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 اهداف

 ان این دوره از فرا گیران انتظار می رود :پس از پای

 را بيان نمایند. ICPپوزیشن مناسی بيماران جهت جلوگيری از افزایش  -

 .را توضيح دهند سمیمبتال به آنور مارانيب  شنیپوز -

  .جهت جلوگيری از تغيير شکل اندامها آشنا باشند یمغز یدر سکته ها مارانيب   شنیپوزبا  -

 .)تحت چادرینه ای ، فوق چادرینه ای و ترانس اسفنوئيدی را بيان نمایند یجمجمه ا یها یحدر جرا مارانيب شنیپوز -

 .را توضيح دهند التوريهمراه با ونت یاز پنومون یريشگيجهت پ مارانيب شنیپوز -

 .رابشناسند یپنومونکتوم یبعد از جراح  مارانيب شنیپوز -

 .ا بيان نمایندر یالرنژکتومو  یان بعد از تراکئوستوم ماريب شنیپوز -

را  اتتال يفتتق ه و  یآپانتدکتوم  ،بيوپستی کبتد  ،ی ستتکتوم يکوله س، یمر یها یجراح، گردن عيوس یها یبعد از جراح ماريب شنیپوز -

 .توضيح دهند
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 مقدمه
ش ه کاهصحيح ب وبستری هستند در معرض خطر عوارض زیادی هستند که قرار دادن بيمار در وضعيت بدنی مناسب  ICUبيمارانی که در بخش 

ز او باید پس  ی باشدممتفاوت  آنها یافتن بعضی از این عوارض  کمک می کند .پوزیشن این بيماران بسته به شرایط فعلی و بيماری زمينه ای

م و هاز موارد م ه برخیدر این جا ب ارزیابی کامل از وضعيت جسمانی بيمارو طبق صالحدید پزشک معالج پوزیشن مناسب بيمار را انتخاب نمود.

 پوزیشن های مناسب اشاره خواهد شد.

 

 پوزیشن مناسب در بیماران مغز و اعصاب

  ICP  پوزییشن بیماران در موارد افزایش

ی( نگه داشته می کمک می کند .سر بيمار در وضعيت خنثی )خط ميان ICPقرار دادن بيمار در وضعيت بدنی مناسب و صحيح به کاهش یافتن 

ود نيز بهبیدی رناژ وروضعيت سر را با استفاده از گردن بند طبی ثابت نگه داشت و حفظ نمود تا بدین وسيله د شود  درصورت لزوم می توان

 وی بيمار ممنوع باشد . از چرخش بيش از حد گردن ر اینکه برادرجه قرار داد مگ 30-45وریدی می توان سر را در زاویه  یابد.برای کمک به درناژ

دگی بيش از حد مفصل را افزایش می دهد . ازخمي ICPب ورزید زیرا انحراف یا فشردگی وریدهای ژوگوالر ميزان نيز خميدگی آن باید اجتنا

تغييرات اندک در  را باال می برد . حتی ICPهيپ نيز خودداری می شود چون موجب افزایش فشار داخل شکمی و داخل قفسه سينه ای شده و 

وی سبب باال رفتن  باقی گذارد.اگر شاخص های کنترل بيمار نشان دهند که چرخاندن ICPه ای بر وضعيت بدنی می تواند تاثير قابل مالحظ

ICP نگام هتواند  می شود در این صورت می توان از تخت های چرخشی و یا صفحات مخصوص چرخاندن بيمار استفاده کرد.پرستار نيز می

 به حداقل برسد. ICPترتيب ميزان تحرک منجر به افزایش چرخاندن بدن بيمار ، سر وی را در دست نگه دارد تا بدین 

  پوزیشن  بیماران مبتال به آنوریسم

د. سر طلق قرار گيرمو خونریزی بيشتر بيمار باید بالفاصله در یک محيط آرام و بدون استرس تحت استراحت   ICPجهت پيشگيری از افزایش 

ی دهند بيمار مکاهش یابد . برخی از متخصصين اعصاب ترجيح  ICPبهبود یافته و ميزان  اال برده شود تا درناز عروقیدرجه ب 15-30تخت باید 

های نداختن وریدخاطره ادر وضعيت کامال صاف قرار بگيرد تا خون رسانی به مغز افزایش یابد.خم کردن یا چرخش شدید سر و گردن به علت به م

 .و کاربدنی سخت باشد ممنوع است ژوگوالر منع می شود و هرگونه فعاليتی که نيازمند تالش

 پوزیشن   بیماران در سکته های مغزی

 انيروی خود ر قوی ،  یدر بيمار همی پلژی ، یک نيمه بدن فلج است. وقتی بر روی عضالت ارادی کنترلی وجود نداشته باشد،عضالت خم کننده 

د( و رکننده هستنضالت دوعزدیک شود ) عضالت نزدیک کننده قوی تر از صرف کنترل بر عضالت باز کننده می نمایند . بازو تمایل دارد به بدن ن

خارج در  به طرف به طرف داخل چرخش پيدا نماید. آرنج و مچ نيز تمایل به خميدگی دارند ، گرایش ساق و ران پای آسيب دیده در چرخش

رف طپا نيز به  دارد و يه ی قوزک تمایل به گردش به خارجناحيه مفصل هيپ و خميدگی در ناحيه ی زانو وجود دارد در حالی که مچ پا در ناح

 کف پا خميدگی پيدا می کند.

ید ردن فشار باکبرطرف  برای پيشگيری از بروز کنتراکتورها ، قرار دادن بدن در وضعيت صحيح از اهميت خاصی برخوردار است. اقداماتی برای

عصاب ص در مورد ار به خصوگيرند و از بروز آسيب دیدگی اعصاب در اثر وارد آمدن فشاصورت گيرد ، اعضای خارجی بدن باید در امتداد هم قرار 

م های ب برای اندار طول شاولنار و پروتئال باید پيشگيری شود.از آن جا که عضالت خم کننده قوی تر از عضالت بازکننده هستند ، بهتر است د

 رددگواب حفظ خميدگی آنها پيشگيری به عمل آمده و وضعيت صحيح بدن طی خانتهایی آسيب دیده از یک آتل خلفی استفاده شود تا از 

 جلوگیری از نزدیک شدن شانه به بدن

به منظورجلوگيری از نزدیک شدن  شانه آسيب دیده به بدن ،بالشی زیر بغل قرار داده می شود.این عمل سبب می شود تا بازو از سينه فاصله 

ته می شود و بازو نيز در وضعيت خنثی )اندکی خميده(قرار می گيرد ، درحالی که مفاصل دیستال باالتر از بگيرد.بالشی نيز در زیر بازو گذاش

ادم و نيز فيبروز مفاصل پروگزیمال واقع می شوند بنابراین آرنج باالتر از شانه و مچ نيز باالتر از آرنج قرار می گيرد. این اقدام به پيشگيری از بروز 
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در صورت برقراری مجدد کنترل دست توسط بيمار از حرکت آن در محدوده طبيعی حرکتی جلوگيری بعمل آورند ،کمک  حاصله که می توانند

 می نماید

 
 

 قرار دادن دست و انگشتان در وضعیت مناسب

ا ین کارکرد ربيشتر تانگشتان باید در وضعيت خميده باشد و از مچ دست به بعد کمی بطرف خارج بچرخد)کف دست رو به باال( که در این حال

اده می شود ست استفدارد.در صورتی که اندام های انتهایی باالیی حالت شل و سست داشته باشد از یک آتل ثابت و بدون حرکت مخصوص کف د

شدگی  سخت نی حالتتا به مچ دست و ناحيه ی مچ به پایين کمک نماید که وضعيت کاربردی خود را حفظ کنند.اگر اندام های انتهایی فوقا

ه از آتل استفاد واسپاسم داشته باشند ،از رول مخصوص دست استفاده نمی کنند چون باعث تحریک رفلکس چنگ زدن می شود. در این موارد

ز اهت پيشگيری جاید در مچی دورسال ،مفيد واقع می شود، چراکه مانع از وارد آمدن فشار بر کف دست می گردد. تمامی تالش های بعمل آمده ب

 ادم در دست باشد. بروز

 تغییر وضعیت بدن

ایست بالشی خاندن وی می بساعت یکبار تغيير داد . برای قرار دادن بيمار در وضعيت خوابيده به پهلو ، قبل از چر 2وضعيت بدن را باید هر  

ان از یک ار را می تورد.بيما خيلی خم کمابين پاهایش قرار دهيم . برای جلوگيری از بروز ادم و بهبود جریان برگشتی خون وریدی ، نباید ران ر

سی می حب اختالالت راکه سبچپهلو به پهلوی دیگر خواباند اما مدت زمانی که بيمار بر روی نيمه آسيب دیده بدن می خوابد ، باید محدود باشد، 

 گردد.

شود.بالش کوچکی زیر لگن گذارده می شود به  دقيقه در وضعيت دمر خوابانده 15-30در صورت امکان بيمار در روز چند بار و هربار به مدت 

ری می باشد فتن ضرورطوری که از حد ناف تا یک سوم فوقانی ران ادامه داشته باشد. این عمل به کشش بيش از حد مفاصل هيپ که برای راه 

شی ترشحات برن ه درناژب. وضعيت دمر کمک  می نماید و موجب پيشگيری از بروز کنتراکتورهایی می گردد که مفصل هيپ و زانو را خم می نماید

 کمک کرده و از بروز بدشکلی های ناشی از کنتراکتورها در شانه و زانو جلوگيری بعمل می آورد.

 
  ایجمجمه پوزیشن بیماران در جراحی های 

 در جراحی فوق چادرینه ای
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نگرفته قرار  حت عمل قرارتویی که برداشته شده بزرگ باشد ،رو به پهل بعد از جراحی فوق چادرینه ای ، بيمار باید به پشت و یا به پهلو )اگر ضایعه

درجه باال آورده می  30ود و تشخيص جراح اعصاب ، در حد  ICPگيرد( خوابانده شود و بالشی نيز زیر سر او قرار گيرد. سرتخت مطابق با ميزان 

  .شود

 

  در جراحی تحت چادرینه ای

پشت  می دورتر ازکوری که راخ خلفی )تحت چادرینه ای ( بدن بيمار باید صاف و رو به یک پهلو قرار گيرد )طبعد از انجام جراحی در ناحيه سو

ه راست دون تمایل ببصاف و  باشد(و بالش کوچک و محکمی نيز زیر سر وی گذارده شود . بيمار را می توان به هر دو پهلو چرخاند ، گردن وی باید

و  دگی انسزیوناز کشي ار ، باید کل بدن به طور همزمان به طرف جهت مورد نظر چرخانده شود تا بدین ترتيبو چپ باشد.در حين چرخاندن بيم

ت یکبار ساع 2ار هر دنی بيماحتمال پارگی بخيه ها جلوگيری شود.سر تخت را بسته به ميزان تحمل بيمار ، می توان به آرامی باال برد. وضعيت ب

سان تر می بيمار را آ چرخاندن تازده شده که از ناحيه ی سر تا قسمت ميانی ران بيمار امتداد یافته ، جابجایی وتغيير داده می شود . یک ملجفه 

 کند.

 

 پوزیشن بیمار در جراحی ترانس اسفنوئیدی

عد از هفته ب 2ای ل برداقحبرای کاهش فشار وارد آمده بر زین ترکی ، همچنين پيشبرد درناژ طبيعی ، سر تخت را باال می آورند. سرتخت باید  

 جراحی باال باشد.

 

 پوزیشن مناسب در بیماران تنفسی

 پوزیشن بیماران جهت پیشگیری از پنومونی همراه با ونتیالتور

ختشان تلند شدن از بادر به بيمارانی که نيازمند تهویه مکانيکی هستند یا آنهایی که بدليل شرایط زمينه ای شان و نياز به مصرف سداتيو ها ق

یی تراشه با باکتری و به علت کلونيزاسيون اوروفارنکس و راه هوا VAP( هستند .VAP )₃نيستند در معرض خطر پنومونی همراه با ونتيالتور 

روز  10تا  3کانيکی م% از بيماران تحت تهویه 25در  VAPآسپيراسيون ترشحات اوروفارنکس به قسمتهای پایين تر راه هوایی بوجود می آید.

ه می باشد. یکی از روشهای شایعترین عفونت بيمارستانی در بخشهای ویژ VAPینتوباسيون بوجود می آید.این آمار نگران کننده است زیرا پس از ا

درجه قرار  30-45ویه  بسيار کم هزینه جهت پيشگيری از این عارضه ی مهم قرار دادن بيمار در پوزیشن هایی است که سر بيمار حداقل در زا

 شن نيمه خوابيده(گيرد)پوزی

بعنوان یک روش برای تحرک BCP( می باشد BCP)   beach chairوضعيت دیگری که در بعضی از مقاالت توصيه شده است پوزیشن  

 Kelly Anne pennington caraviello& etکمک می کند .) ICUدر بيماران  VAPزودهنگام بيمار شناخته می شود  و به کاهش شيوع 

all ,2010 ( 

د اینکه بيمار روی درجه  همانن -75 جه و قرار دادن پاها در زاویه  در 70پوزیشن به شکل زیر تعریف می شود : باال قرار دادن سر بيمار تا  این

ور دن از تخت نمی باشند بط، بيمارانی که قادر به خارج ش BCPصندلی نشسته باشد. با استفاده از فریم تخت برای قرار دادن بيمار در پوزیشن 

ستند ناپایدار ه دیناميکایمن در یک پوزیشن نشسته قرار می گيرند.این روش در بيمارانی که داروهای سداتيو دریافت می کنند یا از نظر همو

 قابل استفاده است.
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 پوزیشن بیماران  بعد از جراحی پنومونکتومی

برده می شود . دقت در وضعيت قرارگيری بيمار بسيار اهميت  درجه باال 30-45است و عالیم حياتی ثابت است ، سرتخت  وقتی که بيمار هوشيار

سمت قامل به طرف صورت ک دارد. بدنبال انجام پنومونکتومی ، بيمار باید هر یک ساعت از پشت به طرف قسمت جراحی شده قرار گيرد و نباید به

 عث تجمع مایع عضالنی در طرف عمل شده می گردد و از چرخش مدیاستن پيشگيری می کند .سالم بچرخد.این مسئله با

ی جراح فنباید به طر بيماری که تحت لوبکتومی قرار گرفته ، ممکن است به هر دو طرف قرار بگيرد و بيماری که رزکسيون سگمانتال شده ، 

 شده بچرخد تا زمانی که جراح این پوزیشن را تجویز کند .

يش از حد ز خم کردن بيتی ، ار صورتيکه بيمار لوله سينه ای دارد بيمار را تشویق کنيد در وضعيت راحتی قرار گيرد، از او بخواهيد در هر وضعد

يت ضعوغيير ت بيمار را به قسمت های مختلف بدن خودداری نماید. اطمينان حاصل کنيد که در وضعيت پهلو ،  بدن بيمار به لوله فشارنمی آورد .

ز يح باشد تا ایق کنيد . وضعيت بيمار باید بطور مرتب تغيير کند تا باعث خروج ترشحات گردد و باید در امتداد صحساعت تشو 1.5-2مکرر هر 

 وند.ار می شبروز تغيير شکل پيشگيری شود.تغيير وضعيت به بهبود تنفس و تبادل گازی کمک می کند . مسکن ها هم باعث آرامش بيم

  ار ان بعد از تراکئوستومیپوزیشن بیم

يمه در وضعيت ن يمار راببعد از تثبيت عالئم حياتی ، جهت تسهيل تهویه ، تخليه ی ترشحات ، کاهش ادم و پيشگيری از فشار روی محل بخيه ، 

 نشسته قرار می دهند.

 

 پوزیشن بیماران بعد از الرنژکتومی 

 .رار دادقهتر ترشحات از راه های هوایی ، او را در وضعيت نيمه نشسته بهتر است بعد از به هوش آمدن بيمار ، برای تخليه ب

 

  و بیماران گوارشی  پوزیشن مناسب در بیماران جراحی عمومی
ه نکد بدون اینکه زیر سر آنها بالش قرار داده شود مگر ایقرار داده شون semi – pronماران نيمه هوشيار باید بعد از جراحی در پوزیشن لترال یا بي

زاد هوا آضعيت تبادل ون این و. در این بيماران بهتر است سر به عقب اکستنشن داشته باشد، چآنها کنترااندیکاسيون داشته باشداین پوزیشن برای 

 و نيز ریسک می دهد به داخل و خارج ریه ها را امکان پذیر می سازد ، همچنين احتمال برگشت زبان به عقب و انسداد راه هوایی را کاهش

باید  ،حات موکوسی ودن ترشآسپيراسيون بيمارانی که استفراغ می کنند یا ترشحات موکوسی فراوانی دارند را کاهش می دهد.البته درصورت زیاد ب

 با ساکشن خارج شود.اگر ترشحات لوله برنشی را مسدود سازد ، می تواند موجب آتلکتازی و کالپس سگمان ریه شود.

 

 حی های وسیع گردنپوزیشن بیمار بعد از جرا

 .ایت شده استستار حميمار توسط پربرای خروج بهتر ترشحات بيمار الزم  است بعد از عمل در وضعيت نشسته قرار گيرد ، در حاليکه گردن ب
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 پوزیشن بیماران بعد از جراحی های مری

يری عده پيشگمنشسته تا از رفالکس ترشحات بعد از کسب هوشياری بيمار در وضعيت نيمه نشسته قرار  داده می شود و سپس در وضعيت 

 شود.بيمار  باید بدقت از نظر برگشت محتویات معده به دهان و تنگی نفس مورد مشاهده قرار گيرد.

 

 پوزیشن بیماران بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی

 بيمار مختصری باالتر وضعيت طاقباز ، باالتنه یقرار می دهند  ؛ به طوری که در   Low fowlerپس از به هوش آمدن ، بيمار را در وضعيت 

 .دهدهش می کارا یشن درد ناشی از تغيير پوزروی  محل برش جراحی  قرار گيرد و زانوهایش مختصری خم شوند.قرار دادن بالش و یا شکم بند

 

 پوزیشن بیماران بعد از بیوپسی کبد

 بند.بعد از بيوپسی کبد به پهلوی راست بخوا بهتر است بيماران

 

 پوزیشن بیماران بعد از آپاندکتومی

های  ده بر اندامشار واراین وضعيت باعث کاستن از فبهتر است این بيماران به پهلوی راست بخوابند و  پاها کمی حالت فلکسيون داشته باشد.

  باشد. رد موثرنتيجه تخفيف د شکمی می شود.البته وضعيت نشسته نيز می تواند در کاهش فشار به محل جراحی و اندام های شکمی و در

 

 پوزیشن بیماران در فتق هیاتال 

الوه يشگيری شود.به عپساعت پس از خوردن غذا از دراز کشيدن خودداری نماید تا از رفالکس یا حرکت فتق  1به بيمار توصيه می شود که تا 

 رو به باالی فتق جلوگيری شود. سانتی متر باال آورده شوند تا از لغزش 20تا  10پایه های سر تخت باید حدود 
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 :خودآزمایی

 می شوند در چه وضعیتی قرار داده می شوند؟ ICPبیمارانی که دچار افزایش -1

 .الف( سر بيمار در خط ميانی در وضعيت خنثی قرار می گيرد

 .ب( مفصل هيپ کامال خم می شود تا موجب کاهش فشار داخل شکمی شود

  .درجه قرار داده می شود 30-45ج( در صورت عدم ممنوعيت ، سر در زاویه 

 .د( پاسخ الف و ج صحيح است

 در چه مواردی استفاده می شود؟  beach  chairپوزیشن  -2

 احی پنومونکتومیالف( جهت بيماران بعد از جر

 پيشگيری از پنومونی همراه با ونتيالتور ب( جهت

   ICPج( جهت پيشگيری از افزایش 

 د( همه موارد

 یماران بعد از جراحی پنومونکتومی در کدام وضعیت قرار داده می شوند؟ب-3

 .هر یک ساعت از پشت به طرف قسمت جراحی شده قرار گيرد و نباید به صورت کامل به طرف قسمت سالم بچرخدالف( 

 .قی نمی کند به کدام پهلو بخوابند فقط جهت جلوگيری از آسيب به لوله های سينه ای نباید تغيير پوزیشن داده شودب( فر

 .ج( بيمار به طرف مخالف سمتی که جراحی شده قرار می گيرد

                   مل به پهلوی سالم قرار می گيرند.به طور کاد( 

 رد انجام می شود؟ای دا کدام توصیه در بیماری که لوله سینه-4

 .الف( بيمار تشویق می شود در وضعيت راحتی قرار گيرد

 .ساعت تشویق می شود 1.5-2ب( بيمار به تغيير وضعيت مکرر هر 

 .ج( بدن بيمار باید در امتداد راست قرار گيرد تا از بروز تغيير شکل پيشگيری شود

 .د( همه موارد صحيح است

 یک شدن شانه به بدن در بیماران دچار سکته مغزی کدام اقدام انجام می شود؟به منظور جلوگیری از نزد -5

 .درجه از بدن فاصله می گيرد 20الف( بيمار به پشت می خوابد و دستهایش با زاویه 

 .ب( بيمار در وضعيت نيمه نشسته قرار داده می شود

 .ج( بالشی زیر بغل بيمار قرار داده می شود

 .د( همه موارد صحيح است

 ر در جراحی فوق چادرینه ای کدام است؟پوزیشن بیما -6

 .الف( بيمار به پشت یا به پهلو خوابانده می شود و بالشتی زیر سر او قرار می گيرد

 .ب(سر تخت کامال صاف باشد

 .ج( اگر ضایعه برداشته شده بزرگ باشد بيمار رو به پهلویی که تحت عمل قرار گرفته خوابانده می شود

 .درجه پایين تر از بدن قرار می گيرد 10ار د( سر بيم

 ر جراحی تحت چادرینه ای بیمار در کدام پوزیشن قرار می گیرد؟د -7

 .الف(سر تخت نباید به هيچ وجه باال برده شود

 .ب( بيمار را می توان به هر دو پهلو چرخاند ، گردن وی باید صاف و بدون تمایل به راست و چپ باشد

 .الش بزرگی قرار داده می شود تا پاها خم شوندج( زیر ران بيمار ب
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 دد.قب متمایل گرد( فرقی نمی کند بيمار در چه وضعيتی قرار داده شود زیر گردن بيمار یک ملحفه تازده قرار داده می شود تا سر کمی به ع

 د؟سر بیمار باال باش باید راحی تا چه مدت بعد از جحداقل نس اسفنوئیدی در جراحی ترا -8

 جراحی ساعت پس از  2( تا الف

 روز بعد از جراحی 2ب( تا 

 پس از جراحی       هفته  2ج( تا 

 پس از جراحیماه  2د( تا 

 ر بیمارانی که مبتال به آنوریسم هستند کدام مورد صحیح است؟د -9

  .دراحت مطلق قرار می گيرو خونریزی بيشتر بيمار در یک محيط آرام و بدون استرس تحت است ICPالف( جهت پيشگيری از افزایش 

 .درجه باال برده می شود تا درناژ عروقی بهبود یابد 15-30ب( سر تخت 

 .ج( ممکنست طبق توصيه جراح اعصاب بيمار در وضعيت کامال صاف قرار گيرد

 .د( همه موارد صحيح است

 شوند؟ ه چه علت بیماران دچار سکته مغزی چند بار در روز در وضعیت دمر خوابانده میب -10

 الف( جهت درناژ ترشحات برنشی

 ب( جهت جلوگيری از بروز بدشکلی های ناشی از کنتراکتور ها در شانه و زانو

 ج( جهت کمک به کشش مفاصل هيپ و جلوگيری از بروز کنتراکتورهایی که مفصل هيپ و زانو را خم می نماید

 د( همه موارد

 پهلوی راست توصیه می شود؟ ر پوزیشن خوابیده بهدر کدام یک از موارد زی-11

 الف( فتق هياتال

 ب( کوله سيستکتومی

 ج( بيوپسی کبد

 د(الرنژکتومی

بااز ،  به طوری که در وضعیت طاق قرار می دهند  Low fowlerپس از به هوش آمدن ، بیمار را در وضعیت در کوله سیستکتومی  -12

 ری خم شوند.باالتنه ی بیمار مختصری باالتر قرار گیرد و زانوهایش مختص

 الف(صحيح                              ب( غلط

 ریسک آسپیراسیون با ترشحات موکوسی را کاهش می دهد. ،ت فلکسیون سر در بیماران پس از جراحی های عمومیوضعی -13

 الف(صحيح                              ب( غلط

 ر وضعیت ........ قرار گیرند.بهتر است د بیماران بعد از عمل جراحی الرنژکتومی -14

 خوابيده به شکمالف(

 خوابيده به پهلوی راست ب(

 نيمه نشسته  ج(

 ترندلنبرگد(

 .قرار داده شوند .....بیماران نیمه هوشیار باید بعد از جراحی در پوزیشن  -15

 الف(لترال

 ب(کامال خوابيده به شکم

 ج(خوابيده به پشت

 د(ب و ج



10 

 

 پاسخنامه

 -9  ججتتتتواب: -8  بجتتتتواب: -7  التتتتفجتتتتواب: -6  ججتتتتواب:  -5  دجتتتتواب:  -4  التتتتفجواب: -3  بواب:جتتتت -2  دجتتتتواب: -1

التتتتتتفجتتتتتتواب:  -15  ججتتتتتتواب:  -14  بجتتتتتتواب:  -13  التتتتتتفجواب: -12  ججتتتتتتواب: -11  دجتتتتتتواب: -10 دجتتتتتتواب:

 

 

 

 

 واژگان کلید

 anevrisme آن(زدگی دیواره یک سرخرگ در اثر ضعف دیواره اتساع یا بيرون (آنوریسم

 intensive care unit(ICU) بخش مراقبت های ویژه

 pneumonectomy پنومونکتومی

 ventilator-associated pneumonia(VAP) پنومونی همراه با ونتيالتور

 infratentorial تحت چادرینه ای

 tracheostomy تراکئوستومی

 transsphenoidal ترانس اسفنوئيدی

 Cerebral Vascular Accident(CVA) سکته مغزی

 hiatal hernia فتق هياتال

 Intracranial Pressure(ICP) فشار داخل جمجمه

 Supratentorial فوق چادرینه ای  

 semi – pron کمی  به طرف  شکم خوابيده

 cholecystectomy کوله سيستکتومی

 laryngectomy الرنژکتومی

 lateral position وضعيت به پهلو 

 semi-recumbent position نيمه خوابيده وضعيت

 semi- fowler نيمه نشسته

 

 

 

 


