
 3گروه                                                             پرستاران مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی سواالت  هموویژالنس                                                    

 12/1399تاریخ: ..................../                                                           نام بخش:                           نام ونام خانوادگی:                                                 

 ؟مد نظر می باشد ABO همگروهی سیستم   وفقطدرترانسفوزیون کدام فراورده خونی نیازی به کراس مچ نیست  -1

 د( هیچکدام                                 درترانسفوزیون  خون کاملج(                    درترانسفوزیون  پالسما ب(           الف(    در ترانسفوزیون گلبول قرمز متراکم     

 از پالسمای کدام  گروه خونی می توان استفاده کرد ؟ چنانچه پالسمای همگروه و سازگار بابیمار یافت نشد -2

   B د( گروه خونی                           هیچکدام                      ج(                                                     A ب( گروه خونی                          AB الف( گروه خونی   

 کنتراندیکاسیون های مصرف خون کامل کدام گزینه می باشد؟  -3

 د( هیچکدام                                                    ج(     مورد الف وب                       ب(  نارسایی احتقانی قلب                              الف(    آنمی مزمن   

 ونه از رگی که سرم در حال تزریق است می باشید باید چه اقدامی انجام دهید؟ در صورتی که مجبوربه اخذ نم -4

 ب( جریان سرم را قطع کرده واز همان مسیر خونگیری کنید.                                     .  از رگی که سرم در حال تزریق است خونگیری کنید الف(  اصال نمیتوانیم 

 سی سی خون دریافتی اولیه را دور ریخته ونمونه جدید جمع آوری کنید.   10تا  5د(                                      موکول می کنید.  ج(  خونگیری را به زمان دیگری 

 .کدام مورد جهت تهیه نمونه خون قبل از تزریق الزامی است -5

 دو پرستارانجام شود.    ب( شناسایی وتایید هویت صحیح بیمارتوسط            الف( از برچسب زدن لوله های نمونه گیری درایستگاه پرستاری پرهیز گردد.

 د(همه موارد                 ( در روی برچسب نام ونام خانوادگی ، تاریخ تولد و شماره پرونده ثبت شود.ج

 کدام مورد نادرست می باشد؟  (FFP)در مورد فرآورده پالسمای تازه منجمد -6

 . در تزریق آن احتیاجی به کراچ مچ )تست سازگاری( نیست-الف

 ا بیمار باید رعایت شود.آن باید همگروهی پالسمای دهنده بدر تزریق -ب

 استفاده کرد. Oاگر پالسمای همگروه یا سازگار با بیمار در دسترس نباشد می تو ان از پالسمای اهدا کننده گروه -ج

 استفاده کرد.در کمبود چندین فاکتور انعقادی می توان -د

 تزریق خون کامل در کدام مورد زیر کاربرد دارد؟ -7

 آنمی نارسایی قلبی عروقی-د                    تعویض خون -ج                   کمبود پالکت -ب  آنمی مزمن-الف

 واکنش ایمونولوژیکی نمی باشد؟  زیر  عوارض تزریق خون از کدام مورد-8

 آور لود گردشی -د                 آگلوتیناسیون -ج   آنافیالکسی -ب  آلرژیک-الف

 باشد؟ شایعترین عارضه انتقال خون کدام مورد می -9

 عدم تعادل الکترولیت ها-د                  انتقال عفونت -ج  همولیزیس-ب  تب غیر همولیتیک -الف

 کدام آزمایش برای تایید زودرس واکنش انتقال خون ناسازگار انجام می گیرد؟ -10

 یافتن آنتی بادی در سرم اهدا کننده-ب   یافتن آنتی بادی در سرم بیمار -الف

 آزمایش کومبس مستقیم -د   کومبس غیر مستقیمآزمایش -ج



 کدام محصول خونی در دمای درجه حرارت اتاق نگهداری می شود؟ -11

 رسوب کرایو -د  پالکت -ج  ده رگلبول قرمز فش RBC-ب  خون کامل -الف

 تزریق یک واحد خون تازه میزان غلظت هموگلوبین را چه مقدار افزایش می دهد؟ -12

  2gm/100-د  1gm/100-ج  0/5gm/100-ب   0/1gm/100-الف

 بهترین اندیکاتور برای نیاز به تزریق خون کدام مورد می باشد؟-13

 معاینه کلینیکی -د  رنگ پوست -ج  هماتوکریت-ب  برون ده ادراری -الف

 عوارض انتقال خون ناسازگار می باشد؟ زیر از یک از موارددر یک بیمار بیهوش کدام -14

 همه موارد -د     برادیکاردی و هیپوتانسیون -ج                  هیپوتانسیون و خونریزی از محل زخم-ب                  هیپرترمی و هیپوتانسیون  -الف

 باشد؟در انتقال خون کدامیک از موارد زیر می مورد استفاده سر سوزن با مناسب سایز  -15

 هیچکدام -د           G 18-16 کودکان، 20G-18بالغین -ج       20G1-8 کودکان، 24G-22بالغین -ب         24G-22 کودکان، د 20G-18بالغین  -الف

 حاوی چه مقدار ضد انعقادی می باشد؟   ml 450یک واحد خون -16

 36ml-د            50ml-ج             63ml-ب         49ml-الف

 جز؟ عات داخل وریدی زیر استفاده کرد بدر خونریزی ها برای جبران حجم از دست رفته می توان از مای-17

 دکستران -د                      %5ز محلول دکسترو-ج            رینگر الکتات-ب            لین نرمال سا-الف

 صحیح نمی باشد؟ در واحد خون تاریخ گذشته کدام مورد  -18

 کاهش فاکتورهای انعقادی -د  DPG 2,3افزایش -ج  افزایش پتاسیم -ب PHکاهش -الف

 نادرست می باشد؟ کدام جمله -19

 دقیقه می باشد 30امل و گلبول قرمز از بانک خون تا تزریق ک حداکثر فاصله زمانی بین تحویل گرفتن کیسه خون  -الف

 ساعت باید مصرف کرد. 4درجه سانتیگراد در عرض حداکثر   37پس از ذوب در  FFP-ب

 ساعت قابل استفاده است. 48درجه سانتیگراد اگر مورد استفاده قرار نگیرد در دمای یخچال تا  37پس از ذوب در دمای  FFP-ج

 قابل استفاده است.ساعت  6درجه سانتیگراد، فقط حداکثر تا  37فرآورده کرایو )رسوب کرایو( پس از ذوب شدن در دمای -د

 در صورت بروز واکنش ناشی از ترانسفوزیون خون چه مواردی را به بانک خون ارسال می نماییم؟-20

 ب(کیسه خون همراه با ست تزریق                   خون و ادرار جدید بیمار الف(ارسال نمونه آزمایش 

 خون، ست تزریق، نمونه خون و ادرار جدید بیمار د(کیسه    ج(کیسه خون و نمونه خون و ادرار جدید بیمار 

  

 

 

 

 



 

 سوم پاسخ نامه آزمون هموویژالنس گروه 

 یخ: نام و نام خانوادگی:                                                                                                       تار
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