نام و نام خانوادگی :
-1

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

نوزادی دارای آپگار  2می باشد چه اقداماتی جهت وی باید انجام شود؟

الف .بیمار دارای تنفس خودبه خودی است فقط باید گرم شود
ب .گرم کردن نوزاد و ساکشن بینی و دهان
ج .لوله گذاری و تهویه ریه نوزاد و ماساژ خارجی قلب کمتر از  111ضربه در دقیقه
د .تنفس با بگ و ماسک جهت نوزاد
-2عملکرد مایع آمنیوتیک عبارتست از :
الف) توسعه ی چسبندگی جفت به دیواره ی رحم
ب) حفظ درجه ی حرارت داخلی رحم
ج) فراهم سازی امکان تبادل اکسیژن،مواد غذایی و دفع مواد زاید
د) کاهش حرکت اضافی جنین در رحم
-3

در زمان شروع ترانسفیوژن کدام گزینه صحیح می باشد؟
الف .جریان خون را به آرامی باز می کنیم برای  11دقیقه اول بیشتر از  cc 11-21نباشد
ب .عالئم حیاتی بیمار را کنترل و در فرم مربوطه ثبت می نمائید
ج 51-1 .دقیقه بعد از تزریق به بیمار سر می زنیم
د .جهت باال بردن سرعت انفوزیون با سرم قندی یا رینگر داده می شود.

 -4در صورت هرگونه واکنش نظیر تب ،برافروختگی ،تنگی نفس ،خارش ،سرگیجه و راش چه اقداماتی انجام می
شود؟ (برحسب اولویت)
الف .جریان خون را قطع کرده و به پزشک اطالع می دهیم
ب .جریان خون را قطع کرده و اقدام به درمان می کنید
ج .جریان خون را ادامه داده و به پزشک اطالع می دهید و بعد شروع به درمان می کنید
د .جریان خون را قطع کرده رگ بیمار را باز نرمال سالین باز نگه می داریم و به پزشک اطالع می دهید
 -1به چه دلیل خطر پیلونفریت در حین بارداری افزایش میابد ؟
الف) عملکرد استروژن روی رحم
ج) باکتریوری بی عالمت

ب) وضعیت قرارگیری جنین در رحم
د) مصرف غذا های پر شکر
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -6مادر بارداری از سوزش سر دل به خصوص پس از مصرف شام شکایت دارد  .مناسب ترین توصیه به وی را انتخاب
کنید .
الف) پس از صرف شام تقریبا به مدت نیم ساعت به پهلوی راست دراز بکشید .
ب) پس از مصرف غذاهای جامد تقریبا به مدت نیم ساعت ملیعات بنوشید .
ج) بیشتر وعده های مصرفی خود را به جای شام در وعده ی نهار بگنجانید .
د) پس از صرف شام تقریبا به مدت نیم ساعت بنشینید .
 -7وضعیت انقباضات به شکل زیر ثبت شده  ،کدام یک باید گزارش شود ؟
الف) انقباضات با فواصل  2دقیقه  ،طول مدت انقباض  31ثانیه  ،قوام سفت
ب) انقباضات با فواصل  4-9دقیقه  ،طول مدت انقباض  06-66ثانیه  ،قوام متوسط
ج) انقباضات با فواصل  9دقیقه  ،طول مدت انقباض  66 -16ثانیه  ،قوام متوسط
د) انقباضات با فواصل  9دقیقه  ،طول مدت انقباض  46-21ثانیه  ،قوام سفت

 -8ضربان قلب جنین طی یک دقیقه معادل  111ضربه در دقیقه می باشد  .به خوبی گریه میکند انتها ها مختصرا خمیده
هستند و پوستی صورتی دارد  ،به جز در نواحی دست ها و کف پا که به نظر آبی میرسد  .نمره ی آپگار را تعیین کنید .
الف) 0

ب) 8

ج) 3

د) 56

 -9نوزاد تازه متولد شده در معرض خطر دهیدراتاسیون قرار دارد زیرا . ......................
الف) عملکرد هرمون آنتی دیورتیک (وازوپروسین ) محدود است .
ب) رگورزیتاسیونطی تغذیه شایع است .
ج) کلیه فاقد عملکرد مناسب است .
د) پریستالتیسم فعال موجب دفع مکرر مدوع میشود .
 -11رفلکس جهش شیر در اثر آزاد سازی .....................رخ میدهد.
الف) اکسی توسین از هیپوفیز خلفی

ب) استروژن از تخمدان

ب) پروالکتین از هیپوفیز قدامی

د) لیپاز از پستان
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -55حین شیر دهی بدون در نظر گرفتن وضعیت قرارگیری خاص مادر  ،پرستار باید به مادر بیاموزد که :
الف) سر نوزاد را به طور مختصر به سمت پستان بچرخاند .
ب) سر نوزاد را جهت تسهیل خروج شیر و مکیدن مناسب هم سطح پستان قرار دهد .
ج) جهت پیشگیری از خفگی  ،نوزاد را روی بالشت قرار ندهد .
د) شیردهی از پستان اول را طوالنی تر از  51دقیقه نکند .
 -52تا چه میزان خون ریزی بعد سزارین طبیعی طلقی میشود ؟
ب)5666سی سی

الف ) 166سی سی

د)2666سی سی

ج)16سی سی

 -13شایع ترین عارضه ی سزارین کدام است ؟
الف)عفونت

ب) مرگ مادر

د) آسیب به ساختمان های مجاور

ج) خونریزی

 -11آمپول روگام حداکثر چند ساعت پیس از زایمان تزریق میشود ؟
الف)52

ب)24

د)48

ج)02

 -11درمان قطعی درزنی که دچار اکالمپسی شده کدام است ؟
الف) بستری کردن بیمار در یک اتاق تاریک و آرام
ج) تزریق سولفات منیزیوم

ب) ختم حاملگی
د) مصرف دارو های آرامبخش

 -11کدام یک از دارو های زیر برای جلوگیری و متوقف کردن تشنج در اکالمپشی به کار میرود ؟
الف) سولفات منیزیوم

ب) گلوکونات کلسیم

ج) دیازپام

د) فنی تویئن

 -17مهم ترین اقدام پرستار هنگام حمله ی اکالمپسی چیست ؟
الف) تزریق گلوکونات کلسیم

ب) تزریق هیدروالزین

ج) باز کردن راه هوایی و رساندن اکسیژن

د) همه موارد

 -11شیر دوشیده شده را میتوان حداکثر تا چند ساعت در یخچال نگهداری کرد ؟
الف) 6ساعت

ب)24ساعت

ج)48ساعت
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د)02ساعت

نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -19سقط به جنینی اطالق میشود که :
الف) بیش از  166گرم وزن داشته باشد .

ب) کمتراز  166گرم وزن داشته باشد .

ج) بیش از  26هفته از حاملگی گذشته باشد

د) بیش از  28هفته از حاملگی گذشته باشد .

 -21شایع ترین عارضه ی جنینی در دیابت حاملگی چیست ؟
ب) هایپر کلسیمی

الف) سقط

د) کم وزنی نوزاد

ج) ماکروزومی

 -21در صورت بروز عالیم تورم  ،قرمزی و درد حاد ناحیه ی ران همراه با حساسیت مثلث رانی پس از زایمان به کدام
یک از موارد زیر شک میکنید :
الف) ترومبوز وریدی

ب) فاسءیت نکروزان

د) هماتوم عفونی

ج) سالپنژیت

 -22از کلسیم چه زمانی در  CPRاستفاده میشود ؟
الف) اطالح هایپرکالمی ب) اصالح هایپوکلسیمی ج) در مسمومیت با بلوک کننده ی کلسیم

د)همه موارد

 -23در صورتی که حین  CPRاشتباها به بیمار  KCLوریدی تزریق شود کدام اقدام فورا انجام میشود ؟
ب) تزریق نرمال

الف) تزریق لیدوکایین

ج) تزریق رینگرالکتات

د) تزریق گلوکونات کلسیم

 -21کدام یک از داروهای درمانی  PSVTاستفاده میشود ؟
ب) آدنوزین

الف) گلوکونات کلسیم

د) آتروبین

ج) اپی نفرین

 -21در حین احیای قلبی و ریوی در نوزادان کنترل کدام نبض از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار است ؟
ب) براکیال

الف) کاروتید

ج) فمورال

د) رادیان

 -21در کدام یک از دیس ریتمی های زیر از شوک سینکرونایز استفاده میشود ؟
الف) آسیستول

ب ) تاکی کاردی بطنی

ج) فیبرپالسیون بطنی

د) فیبریالسیون دهلیزی

 -27شایع ترین عارضه ی دیازپام کدام است ؟
الف) دپرسیون تنفسی

ج) برای دی پنه

ب) کاهش فشار خون
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د ) ایست قلبی

نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -21دادن کلرید کلسیم با کدام دارو از یک خط وریدی ممنوع است ؟
الف) آتروپین

ب) اپی نفرین

ج) بیکربنات سدیم

د) لیدوکایین

 -29در درمان  VTاولین داروی انتخابی کدام است ؟
الف) لیدوکایین

ب) اپی نفرین

ج) آمیردارون

د) پروکایین آمید

 -31سندروم  HELLPچیست ؟

همولیز ,افزایش آنزیم های کبدی و کاهش پالکت را گویند.

 -31کدام جمله صحیح است؟
الف -فشار روی پدالهای دفیبریالتور در هنگام دادن شوک  8 -10 Kgدر بزرگساالن و  2Kgدر بچه های  5-8سال می
باشد
ب -فشار روی پدالهای دفیبریالتور در هنگام دادن شوک  8 Kgدر بزرگساالن و  5 Kgدر بچه های  5-8سال می باشد
ج -فشار روی پدالهای دفیبریالتور در هنگام دادن شوک  10 Kgدر بزرگساالن و  5 Kgدر بچه های  5-8سال می باشد
د -فشار روی پدالهای دفیبریالتور در هنگام دادن شوک  7 Kgدر بزرگساالن و  3 Kgدر بچه های  5-8سال می باشد
 -43اٍلیي الدام در بیواراى آسیستَل للبی در زهاى احیاء چیست ؟
الف – برلراری راُ َّایی – دادى هاساش للبی – تسریك اپی ًفریي
ب  -برقراری راه هوایی – هاساش قلبی – دادى شوک
ج – هاساش قلبی – شوک – اپی ًفریي
د -هاساش قلبی  -برقراری راه هوایی – تسریق اپی ًفریي
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -33بهترین اقدام درموارد ریخته شدن مواد شیمیایی روی پوست  ،چشم ،و ....کدامیک از موارد زیر می باشد؟
الف) استفاده از آنتی دوت آن مثالً اگر اسید بوده استفاده از ماده قلیایی
ب) شستشوی فوری موضع با مقدار زیاد آب جاری
ج) مراجعه سریع به پزشک
د) وادار به استفراغ در صورت خوردن موادشیمیایی

-31

اقدام مهم پرستاری در استفاده از سولفات منیزیم کدام است ؟

الف  .کنترل عالئم حیاتی هر  51دقیقه  ،کنترل میزان پروتین ادار  ،کنترل رفلکس کشکی
ب  .کنترل عالئم حیاتی هر  6ساعت  ،اندازه گیری مایع مصرفی  ،کنترل صدای قلب جنین
ج  .کنترل عالئم حیاتی هر  6ساعت  ،اندازه گیری مایع مصرفی  ،کنترل رفلکس کشکی
د .کنترل عالئم حیاتی هر  11دقیقه  ،اندازه گیری میزان ادرار  ،کنترل رفلکس کشکی

 -31برنامه توسعه فردی ( )PDPچیست؟
الف .بررسی و برنامه ریزی جهت دوره های عمومی پرسنل
ب .بررسی و برنامه ریزی جهت رفع انتظارات مالی پرسنل
ج .بررسی و برنامه ریزی جهت رفع نیازهای آموزشی
د .همه موارد
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

  -43خاًن جَاًی بِ علت طپش للب بِ اٍرشاًس هراجعِ ًوَدُ کِ تَسط پرستار تریاش در اتاق ًَ CPRار للب از ٍی
گرفتِ شدُ با تَجِ بِ ًَار للب زیر کدام الدام دارٍیی برای ایشاى بْتر است اًجام گردد؟

الف .دیلتیازم
ب .وراپامیل
ج .آمیودارون
د .آدنوزین
 -37در هنگام سی پی آر بعد از اینتوبه کردن بیمار از تیپس (  )T-Pieceاستفاده می شود دلیل استفاده کردن
پرستار از تیپس چیست ؟
 : T-Pieceوسیله ای است که روی لوله تراشه قرار می گیرد واز طریق آن اکسیژن با فشار باال به بیمار داده می
شود .این ابزار می تواند عالوه بر تجویز اکسیژن  ،توسط مقاومتی که در سر راه بازدم ایجاد می کند  ،سبب تولید
حدود  1سانتی متر آب  PEEPشود و از افزایش  PaCO2جلوگیری نماید  .از تیپیس در مواقعی که بیمار تنفس
دارد ولی تهویه به اندازه کافی صورت نمی گیرد استفاده می شود .که موارد استفاده از آن به شرح زیر است :


قبل از وصل کردن بیمار به دستگاه ونتیالتور



بعد از جداسازی بیمار از دستگاه ونتیالتور



هنگام انتقال بیمار به جای استفاده از ونتیالتور



در اتاق عمل
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -98درهنگام اکسیژن درمانی در بیمار فوق  ،چرا توصیه به استفاده از ماسک می شود؟
قابل اعتمادترین و دقیق ترین روش برای تجویز غلظت صحیح اکسیژن می باشد .این ماسک هوای اتاق را با
جریان ثابتی از اکسیژن مخلوط نموده و بعد به ریه بیمار می رساند ،اکسیژن کنترل شده را با دقت به بیمار می
رساند .با این ماسک می توان جریان اکسیژن حدود  Litr4-2در دقیقه و  Fio2بین  24-16درصد به بیمار رساند.
مهمترین مورد مصرف این ماسک در بیماریهای مزمن انسدادی ریه  COPDاست.

 -93در گرفتن فشار خون در صورتی که فشار سنج کوچکتر و یا بزرگتر از جثه فرد باشد فشار خون چه تغییری پیدا
می کند؟
سایز فشارسنج باید مناسب باشد  :عرض كاف حداقل یك سوم طول بازو باشد و طول آن  5/1برابر دور بازو
باشد.
اگر فشارسنج كوچكتر از جثه فرد باشد  ،بطور كاذب فشار خون را باالتر نشان خواهد داد.
اگر فشارسنج بزرگتر از جثه فرد باشد  ،بطور كاذب فشار خون را پایین تر نشان خواهد داد.
 -46حجم هر واحد  FFPچند سی سی است و در هنگام تزریق باید به چه نکاتی توجه نمود؟
واحد پالسمایی که در طی روند سانتریفوژ یک واحد خون کامل؛ که در طی مدت  8ساعت بعد از خونگیری جدا
می گردد به اسم  FFPمی باشد باید بالفاصله فریز گردد.
حجم هر واحد تقریبا ً  266-216میلی لیتر است  .دماي مطلوب  -96درجه سانتي گراد یا پائین تر است ولي مي
توان در  -58درجه سانتي گراد نیز نگهداري كرد .به عنوان منبعي غني از فاكتورهاي انعقادي پایدار و غیر
پایدار از آن استفاده كرد  .این فرآورده داراي مقادیر نرمال فاكتورهاي انعقادي  ,آلبومین  ,ایمونوگلوبولین و
آنتي ترومبین مي باشد.
نکات حائز اهمیت در تزریق FFP
درتزریق پالسما احتیاجي به كراس مچ نیست ولی همگروهي سیستم  ABOبین دهنده و گیرنده را باید رعایت كرد
و چنانچه پالسماي همگروه یا سازگار با بیمار یافت نشود  ,مي توان از پالسماي اهداكننده گروه  ABبه عنوان
دهنده همگاني پالسما استفاده كرد ،چون این افراد فاقد آنتي  Aو آنتي  Bهستند .
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

میزان درماني پالسما جهت تصحیح فاكتورهاي انعقادي  56 ccتا  26 ccبه ازاي هر كیلوگرم وزن بیمار است .
در هنگام استفاده از  FFPباید آن را در  90درجه سانتي گراد ذوب كرد و پس از ذوب شدن در عرض حداكثر
 4ساعت مصرف كرد .چنانچه پالسمایي پس از ذوب شدن مورد استفاده قرار نگیرد ،مي توان آن را در یخچال در
دماي  5تا  6درجه سانتي گراد گذاشت و تا  24ساعت ،هنوز هم به عنوان پالسماي تازه مورد استفاده قرار داد.
سرعت تزریق در بالغین266-966 :میلي لیتردرساعت است و سرعت تزریق در بچه ها66-526 :میلي
لیتردرساعت است

 -45با مشاهده کدام عالمت در مادران پری اکالمپسی به مسمومیت سولفات منیزیم مشکوک می شوید؟
الف .تعداد تٌفس کوتر از  23در دلیمِ
ب .دفع ادرار کوتر از  011هیلی هتر در ساعت
ج .سطح هٌیسین سرم خوى کوتر از  4هیلی گرم در دسی لیتر
د .کاهش فشار خوى سیستولیک کوتر از  01هیلی هتر جیوه
 -53برای پیشگیری از برٍز عفًَت هثاًِ بعد از زایواى کدام الدام پرستار هْن است؟
الف .تشَیك هددجَ بِ خالی کردى هثاًِ
ب .کن کردى هایعات دریافتی
ج .سوًداش برای خالی کردى هثاًه
د .تشویق هادر به استراحت
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -49از علل اسیدوز تنفسی نمی باشد ؟
ب .مصرف بیش از حد آرام بخش

الف .پنومونی

د .هیپرونیتالسیون

ج .برونشیت

 -11در صورت مشاهده ترک نوک پستان چه توصیه ای به مادر می کنید؟
الف .به نوک پستان کرم حاوی آنتی بیوتیک بمالد و با گاز استریل بپوشاند.
ب .پستان را با صابون مالیم شستشو داده ،فقط از پستان سالم نوزادرا تغذیه نماید
ج .پستان را شستشو داده و در معرض هوا و آفتاب قرار دهد.
د .تا التیام کامل شیردهی را قطع کند و آنتی بیوتیک مصرف نماید.
 -11در صورت مشاهده قرمزی و تورم دست در دستی که بیمار عمل جراحی رادیکال ماستکتومی داشته در درجه اول به
چه عارضه ای فکر می کنید؟
الف .رفتن سرم وریدی به زیر جلد و تحرک بافتها
ب .عدم تحرک و ورزش نکردن و بلند کردن جسم سنگین
ج .متاستاز سرطان به غدد لنفاوی
د .عوارض باقی مانده از شیمی درمانی تزریقی
 -46زردی طوالنی مدت پس از تولد نوزاد می تواند نشانه کدام یک از بیماریهای زیر باشد؟
الف .دیابت

ب .فنیل کتونوری

ج .گاالکتوزومی

د .هیپوتیروئیدیسم مادرزادی

 -40مراقبت های پرستاری بالفاصله پس از زایمان کدام است؟
الف .کنترل رحم هریک ربع ساعت
ب .بررسی پاها هر دو ساعت
ج .کنترل لوشیا هریک ساعت
د .بررسی پرینه هر  6ساعت
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نام و نام خانوادگی :

سواالت آزمون توانمند سازی بخش جراحی زنان 5931
تاریخ  .................... :نمره کسب شده :
کد ملی :

 -48سطل های زباله راچگونه شستشو می دهید؟
الف .آب داغ و مواد شوینده
ب .با آب داغ
ج .با آب سرد و موادشوینده
د .با آب داغ و دترجنت شسته ودر صورت آلودگی به خون با وایتکس ضدعفونی می شود.

 -43اقدام ضروری بعد از سزارین کدام است؟
الف .سنداژ مثانه
ب .پانسمان محل عمل
ج .کنترل فوندوس رحم
د .تزریق مسکن
 -16بیمار مسنی بعلت مشکالت قلبی تحت درمان با داروی دیگوکسین بوده بیمار با توسط پرسنل فوریت ها با کاهش سطح
هوشیاری به بخش اورژانس ارجاع داده شده که نوار قلب ایشان به شکل زیر می باشد کدام دارو می تواند در درمان ایشان
موثر باشد؟

الف  .ایندرال
ب .لیدوکائین
ج .وازوپرسین
د .آتروپین
تغییرات نواری بیانگر  pvcاست که  PVCبدون عالمت در صورتیکه بیماری قلبی وجود نداشته باشد نیاز به درمان ندارد
ودر صورت بروز عالئم بالینی برطرف کردن عامل اولیه ایجاد کننده دیس ریتمی است .دارودرمانی شامل:
لیدوکائین – آمیودارون
پس در بیمار فوق برای سرکوب کردن دیس ریتمی از لیدوکایین با دوز اولیه  5میلی گرم به ازای هر کلیو وزن استفاده می
شود.
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