 – 1آنتی دوت داروهای زیر را بنویسید؟
 -1ضدافسردگی :بی کربنات  -2هپارین :پروتامین سولفات
 -5وارفارین :ویتامین k

 -6انسولین  :گلوکاگون

 -3منیزیم سولفات:گلوکنات کلسیم -4آهن:دفروکسامین(دیسفرال)

 -7مسمومیت باارگانوفسفرها:آتروپین پیراسیدوکسیم  -8استامینوفین :ان استیل سیستئن

 – 2چندبیماری که ایزوله گوارشی و چندبیماری که ایزوله تنفسی نیازدارند بنویسید؟
ایزوله گوارشی :وبا اسهال حاد و اسهالهای عفونی و خونی – هپاتیت A
ایزوله تنفسی  :سرخک – مننژیت -سیاه سرفه -سل – اوریون
 – 3درچه مواردی نباید فرد مسموم را وادار به استفراغ کرد؟
 -1افراد بی هوش و دچار تشنج  -2مسمومت با هیدورکربن ها
 -3مسمومیت با اسیدها و قلیایی ها  -4زنان باردار
 –4در موقع حساسیت به تزریق خون چه باید کرد؟(عالئم که بیانگر حساسیت است را بنویسید) ؟ فوراً خون را قطع و تزریق نرمال سایلین –
اطالع به پزشک  .عالئم :برافروختگی صورت – لرز -خارش -راش -سرگیجه
 –5درمان هایپرکالمی را بنویسید؟ کلسیم گلوکنات – گلوکز با انسولین -بی کربنات –در نهایت دیالیز
 –6انواع کپسولهای آتش نشانی موجود در بخش و کاربرد آنها را بنویسید؟

کپسول پودری

Co2یا گازی

کپسول گازی :در آتش سوزی هرچیزی که برق در آن بکار رفته باشد مثل کامپیوتر -تلویزیون ودر کل ادوات برقی کاربرد دارد .
کسپول پودری  :در آتش سوزی که مربوط به فلزات قابل اشتعال مثل سدیم – منیزیم – پتاسیم و یا مایعات قابل اشتعال مثل نفت – بنزین
گازوئیل و غیره از کپسول پودری استفاده می کنیم.
 –7بی کربنات سدیم با چه داروهایی نباید از یک رگ داده شوند؟ دوپامین – کلسیم  -آدرنالین
 –8داروهایی را که می توان از راه لوله تراشه داد بنویسید ؟ وازوپرسین – آدرنالین – نالوکسان – لیدوکائین – آتروپین
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 -9در هنگام ماساژ دادن " ماساژ موثر" باید چه ویژگی های داشته باشد و بهترین معیار ارزیابی ماساژ خارجی قلب چیست ؟
تعداد ماساژ موثر بر اساس گاید الین  5102حداقل  011ضربه و حداکثر 051
عمق ماساژ بر اساس گاید الین  5102بین  2تا  6سانتیمتر
را نبض
ایجاد
خارجی
Nursingارزیابی
بهترین معیار
بنویسید ؟
قلبشده
F.C
ماساژدچار
بیماری که
care –11
 NPO -1کردن بیمار  -2بازنگهداشتن راه هوایی ویک طرفه کردن سربیمار  -3درصورت نیاز air wayدهانی  -4اکسیژن به بیمار-5
درصورت لزوم ساکشن ترشحات  – 6چک درجه حرارت پاشویه دادن  - 7تزریق دیازپام  -8دادن داروی ضد تب

 Nursing Care –11بیمارنمونیایی را بنویسید ؟ مصرف مایعات کافی -بخور سرد -درصورت تب پائین و استفاده از تب برها -استفاده از
برونکودیالتورهای خوراکی و تسکین سرفه -

 chest physioو در صورت دیسترس تنفسی وصل اکسیژن

 -12اسم دیگر بیماری  Intusueptionکدام است و عالئم شایع این بیماری و درمان آن کدام است؟
اینواژیناسیون – عالئم آن درد شدید شکمی یا خونریزی رکتال – اسهال خونی -استفراغ – اتساع شکم  -توده شکمی – مدفوع ژله ای قرمز
رنگ – بی حالی شدید کودک .
درمان آن  -1هیدراتاسیون  -2گذاشتن  -3 NGTآنتی بیوتیک وسیع الطیف  -4جا اداختن به وسیله باریم انما و یا بوسیله هوا  -5درمان جراحی

 –13در موقع وصل خون چه نکاتی باید رعایت شود؟
 -1دستور پزشک چک شود -2برگ درخواست خون با برگه کیسه خون از نظر گروه خونی و  -3 RHتاریخ انقضاء شماره کیسه و نام بیمار
چک کنیم  -4مراحل را برای بیمار توضیح دهیم  -5خون را با گرم کن مخصوص گرم می کنیم  -6آنژیوکت مناسب باشد -7قبل از تزریق عالئم
حیاتی چک و بعد از وصل در نیم ساعت اول هر ربع ساعت عالئم حیاتی چک و عالئم حیاتتی را چک وتا  15دقیقه اول خون به آرامی برود و
تایک ساعت اول هرنیم ساعت عالئم حیاتی چک می شود.
 –14تست های تأییدی تب مالت را بنویسید و چه موقع آزمایش مثبت است؟
تست های کومبزرایت و  . 2MEوقتی تست رایت از  1/81بیشتر باشد مثبت است
 –15سوزن  LPبین کدام مهره ها وارد می شود و عارضه اصلی  LPکدام است و در آزمایش چه چیزی را چک می کنیم ؟
آزمایشات سیتولوژیک – رنگ آمیزی گرم – قند -پروتیئن  -کشت.

بین مهره های کمری  3-4و یا 4-5
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 –16اسم دیگر بیماری مونونکلئوز عفونی کدام است و عالئم این بیماری را بنویسید؟
اپشتن بار ویروس  EBVکه عالئم آن تب بیش از 11روز – بزرگی لوزه ها و غدد لنفاوی که به پنی سیلین جواب ندهد – خستگی زودرس –
بی اشتهایی
 –17پس از ریختن چه مقدار دارو داخل سرم از حجم سرم باید کاسته شود؟  51 ccبه سرم  511 ccو  111ccبه سرم  1111 ccاگر اضافه
شود باید به همین حجم از سرم کم شود.
 –18چه چیزی باید درسفتی باکس ریخته شود و چه موقع باید تعویض شود ؟ نیدل و هرچه چیز نوک تیز و برنده – شیشه های شکسته شده .
وقتی آن پرشد باید تعویض شود.
 LFT –19شامل چه آزمایشاتی می باشد ؟

{

Alb-Ast-Alt-

 –21آموزشهایی که به بیمار  UTIداده می شود را بنویسید ؟ پس از دفع ادرار کودک از جلو به عقب تمیز و شسته شود -خوردن مایعات فراوان
جهت رقیق کردن ادرار -پرهیزاز غذاهای محرک و ادویه – دادن استراحت کافی به کودک – نوزادان پسربه موقع ختنه شوند -عدم استفاده از
شرتهای پالستیکی  -از لباسهای نخی و آزاد و شورتهای پنبه ای استفاده کند .پوشاک زودبه زود عوض شود -از لباسهای تنگ و محکم بستن
پوشاک خوداری شود -درصورت بی قراری کودک – اشکال در ادرار کردن – احساس بوی بد ادرار به دکتر مراجعه کند.
 –21به بیماری که آسم دارد چه آموزشهای در مورد غذا و محرک های بیماری داده می شود؟ محرک ها مثل پشم حیوانات -در خانه حیوانات
خانگی مثل مرغ وگربه و غیره نگهداری نکند -دود سیگار و قلیان گردوخاک -اتاق کودک حتی االمکان بدون زیرانداز و فرش و نورکافی داشته
باشد -از اسپری ها و عطرها استفاده نشود -گرده گلها -غذا:سفیده تخم مرغ – شیرگاو -لبنیات-ادویه جات-ترشیجات-بادام زمینی –سوسیس-
کالباس-غذاهایی که مواد نگهدارنده دارند مثل انواع کنسروها-آب میوه های مصنوعی و غیره
 –22عالئم شایع بیماری کاوازاکی را نام ببرید و درمان آن چگونه است؟ تب بیشتر از  5روز -قرمزی چشم ها -قرمزی و تورم زبان(توت
فرنگی) -قرمزی و خشکی و ترک خوردگی لبها -قرمزی و ورم دست ها و پاها -تورم غدد لنفاوی گردن و سایر مناطق -پوسته ریزی دور
ناخن های دست و مقعد -راش های قرمز در پشت و شکم و کشاله ران .درمان آن  IVIGو آسپرین ASA
 –23طبق نامه رسیده در تاریخ  95/4/22تست پنی سیلین ( جدیدترین دستورالعمل ) چگونه باید انجام شود ؟
پنی سیلین

آب مقطر را به ویال پنی سیلین یک میلیون واحد اضافه می کنیم و پس از حل شدن یک سی سی از محلول بدست آمده را با 9

سی سی آب مقطر رقیق و از این محلول برای تست پنی سیلین به این ترتیب استفاده می کنیم .وسپس یک قطره از محلول قابل تست را روی
پوست سطح قدامی ساعد قرار می دهیم بعد داخل قطره یک خراش با سرسوزن به اندازه  3-5میلی متری بدون خونریزی می دهیم بعد از 15تا
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 21دقیقه اگر قرمزی یا سفتی بیشتر از  4میلی متر دیده نشده منفی است و باید بعد تست جلدی که دو خط سرنگ انسولین( )1/12سی سی از
محلول تست را به صورت داخل جلدی ساعد تزریق می کنیم پس از  15تا  21دقیقه در صورت عدم تورم و کهیر کمتر از  3میلی متر دقت
منفی می باشد.
مطابقت کاردکس دارویی با دستور پزشک

 –24فلوچارت دارو دهی صحیح را بکشید؟

مطابقت کاردکس با کارت دارویی توسط پرستار

چک دارو از نظر نام – تاریخ انقضا و نحوه تجویز – دوز دارو و زمان مصرف

شستن دست ها و پوشیدن دستکش

شناسایی بیمار

آموزش به بیمار و کنترل بیمار از نظر احتمال آلرژی دارویی و در صورت نیاز بررسی عالئم حیاتی

دادن دارو بر اساس نحوه تجویز

تزریقی

خوراکی

موضعی

ارزیابی بیمار از نظر مواردی مثل کنترل درد،تغییر در عالئم حیاتی  ،برطرف شدن تب و همچنین عوارض دارویی و در صورت نیاز اطالع
به پزشک

ثبت اقدامات انجام شده در پرونده توسط پرستار

4

 –25اصطالح مربوط به هرکدام را بنویسید ؟
 -1خونریزی از بینی :اپیستاکیس ( - 2 )Epistasisخلط خونی :هموتپیزی  -3استفراغ خونی :هماتومز  -4مدفوع حاوی خون قرمز:
هماتوچزی

 -5مدفوع حاوی خون تیره  :ملنا  -6خون در ادرار :هماچوری

–26منیزیوم سولفات در بخش اطفال معموالً در چه بیمارانی داده می شود و مکانیسم عمل آن چیست؟ در بیماران اسهالی و به علت شل کردن
عضالت روده و خاصیت خود منیزیم که قابض کننده است.
 –27طرز تهیه پودر  ORSرا چگونه به مادر آموزش می دهید ؟ بعداز شستن دستها و وسایل الزم یک بسته پودر را در یک لیتر آب جوشیده
ولرم (یا  4لیوان آب) و بعداز حل شدن در یخچال می گذاریم تا کامالً سرد و خنک شود و بعد از هر بار دفع مقدار الزم را به بیمار می دهیم و
بعد از  24ساعت مایع اضاف شده را دور می ریزیم.
 –28علت و عالئم بیماری مخملک را بنویسید ؟ علت آن باکتری استرپتوکوک بتاهمولیتیک  Aمی باشد .عالئم :سوزش و درد گلو -تورم لنده ها
و غدد لنفاوی – تب باالی  38درجه – در ابتدا روی زبان کودک پوشش سفید رنگی بعد از مدتی به رنگ قرمز و اطراف آن سفید ضایعات
پوستی از روز دوم شروع می شود و سرتاسر رنگ بدن را دانه های قرمز فرا می گیرد.
 –29یک ( )1سی سی از آمپول آدرنالین

حاوی چند میلی گرم از آمپول می باشد ؟

آن  1/1میلی گرم دارد.

 –31آلکالوز متابولیک چه موقع به وجود می آید و بیشترین علت آلکالوزمتابولیک در کودکان چیست ؟ به افزایش  PHخون بیشتر از 7/45و
افزایش بی کربنات پالسما بیشتر از 24MEآلکالوزمتابولیک مصرف دیورتیکها و استفراغ شایعترین علت آلکالوز می باشد.
 -31در موقع  Needlingچه کار باید کرد؟  -1شستشوی زخم با آب و صابون و کمک به خونریزی -2گزارش به پرستار و کنترل عفونت و
تکمیل فرم نیدلینگ  -3اگر پرستار قبالً واکسن هپاتیت زده باشد تیترآنتی بادی را چک کند اگر کمتر از  11بود وبیماری که با او نیدلینگ شده
 HBS Agمنفی بود که باید واکسن هپاتیت را مجدداً تکرار کند ولی اگر تیتیرآنتی باتی باالی  11بود اقدام خاصی نمی خواهد -4.درصورت
مشخص بودن منبع تماس  5-11سی سی از بیمار جهت تست هپاتیت  B-C-HIVبه آزمایشگاه برود و جواب و پیگیری و اقدامات الزم را انجام
دهد واگر بیمار مثبت بود یک دوز هپاتیت  Bرا امینوگلوبین به پرستار تزریق می شودو اگر منفی بود باز فوری واکسن هپاتیت  Bتزریق می
گردد.
 -32دارویی را که در بیماران فابیسمی نمی توان داد( 5مورد)؟
 -1داروهای ضد ماالریا (یریماکین)  -2کوتریمکسازول  -3رفورازولیدن  -4متیلن بلو  -5نالیدکسیک اسید  -6نیترو فورانتوئین -7آسپرین با دوز
باال
 -33کتابچه توجیهی بدو ورود شامل چه اطالعاتی است؟
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الف .سالمت شغلی و مطالب اختصاصی هر شغل
ب .سالمت و بهداشت محیط
ج .معرفی کلی بیمارستان ،قوانین اداری و مالی *
د .همه موارد
 -34بهترین راه کنترل درجه حرارت بعد از جراحی در کودک مبتال به مگاکولون مادرزادی کدام است؟
الف .زیربغل

ج .مقعد

ب .دهان

د .بسته به وضعیت و سن کودک دارد *

 -35پژمان کودکی  6ساله برای اولین بار دچار خونریزی از بینی شده اولین اقدام شما کدام یک از موارد زیر است؟
الف .پنبه آغشته به اپی نفرین استفاده کرده و در حفره بینی می گذاریم.
ب .تامپون خلفی می گذاریم.
ج .فقط با آب ساده لخته ها را خارج کرده و بینی را تمیز می کنیم.
د .چند دقیقه با انگشت شست بینی کودک را نگه می داریم*.
 -36کدامیک از توجهات پرستاری زیر باید در کودک مبتال به استئومیلیت بکاررود؟
الف .قراردادن پاها باالتر از بدن *

ب .تغییر پوزیشن مکرر بیمار

استفاده از کمپرس سرد و مرطوب

د .استفاده از کمپرس گرم و مرطوب

 -37کودکی در بخش بستری و دستور  351سی سی سرم قندی  %5در  24ساعت دارد .میکروست را چند قطره در دقیقه تنظیم می کنیم؟
الف14 .

ج16 .

ب12 .

د17 .

 -38مهمترین مراقبت پرستاری در مورد کودک مبتال به لوسمی کدامیک از موارد زیر است؟
الف .توجه به عالیم عفونت *
ج .توجه به عوارض جانبی داروها

ب .توجه به عالیم دهیدراتاسیون
د .دادن استراحت مطلق به بیمار

 - 39در آموزش به کودک مبتل به آسم بر کدام نکته باید تاکید شود ؟
الف .نیاز به دارو درمانی فقط در صورت بروز حمله
ب .پیشگیری از ابتل ابه عفونت های تنفسی*
ج .به حداقل رساندن فعالیت های فیزیکی
د .تنفس دهانی در هوای سرد
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 -41کودک  5ساله ای به دنبال درمان تب روماتیسمی از بیمارستان مرخص شده است  ،پرستار در آموزش خانواده جهت پیشگیری از عود
بیماری بر کدام نکته تاکید می کند ؟
الف .استراحت نسبی تا یک سال بعد از حمله اولیه بیماری
ب .رژیم غذایی حاوی ویتامین و مواد معدنی زیاد
ج .ادامه درمان با آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک*
د .فراهم کردن زینه فعالیت فیزیکی
 -41کودکی  3ساله  ،با وزن  15کیلوگرم در حالی که خرخر تنفسی  ،احتقان بینی و تو رفتگی پره های بینی حین تنفس دارد مراجعه کرده است
 .در دم صدای ویز شنیده می شود  .میزان  SPO2 =91%است .اولین مداخله شما چه خواهد بود ؟
الف .اکسیژ ن درمانی با ماسک
ب .استفاده از اسپری گشاد کننده ی برونش *
ج .اینتوبه کردن بیمار
د .اکسیژن درمانی از راه نیزال
 -42مهم ترین نکته آموزشی در زمان ترخیص نوزاد مبتال به شکاف کام که هنوز عمل جراحی نشده کدام است ؟
الف .نحوه مهار کردن نوزاد

ب .پیشگیری از سرما خوردگی

ج .تکنیک تغذیه مناسب *

د .فراهم کردن محرک های فیزیکی و عاطفی

 -43یکی از مسئولیت های پرستار در مراقبت از کودک مبتال به تب روماتیسمی بررسی عالئم خاموشی است  .کدام عالمت حاکی از در گیری
قلب است؟
الف .کند شدن روند افزایش وزن
ب .کاهش فشار خون
ج .افزایش برونده ادرار
د .افزایش ضربان قلب در خواب *
 -44اگر در یک روز کاری با سوزن به جا مانده در شان ها ی اتاق عمل نیدل استیک شدید کدام اقدام مناسب تر است؟
الف .شستشو با آب و صابون *
ج .ضدعفونی با الکل بتادین

ب .شستشوی محل آسیب دیده با آب فراوان
د .فشردن محل و کمک به خون روی از محل آسیب

7

-45در طی انجام ساکشن لوله تراکیاتومی انجام کدام اقدام ضرروری است؟
ب .ریختن  2سی سی فیزیولوژی داخل لوله *

الف .مسدود کردن سوند هنگام وارد کردن آن

د .انجام ساکشن به صورت پی در پی

ج .نگهداری سوند داخل لوله به مدت  2دقیقه
 -46رژیم غذایی در کودکان مبتال به سندرم نفروتیک کدام است؟
الف .پروتئین زیاد -نمک معمولی *

ب .پروتئین کم – نمک محدود

ج .پروتیئن زیاد -نمک محدود

د .پروتئین معمولی – نمک محدود

 -47در هنگام احیای قلبی ریوی صفحه مانیتورینگ نوار زیر را نشان می دهد  .اقدام درمانی برای این نوع آریتمی چیست و چرا؟

نوار بیانگر فیبریالسیون بطنی نرم می باشد که از اپی نفرین استفاده کرده که به نوع خشن تبدیل شود و شانس پاسخ به شوک را افزایش دهد.

 -48اولین داروی ضد آریتمی بطنی در حین ایست قلبی کدام است؟
الف – Epinephrine

ب* Amiodarone -

جAdenosine -

دAtropine-

 -49پروپرانولول در چه بیمارانی باید با احتیاط مصرف شود؟
الفCVA -

ب* Asthma -

جunstable Angina -

دlung cancer-

 " -51تفکر انتقادی" پسر بچه ای  6ساله دچار سانحه برق گرفتگی شده و در بیمارستان فوت می کند .در بررسی انجام شده مشخص می
شود که پرسنل تاسسات جهت تعمیر سیستم خنک کننده در اتاق بیمار دیگری دچار اشتباه شده و سیم بدون روپوش را در محل کار رها نموه
پسر بچه بازیگوش وارد اتاق شده  ,به سیم برق دست زده دچار برق گرفتگی و در نهایت باعث مرگ وی شده است .به هرحال با شکایت
پدر بیمار  ,پرستار به دادگاه خوانده می شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه محکوم می شود(؟؟؟) استاندارد شغلی و جرم و قصور
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پرستار را توضیح دهید؟
استاندارد شغلی  :در مراقبت و محافظت از بیماران و جلوگیری از صدمه  ,پرستار باید مطمئن باشد که همه لوازم استفاه شده در حوزه
مراقبتی بیمار مطمئن و ایمن هستند.
قصور  :بی دقتی و بی مباالتی در مراقبت از بیمار و رها نمودن بیمار در بخش و عدم توجه به محیط پیرامون بیمار
جرم  :قصور در مراقب و محافظت بیمار در ارتباط با وسایل ناقص و خراب غیر ایمن و عدم گزارش موارد به مافوق و عدم ثبت در دفتر
بخش از جمله موارد محکوم شدن پرستاران در دادگاه می باشد.

واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره)
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