ٔتٛػط ٘ٛصاد اوؼیضٖ
اصطشیك  CPAPدسٔٛاسدؿذیذ ٘ٚتیالػی ٚ ٖٛتجٛیض ػٛسفىتا٘ت دادٔ ٜی ؿٛد.
 -5دسRDSچ ٝپٛصیـٙی ت ٝواٞؾ دیؼتشع ٘ٛصادوٕه ٔی وٙذ؟ پشٖٚ

TTN -12چ ٝتیٕاسی ٔی تاؿذٚدِیُ ایٗ تیٕاسی چیؼت؟

تاوی پٌ ٝٙزسای ٘ٛصادی ٔی

تاؿذ.خاسج ٘ـذٖ ٔایغ اص داخُ سی ٝدسحیٗ تِٛذ

 -11ایاTTNدسصایٕاٖ طثیؼی سخ ٔی دٞذ تٛظیح دٞیذ ؟تّٝ
 -13ػالیٗ ؿایغTTNچٔ ٝی تاؿذ؟تاوی پ.ٝٙتٛوـیذٌی د٘ذٞ ٜا٘.اِ.ٝػیا٘ٛص
 -12ػٙذس ْٚآػپیشاػیٔ ٖٛى٘ٛی ْٛدس وذاْ ٘ٛصاداٖ دیذٔ ٜی ؿٛد ؟دس ٘ٛصاداٖ تشْ  ٚپؼت
تشْ

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
نام و نام خانوادگی  ............................................ :نمره ..........................:

 -14تؼشیف ٞیپش تیّی سٚتیٙی؟ افضایؾ تیّی سٚتیٗ دسخٔ ٖٛی تاؿذ
 -10ا٘ٛاع یشلاٖ؟ ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ
 -16تؼشیف وشٖ ایىتشٚع؟سػٛب تیّی سٚتیٗ غیش وٙض ٌٝٚدس ٔغض ٔٙجش ت ٝوشٖ ایىتشٚع ٔی ؿٛد

 -13دس ٘ٛصاد تشْ تیّی سٚتیٗ تیؾ اص چٙذٔیّی ٌشْ تش دػی تُ وشٖ ایىتشٚع ایجاد
ٔی ؿٛد؟ٔ 30یّی ٌشْ تش دػی تُ
 -14ػالئٓ وشٖ ایىتشٚع؟ ِتاسصی  ٚتی حاِی.تغزی٘ ٝأٙاػة.اص تیٗ سفتٗ سفّىغ ٔٛس.ٚواٞؾ فؼاِیت
 ٚاوؼتٙـٗ.ػفتیغ دػت  ٚپاٞا.ف٘ٛتاُ٘ تشجؼت.ٝتـٙج  ٚیا خ٘ٛشیضی ٔؼذ ٚ ٜسیٝ

 ٟٓٔ -15تشیٗ ػٛاسض وشٖ ایىتشٚع؟ ػمة ٔا٘ذٌی رٙٞی.اختالالت سفتاسی  ٚادساوی ٚ
واٞؾ ؿٛٙایی
 -32دسٔاٖ ٞیپش تیّی سٚتیٙی؟ فتٛتشاپی  ٚتؼٛیط خٖٛ
ٔ -31شالثت پشػتاسی دس فت ٛتشاپی؟چه .I and Oدٞیذساتاػی.ٖٛپٛؿیذٖ چـٓ  ٚص٘یتاَ.تغییش
پٛصیـٗ ٞش د ٚػاػت.چه .vsتٌٛٛس پٛػتی چه ؿٛد.

 -33فاصّٛ٘ ٝس تا ٘ٛصاد دس فت ٛتشاپی؟13تا22ایٙچ
 -32دس تؼٛیط خ ٖٛچٔ ٝمذاس اص حجٓ خ٘ ٖٛیاص ٔی تاؿذ؟ د ٚتشاتش حجٓ خٛ٘ ٖٛصاد
ٔ -34شالثت ٞای پشػتاسی تٍٙٞ ٝاْ تؼٛیط خ ٖٛچٔ ٝی تاؿذ؟NPOؿذٖ 4ػاػت لثُ اص
تؼٛیط خ ٚ ٖٛتخّیٔ ٝؼذ  ٜتا  .NGأاد ٜػاصی خ ٚ FFP ٚ ٖٛدٔای ویؼ ٝخ23 ٖٛدسج.ٝدسخٛاػت
 ٚHBٚHCTتیّی سٚتیٗ لثُ اص تؼٛیط خ.ٖٛأاد ٜػاصی ٚػایُ احیا.ا٘ذاصٌ ٜیشی تیّی سٚتیٗ تؼذ اص تؼٛیط
خٖٛ

-30

آػیفىغ دس ٔغض چ ٝػالئٕی ایجاد ٔی وٙذ؟ ا٘ؼفاِٛپاتی ٞ ٚیپٛوؼی  ٚتـٙج ٚادْ

ٔغضی  ٚا٘فاسوتٛع

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
نام و نام خانوادگی  ............................................ :نمره ..........................:

ٔ -36ادسی اص سً٘ ٔذفٛع ػثض دس ٘ٛصادؽ ؿاوی ٔی تاؿذ ٛ٘ ٚصاد تحت فتٛتشاپی ٔی
تاؿذ ،چ ٝتٛظیحی تشای ٔادس داسیذ؟ دس فتٛتشاپی ٌاٞا سً٘ ٔذفٛع ػثض ٔی ؿٛد و ٝطثیؼی
ٔی تاؿذ ٍ٘ ٚشاٖ وٙٙذ٘ ٜیؼت

-33وذأیه اصداسٞٚای صیش ٔٙغ ؿیشدٞی داسد؟
اِفٔ -تی ٘اصَٚ

ب-داسٞٚای ظذفـاسخٖٛ

ج -ػفاِٛع

د-فٙیٗ دی*ْٛ
-34دسوذأیه اصتیٕاسی ٞا ٔادس ٔٙغ ؿیشدٞی داسد؟
اِفٞ-اتیت

ب-تة ٔاِت

جٔ-اػتیت

د-ج*ٖٛٙ

-35سٚؽ صحیح تغُ وشدٖ ٘ٛصاد ساتٛظیح دٞیذ؟ تذٖ ٘ٛصاد سٚتشٚی ٔادس  ٚدس تٕاع ٘ضدیه
تاتذٖ ٔادس ػش  ٚتذٖ ٘ٛصاد دس یه أتذاد صٛست ٘ٛصاد سٚتشٚی پؼتاٖ ِة تحتا٘ی وأال ت ٝخاسج تشٌـتٝ
لؼٕت اػظٓ تخؾ تحتا٘ی ٞاِ ٝد س دٞاٖ ٘ٛصاد ٔىیذٖ  ٚتّؼیذٖ ٔٙظٓ  ٚتا ٔىث

ٛ٘ -22صاد دختش ٞ 23فت ٝجٙیٙی ٔثتالت ٝدیؼٙـٗ ؿىٓ  ،حؼاػیت ؿىٕی ٔ ٚذفٛع
خ٘ٛی دس ػٔٛیٗ سٚص تؼذ اص تِٛذ ٔی تاؿذ  .وذاْ یه اص ٚظؼیت ٞای صیش دس ٔٛسد
تـخیص ایٙتشوِٛیت ٘ىشٚصاٖ دسػت اػت ؟
اِف  .ؿىُ حثاب دس سادیٌٛشافی ؿىٓ
ب 6دیٛاس ٜظخیٓ ؿىٓ  ٚپٕٛٙتٛساوغ سٚد ٜای دس سادیٌٛشافی ؿىٓ*
ج 6ظاٞش حثاب صات ٖٛدس سادیٌٛشافی ؿىٓ
-21وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش تٔ ٝمادیش وارب اؿثاع اوؼیضٖ دس پاِغ
اوؼیٕتشی ؿٛد.

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
نام و نام خانوادگی  ............................................ :نمره ..........................:

اِف-تیٕاسی ػیا٘ٛص ؿ٘ٛذ ٜلّة

بٞ-ایپشتشٔی*

خًَرساًی هحیطی

ج-کاّش

دً-ارسی

ٍٙٞ-23اْ احیای ٘ٛصادی تا ٞش٘یا دیافشإٌاتیه تٟتشیٗ سٚؽ دادٖ اوؼیظٖ چٔ ٝی
تاؿذ؟ ایٙتٛتاػی ٚ ٖٛاػتفاد ٜاص ٚػایُ ٔىا٘یىی

 -22پس از ایٌتَبِ کردى بیوار:
اِف -احیاٌش ا 122 َٚتاس ٔاػاط دس دلیم ٚ ٝاحیاٌش د 4-12 ْٚتٙفغ دس دلیم ٝتذٖٚ
ٕٞاٍٙٞی تا یىذیٍش ا٘جاْ ٔی دٙٞذ*
ب -احیاٌش ا 42 َٚتاس ٔاػاط دس دلیم ٚ ٝاحیاٌش د 13 ْٚتٙفغ دس دلیم ٝتا ٕٞاٍٙٞی تا
یىذیٍش ا٘جاْ ٔی دٙٞذ
ج -احیاٌش ا 122 َٚتاس ٔاػاط دس دلیم ٚ ٝاحیاٌش د 4-12 ْٚتٙفغ دس دلیم ٝتا ٕٞاٍٙٞی
تا یىذیٍش ا٘جاْ ٔی دٙٞذ
د -احیاٌش ا 0 َٚتاس ٔاػاط دس دلیم ٚ ٝاحیاٌش د 1 ْٚتٙفغ دس دلیم ٝتا ٕٞاٍٙٞی تا
یىذیٍش ا٘جاْ ٔی دٙٞذ

ٌّ -43گام  Chest Painاقداهات اجرایی بِ ترتیب کداهٌد ؟
اِف  O2 -تشاپی – پشَ  – TNGاطالع ت ٝپضؿه ٌ ٚشفتٗ * ECG
ب – اطالع ت ٝپضؿه – ٌشفتٗ  O2 – ECGتشاپی – پشَ TNG

جٌ -شفتٗ  O2 – ECGتشاپی – اطالع ت ٝپضؿه – پشَ

TNG

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
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 -20دس صٛستیى ٝتیٕاس سظایت خٛد سا تشای یه پشٚػیجش تٟاجٕی سد وٙذ اِٚیٗ الذاْ
پشػ ُٙوذاْ اػت ؟
اِف 6فشْ سظایت سا تىٕیُ وٙذ بٔ 6ی تایؼتی تصٛست دلیك دس ٌضاسؽ ػّت ػذْ
سظایت سا ثثت وٙٙذ.
ج 6تٔ ٝشاجغ لا٘٘ٛی اطالع داد

د6تٛظیحات تیـتشی ت ٝتیٕاس جٟت ٔتماػذ وشدٖ ٚ

سظایت آٌاٞا٘*ٝ
 -26دس ٍٙٞاْ ػی پی آس تؼذ اص ایٙتٛت ٝوشدٖ تیٕاس اص تیپغ (  )T-Pieceاػتفادٔ ٜی ؿٛد
دِیُ اػتفاد ٜوشدٖ پشػتاس اص تیپغ چیؼت  ٚا٘ذیىاػیٞ ٖٛای تیپغ سا تٛٙیؼذ ؟
ٚ 6T-Pieceػیّ ٝای اػت و ٝسٚی ِ ِٝٛتشاؿ ٝلشاس ٔی ٌیشد ٚاص طشیك آٖ اوؼیظٖ تا
فـاس تاال ت ٝتیٕاس دادٔ ٜی ؿٛد .ایٗ اتضاس ٔی تٛا٘ذ ػال ٜٚتش تجٛیض اوؼیظٖ  ،تٛػط
ٔمأٚتی و ٝدس ػش سا ٜتاصدْ ایجاد ٔی وٙذ  ،ػثة تِٛیذ حذٚد  0ػا٘تی ٔتش آب
 PEEPؿٛد  ٚاص افضایؾ  PaCO2جٌّٛیشی ٕ٘ایذ  .اص تیپیغ دس ٔٛالؼی و ٝتیٕاس
تٙفغ داسد ِٚی تٟٛی ٝت ٝا٘ذاص ٜوافی صٛست ٕ٘ی ٌیشد اػتفادٔ ٜی ؿٛد .وٛٔ ٝاسد
اػتفاد ٜاص آٖ ت ٝؿشح صیش اػت 6
•

لثُ اص ٚصُ وشدٖ تیٕاس ت ٝدػتٍا٘ٚ ٜتیالتٛس

•

تؼذ اص جذاػاصی تیٕاس اص دػتٍا٘ٚ ٜتیالتٛس

•

ٍٙٞاْ ا٘تماَ تیٕاس ت ٝجای اػتفاد ٜاص ٘ٚتیالتٛس

•

دس اتاق ػُٕ

 -23دس تیٕاسی و ٝتیٟٛؽ اػت دس صٔا٘ی و ٝا٘ؼذاد سا ٛٞایی پیؾ ٔی آیذ اِٚیٗ الذاْ
چیؼت؟
اِف .تاال لشاس دادٖ ؿىٓ
ب  .ا٘جاْ ػاوـٗ ا٘تٟای تشاؿٝ
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ج  .لشاس دادٖ ػش ت ٝػمة  ٚتاال تشدٖ چا٘*ٝ
د .وٛؿؾ تشای تٟٛیٔ ٝىا٘یىی
 -24دس ٔٛاسدی و ٝوٛدوی ت ٝػّت تـٙج ت ٝاٚسطا٘غ ٔشاجؼٕٛ٘ ٝد ٜاػت ٚدس حاَ تـٙج
اػت چٔ ٝشالثت ٞای پشػتاسی  ٚالذأات داٚیی تشای ٚی ا٘جاْ ٔی دٞیذ؟
دس ٔٛلغ ٚسٚد ت ٝتخؾ اٚسطا٘غ تخاطش جٌّٛیشی اص آػپیشاػی ٖٛسیٛی وٛدن سا دس
پٛصیـٗ ِتشاَ لشاس داد ٜچٙا٘چ ٝوٛدن  Ferialاػت فٛسا تة تیٕاس سا وٙتشَ ٕ٘ٛد ٜوٝ
ؿیاف اػتأیٛٙفٗ  ٚپاؿٛی ٝتشای وٙتشَ تة اػتفادٕٛ٘ ٜد. ٜ
جٟت وٙتشَ تـٙج آٔپَٛ

Diazepam 0.1-0.2 mg/kg

تصٛست سلیك ؿذ ٜا٘فٛصیٖٛ

ٕ٘ٛد ٜو ٝدس صٛستی و ٝتیٕاس سي ٘ذاؿت ٝتاؿذ ٔی تٛاٖ ت ٝصٛست سوتاِی ٘یض اػتفادٜ
ٕ٘ٛدٕٞ .چٙیٗ دس صٛستی و ٝوٛدن دچاس واٞؾ ػطح ٛٞؿیاسی اػت جٟت جٌّٛیشی
اص ٞیپٛوؼی  ٚآػفىؼی ٔغضی اویؼظٖ تصٛست ٘یضاِی تشای تیٕاس ٌزاؿتٔ ٝی ؿٛد.

 -25تش٘أ ٝتٛػؼ ٝفشدی ( )PDPچیؼت؟
اِف .تشسػی  ٚتش٘أ ٝسیضی جٟت دٚسٞ ٜای ػٕٔٛی پشػُٙ
ب .تشسػی  ٚتش٘أ ٝسیضی جٟت سفغ ا٘تظاسات ٔاِی پشػُٙ
ج .تشسػی  ٚتش٘أ ٝسیضی جٟت سفغ ٘یاصٞای آٔٛصؿی*
دٛٔ ٕٝٞ .اسد
ًَ -34ار قلب بیواری بِ صَرت زیر است ًَع اریتوی ٍ اقدام درهاًی هٌاسب در
ایي بیوار کدام است:

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
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با تَجِ بِ ریتن بیوار کِ هٌظن است ٍ کوپلکس ّای  QRSبیوار دچار تاکی
کاردی بطٌی (  )V.Tاست  .با تَجِ بِ داشتي ًبض در هَرد ًَع شَک تصوین
گرفتِ
ًبض داشتِ باشد
ًبض ًداشتِ باشد

شَک سیٌکرًٍیاز
شَک دفیبریلِ

 -41جٟت پیـٍیشی اص ػف٘ٛت ٞای ػیؼتٓ اداسی ٔتؼالة ٌزاؿتٗ ػ٘ٛذ فِٛی چٝ
الذأی ظشٚسی اػت؟
اِف .تؼٛیط ػ٘ٛذ فِٛی ٞش  13ػاػت یىثاس
بٔ.حذٚد ٕ٘ٛدٖ ٔٛاسد ٔصشف ػ٘ٛذ فِٛی*
جٔ.حذٚدیت ٔایؼات ٔصشفی سٚصا٘ٝ
د.حفظ ػ٘ٛذ فِٛی تٔ ٝذت یه ٞفتٝ
 -43الذاْ پشػتاسی تشای ٘ٛصاداٖ تحت دسٔاٖ تا فتٛتشاپی وذاْ اػت؟
اِف.وٙتشَ ػالیٓ حیاتی ٞش  4ػاػت
ب.تغییش پٛصیـٗ ٘ٛصاد ٞش  3ػاػت*
ج .لشاس دادٖ ٘ٛصاد دس ا٘ىٛتاتٛس

سوالت توانمندسازی بخش  NICUبیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت
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د .دادٖ ٔایؼات اػتشیُ ٞش  3ػاػت
 -42الذأات پشػتاسی دس ٘ٛصادی ؤ ٝثتال ت ٝفّج ػصة پاییٗ تاص ٚؿذ ٜاػت وذاْ
اػت؟
اِف .اػتفاد ٜاص پٕاد ظذ دسد
ب.دادٖ ٔاػاط تاصٔ ٚ ٚچ
ج .لشاس دادٖ ویف آب ٌشْ
د .تی حشوت ٍ٘ ٝداؿتٗ تاصٔ ٚ ٚچ*
 -44تٙٔ ٝظٛس پیـٍیشی اص فـاس  ٚػف٘ٛت ویؼت ٘ٛصاد ٔثتال تٔ ٍٛٙٙٔ ٝیّٛػُ ٘ٛصاد سا
دس چ ٝپٛصیـٙی ٔی خٛاتا٘یذ؟
 supineطٛسی و ٝلؼٕت تاالی تذٖ تاالتش لشاس ٌیشد
ٔ low terendelenburgفصُ ٞیپ خٕیذٜ
 ٚ side lyingلشاس دادٖ تىیٌ ٝاٞی دس صیش ویؼٝ
 proneطٛسی و ٝپاٞا وٕی تاالتش لشاس ٌیشد*.
 -40تذاتیش ٔشالثتی پغ اص آػپیشاػی ٖٛدس ٘ٛصاد وذاْ اػت؟
اِف  .دادٖ ٔؼىٗ
ب.دادٖ داسٚی ظذ اػتفشاؽ
ج .سػا٘ذٖ اوؼیظٖ
د .وـیذٖ تشؿحات*
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-46وذاْ یه اص تذاتیش پشػتاسی تایذ دس ٔٛسد ٘ٛصاد ٔثتال تٌ ٝاػتشٚػتٔٛی دس ٘ظش ٌشفتٝ
ؿٛد؟
اِف٘ .احی ٝجشاحی ؿذ ٜپا٘ؼٕاٖ ٘ـٛد.
ب.ػالیٓ حیاتی ٘ٛصاد ٞش یه ػاػت وٙتشَ ؿٛد.
ج .پٛػت اطشاف ٌاػتشٚػتٔٛی وأال"تٕیض  ٚچشب ٌشدد*.
د٘ .یاص سٚحی  ٚػاطفی ٘ٛصاد تشطشف ٌشدد.
 -43دس تغزی ٝؿیشخٛاس ٔثتال ت ٝػٙذسْ دا ٖٚپشػتاس وذاْ ٘ىت ٝسا ٔٛسد ٘ظش لشاس ٔی دٞذ
؟
اِف .دس ٘ظش ٌشفتٗ ٘یاصٞای تغزی ٝتش اػاع ٚصٖ  ٚلذ*
ب .اػتماد ٜاص ؿیش ت ٝػٛٙاٖ ٔٙثغ اصّی تغزی ٝتا پایاٖ ٘ ٛپایی
ج .دس ٘ظش ٌشفتٗ ٘یاصٞای تغزی ٝتش اػاع ػٗ
ٔخّٛط وشدٖ غزاٞای جأذ تا ؿیش  ٚتغزی ٝتٚ ٝػیّ ٝپؼتا٘ه ػٛساخ ٌـاد
 -44ؿایغ تشیٗ ٘ـا٘ ٝتیٕاسی دس ؿیش خٛاساٖ  ٚوٛدواٖ وذاْ اػت ؟
اِف .اػٟاَ *

ب .اػتفشاؽ

ج .تة

د .تی لشاسی
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نام و نام خانوادگی  ............................................ :نمره ..........................:

ٕٟٔ -45تشیٗ ٞذف پشػتاس دس ٔشالثت اص ٘ٛصاد ٔثتال ت ٝآتشصی ٔشی وذاْ اػت ؟
اِف .تشلشاسی تغزیٙٔ ٝاػة
ج .پیـٍیشی اص تشٚص وٓ آتی

ب .پیـٍیشی اص آػپیشاػی*ٖٛ
د .جٌّٛیشی اص اتؼاع ؿىٓ

 -02اِٚیٗ الذاْ احیاء دس ٘ٛصاد صیش ٞ 34فت ٝچیؼت؟
اِفٌ .شْ  ٚخـه وشدٖ ٘ٛصاد
ج .اػتفاد ٜاص ػّف* ٖٛ

ب .تشلشاسی ساٚ ٜسیذی
د .تالؽ جٟت سػا٘ذٖ  PO2ت%122 ٝ

ٍاحد اهَزش بیوارستاى اهام خویٌی (رُ)

