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 صحیح نمي باشد؟كدام عبارت در مورد سيستم هموويژيالنس  -1

 سيستم هموويژيالنس يك سيستم نظارتي است.الف( 

 سيستم هموويژيالنس يك سيستم مراقبتي است.ب(   

 عفوني انتقال خون بررسي مي شوند.در سيستم هموويژيالنس صرفا عوارض ج(   

در سيستم هموويژيالنس كل عوارض ناشي ازانتقال خون بررسي مي شوند.د(                 

 

 محتواي آموزش هاي كادر درماني در خصوص هموويژيالنس شامل كدام موارد زير است؟ -2

 الف( انديكاسيون ها و كنترا انديكاسيون هاي مصرف خون و فر آورده ها

 ب( نحوه شناسايي بيماران پيش از تزريق خون و فرآورده ها

 ج( شناسايي و مديريت عوارض تزريق خون و فرآورده ها

 د( تمام موارد فوق جزو محتواي آموزشي كادر درماني مي باشند.

 

 در استقرار سيستم هموويژيالنس مي باشد؟ اهداف ویژهكدام مورد زير از  -3

 خونالف( ارتقاي فرآيند تزريق 

 ب( گرد آوري و تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به عوارض  تزريق خون و فرآورده ها

 ج( گزارش سيستماتيك عوارض  ناشي ازتزريق خون و فرآورده ها به مراجع ذي ربط

 .د( تمام موارد فوق از اهداف ويژه استقرار سيستم هموويژيالنس مي باشند

 

 صحیح نمي باشد؟در رابطه با عوارض ناشي از تزريق خون و فرآورده ها كدام جمله  -4

 نام دارند.  Near missالف( رويدادهايي كه پيش از تزريق كشف مي شوند، 

وارض ع  (Imputability)و قابليت استناد   (severity)ب( در خصوص عوارض ناخواسته در دريافت كنندگان خون و فرآورده ها به شدت

 توجه مي شود.

 ج( درصد  قابل توجهي از عوارض نا خواسته ناشي از خطاهاي فردي مي باشند.

 د( توجه به عوارض ايجاد شده در اهدا كنندگان خون و فر آورده ها ضروري نمي باشد.

 

 

 ؟صحیح نیستكدام جمله در خصوص فرآورده هاي كم لكوسيت  -5       

 مطلوب تر است. Post storageنسبت به فرآورده   Pre storageالف( فرآورده كم لكوسيت                  

 مناسب مي باشند.  TA-GVHDب(  فرآورده هاي كم لكوسيت براي پيشگيري از بروز                   

 شديد مادرزادي توصيه مي شود. ج( استفاده از اين فرآورده ها در بيماران با نقص ايمني                  

 د( استفاده از اين فرآورده ها در بيماران نيازمند دريافت تركيبات خوني در مدت زمان طوالني توصيه مي شود.                  

 

 به چه منظور از فرآورده هاي سلولي كم لكوسيت در طب انتقال خون استفاده مي شود؟ -6        

 (FNHTRي از بروز واكنش هاي تب زاي غير هموليتيك )الف( به منظور پيشگير

 ب( به منظور پيشگيري از ايجاد آلوايمونيزاسيون نسبت به آنتي ژن هاي گلبول هاي سفيد

 ج( به منظور پيشگيري از انتقال ويروس هايي نظير ويروس سايتومگال

 د( تمام موارد فوق

 



 ندارد؟ در كدام مورد زير استفاده از فرآورده اشعه ديده انديكاسيون  -7        

 بيمار با تزريق خون داخل رحميالف(                  

 با پيوند مغز استخوان يا سلول بنيادي ب( بيمار                  

 مثبت  HIVج( بيمار با                  

 د( بيمار با لوسمي يا لنفوم                       

    

 ؟     صحیح مي باشددر رابطه با فرآورده هاي شسته شده كدام جمله   -8       

 الف( شستن فرآورده  به منظور برداشتن پروتئين هاي پالسما و آنتي بادي هاي ناخواسته صورت مي گيرد.                 

 صورت مي گيرد.    IgA( شستن به منظور پيشگيري از واكنش آلرژيك شديد)آنافيالكسي( در بيماران دچار كمبود ب                 

 ساعت از تهيه )در دماي اتاق( مورد استفاده قرار بگيرد. 4ج( فرآورده شسته شده بايد ظرف                  

 د( تمام جمالت فوق صحيح مي باشند.                 

 

از فراورده دچار لرز  ml 30است يك واحد پالكت آفرزيس كم لكوسيت دريافت كرده ، بعد از تزريق تقريبا  AMLساله كه بيمار  55يك مرد -9

 ؟محتمل ترين تشخيص شما چيستشدهاست. پرستار به بالين بيمار رفته و لرز شديد و عاليم حياتي به شرح جدول زير را ثبت كرده است .  

 

 BP Pulse )cT(° 

Base line 110/82 80 36.7 

Reaction 85/50 110 39.5 

 TRALI-الف

 TACO -ب

 sepsis -ج

 Anaphylaxis -د

 

 

 علت اصلي بروز آلودگي باكتريال در فراورده هاي خون در حال حاضر از نظر شما چيست؟ -10

 خونگيري از اهدا كننده نامناسب                ( الف

 ضد عفوني نامناسب  بازوي اهدا كننده  ( ب

          نگهداري و ذخيره نامناسب فراورده ها ( ج       

 د( عدم غربالگري  فراورده پالكتي       

 

 در حال حاضر كدام تست هاي غربالگري در خونهاي اهدايي  ايران انجام مي شود؟-11

            HBV NATالف( 

                    HCV Agب( 

            HTLV-1،2ج(

 د( كشت باكتريال 

 

 مرگ بارترين عارضه انتقال خون كدام است؟ -12

        AHTRالف(       

       DHTRب(       



      TRALIج(      

 د( همه موارد       

 

 كدام روش را تو.صيه مي كنيد؟   TAGVHDبراي پيشگيري از عارضه  -13

 الف( كار خاصي نمي توان انجام داد     

 ب( شستشوي خون با نرمال سالين     

 ج( اشعه دادن به فراورده   

 د( فراورده از اهدا كننده مستقيم  تهيه شود 

 

 در مورد مديريت عارضه انتقال خون ، اولين قدم شما چيست؟-14

 الف( قطع تزريق خون         

 ب( باز نگه داشتن راه هوايي    

 ج( باز نگه داشتن راه وريدي    

 د( اطالع به پزشك هموويژيالنس 

 

 :جز به است ضروري و الزم خون تزریق مراحل تمام در بیمار دقیق شناسایي -15

 باشند بيمار شناسايي دستبند داراي بايد خون كننده دريافت بيماران همه -الف

 .ميكنند مراجعه مربوطه مراكز به خون دريافت منظور به فقط و نبوده بستري كه تاالسمي به مبتال بيماران در -ب

 نيستند ارتباط برقراري به قادر كه پايين سنين داراي كودكان -ج

 هيچكدام -د

 
 

 :جز به باشد ذیل اطالعات حاوي باید درخواست فرم -16

 خون تزريق به نياز علت-الف

 گذشته ماه 3 در خون تزريق گونه هر -ب

 گذشته هفته 12 در Dضد  ايمنوگلوبولين از استفاده -ج

 هيچكدام -د

 

 : باشد خون تزریق فرآیند طي بیمار بالیني پرونده در باید كه اطالعاتي حداقل -17

 بيمار براي شده تكميل خون درخواست برگ از نسخه يك-الف

 آن دوز و حجم و شود تزريق بايد كه خوني تركيب -ب

 معتبر آگاهانه نامه رضايت -ج

 موارد همه -د

 

 ؟ است الزامي ذیل موارد از كدامیك ثبت خون تزریق اجراي زمان در -18

 تزريق آغاز زمان و تاريخ-الف

 شده تزريق خوني فرآورده فرد به منحصر اهداي شماره -ب

 خون تزريق كننده اجرا پرستار كامل مشخصات -ج



 موارد همه -د

 

 ؟ نیست صحیح گزینه كدام -19

 شوند وارد خوني هاي فرآورده با همزمان طور به وريدي داخل مايعات-الف

 شود نمي توصيه جداگانه وريدي خط طريق از همزمان طور به خوني فرآورده نوع 2 تزريق -ب

 است %9/0كلرايد  سديم خون تركيبات با سازگار وريدي داخل مايع تنها -ج

 همه موارد -د

 

 موارد ذيل بخشي از مديريت خون بيمار درآزمايشگاه استكداميك از -20

 اندازه گيري هموگلوبين قبل از اعمال جراحي -الف

 كاهش خونگيري جهت انجام آزمايش-ب

 تالش جهت كاهش آنمي ياتروژنيك -ج

 تمام موارد فوق-د

 

 .شد زير خواهد قبل از اعمال جراحي سبب كداميك از موارد آنمي بيمار-21

 مير بيشتر مرگ و-الف

 افزايش خطر تزريق خون وفراورده-ب

 هردو-ج

 هيچكدام -د

 

 

 تهيه خون دربيمارستاني داراي مديريت خون بيماردر آزمايشگاه به چه صورت است-22

 با ميزان درخواستها خون الزم تهيه وبه بخش فرستاده ميشود-الف

درهر بار درخواست ارسال ميشود ودرصورت نياز   RBCبا توجه به مصوبه كميته بيمارستاني راجع به بيماران با وضعيت پايدار، يك واحد  -ب

 (RBC single unit دربيمارستان واحدي يك بيمار وبعداز ارزيابي  مجدداو ، واحد بعدي ارسال ميشود)روش

 استفاده ازگايد الين هاي تصويب شده دربيمارستان  -ج

 ب وج-د

 

 دردنيا موجود است POCT( Point-of-Care Testingكداميك از آزمايش هاي دربالين بيمار)-23

 Hemoglobin/ Hematocrit POCT -الف

 INR -ب

 Whole Blood Coagulation Monitoring-ج

 تمام موارد فوق -د

 

 كدام استPOCT( Point-of-Care Testing)بيمار دربالين هاي آزمايش زمزاياي استفاده ا-24

 كاهش خطاي نمونه گيري -الف

 نمونه گيري با حجم كم-ب

 جوابدهي سريع -ج



 تمام موارد فوق -د

 

 

 

 

 


