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ICNP - Farsi 

code axis term description 

10010250 F ایده ها  یا تصمیم  ابتکار 
ی
اراده: گرایش به انجام عمل و معرف

ی و عمل  گیر

10022571 DC ابتکار ابتکار کم 

10042511 M   ی از بارداری خارج  ابزار ابزار پیشگیر

10019220 M ابزار ابزار جراج 

10043192 M ابزار ابزار حافظه 

10019157 M ابزار ابزار حمایت 

10007803 M ابزار ابزار غذا دادن 

10016511 L بخش مراقبت های بهداشت   اتاق ریکاوری 

10013691 L بخش بهداشت و درمان اتاق عمل 

10006670 F ولیت  اثر دارو اثر الکی 

10009801 F ن سازی. اثر دارو: عملکرد، استفاده،  یا اثر ایم اثر ایمن سازی 

10002396 F اثر داروی   اثر آنت  بیوتیک 

10002312 F   اثر داروی   اثر بیهوش 

10022626 DC اثر جانت  دارو اثر جانت  دارو 

10023916 F پاسخ به دارو اثر جانت  دارو 

10007358 F اثر دارو اثر خلط آوری 

10006333 F ش  دارونقش موجودیت :عملکرد، استفاده یا اثربخ اثر دارو 

10002267 F اثر داروی   اثر ضد درد 

10008996 F )اثر دارو اثر هموستاتیک)بندآورنده خون 

10042728 DC   اثرات نامطلوب تداخل داروی   اثرات نامطلوب تداخل داروی 

10042716 F   واکنش به دارو اثرات نامطلوب تداخل داروی 

10046630 F حضور اثرگذاری وسیله اصالح کننده 

10028398 F اجابت مزاج اجابت مزاج موثر 

10028403 DC اجابت مزاج موثر اجابت مزاج موثر 

10014408 A ل کردن: مجوز یا فرصت دادن اجازه  کنی 

10003020 A مدیریت: اجازه دادن، دادن اختیارات.  اجازه دادن 

10018391 F کت اجتمایع شدن در فعالیت  رفتار تعامیل: تعامالت اجتمایع متقابل، ش 
 های اجتمایع

10003077 A ی اجتناب کردن ی  ممانعت از: اجتناب یا دور شدن از چیر

10009840 A مدیریت: استفاده از دانش و مهارت برای عمیل کردن  اجرا کردن
 برنامه ها. 

10031559 IC اجرا اجرای برنامه ایمن سازی 

10036565 IC  اجرا اجرای برنامه ایمتی 

10044793 IC ی  از راه دهان نخوردا ی  اجرا جرای برنامه چیر

10038972 IC اجرا اجرای برنامه عدم تحرک 

10036327 IC  اجرا اجرای برنامه محدود کننده ی بدیی 

10042361 IC  ی  اجرا اجرای برنامه همودیالیر

10036315 IC اجرا اجرای برنامه ی انزوا 

10046184 IC   اجرا اجرای تغذیه ی تزریق 

10050657 IC اجرا کردن اجرای جداسازی از تهویه مکانییک 

10009872 IC اجرا اجرای راهنمای درد 

10051351 IC  اجرا کردن اجرای رژیم بازتوایی 

10051765 IC اجرا کردن اجرای رژیم مراقبت از مو 

10051604 IC اجرا کردن اجرای رژیم مراقبت از ناخن 

10051367 IC  اجرا کردن ست  اجرای رژیم مراقبت پو 
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10039693 IC اجرا کردن اجرای مراقبت  گرویه 

10039705 IC اجرا کردن اجرای مراقبت به منظور ایجاد آسایش 

10045371 IC اجرا اجرای مراقبت پس از زایمان 

10044861 IC اجرا اجرای مراقبت در تهویه 

10042763 IC اجرا کردن اجرای مراقبت در تولد بچه 

10045363 IC اجرا اجرای مراقبت های دوران بارداری 

10014317 F انجام دادن)اجرا کردن( اجرای نقش 

10003498 L ساختار بدن اجزای بدن 

10012359 L  اجزای سیستم بدن اجزای دستگاه اسکلت  عضالیی 

10008345 L اجزای دستگاه بدیی  اجزای دستگاه گوارش 

10016856 L ی سیستم بدناجزا اجزای سیستم  باروری 

10016989 L اجزای سیستم بدن اجزای سیستم  تنفش 

10020432 L اجزای سیستم بدیی  اجزای سیستم ادراری 

10025073 L  اجزای سیستم بدن اجزای سیستم ایمتی 

10017879 L اجزای سیستم بدن اجزای سیستم حش 

10013092 L   اجزای سیستم بدیی  اجزای سیستم عصت 

10025060 L اجزای سیستم بدن جزای سیستم غدد درون ریزا 

10003943 L  
 
 اجزای سیستم بدیی  اجزای سیستم قلت  عروف

10034654 DC احتباس ادراری احتباس ادراری 

10034631 F وضعیت ادراری: تجمع غیر ارادی ادرار در مثانه، تخلیه  احتباس ادراری
ثانه، ناقص مثانه همراه با از دست دادن عملکرد عضالت م

که ممکن است ازعوارض جانت  مواد مخدر یا صدمه به 
 مثانه باشد. 

10041933 F اختالل در روند سیستم نظاری   احتباس مایعات 

10034649 F احتباس ادراری احتباس منقی ادرار 

10004952 F اختالل در وضعیت: تجمع بیش از حد خون  یا مایعات  احتقان
 دیگر در بخش خایص از بدن

10045453 DC  احتما ل اختالل در عملکرد دستگاه
 ادراری

 اختالل در فرایند سیستم ادراری

10032317 DC تکامل کودک احتمال اختالل در تکامل کودک 

10032270 DC  احتمال اختالل در توانای  برای مراقبت
 شدن

 توانای  مراقبت شدن

10027203 DC  میان فرزند 
ی

احتمال اختالل در دلبستیک
 الدینو و 

 فرزند و والدین
ی

 دلبستیک

10027235 DC  میان کودک 
ی

احتمال اختالل در دلبستیک
 و مراقب

 کودک و مراقب
ی

 دلبستیک

10046420 DC  رشد جنیتی  احتمال اختالل در رشد جنیتی 

10032364 DC فرایند سازگاری خانواده احتمال اختالل در سازگاری خانواده 

10023176 DC ملکرد سیستم احتمال اختالل در ع
 تولیدمثل

 اختالل در فرایند سیستم تولید مثل

10037314 DC   اختالل در فرایند قلت   احتمال اختالل در عملکرد قلت 

10041685 DC نقش مدرسه احتمال اختالل در عملکرد نقش مدرسه 

10015198 DC توانای  برای والدی احتمال اختالل در والدی 

10027453 DC ه از چندین نوع دارو) احتمال استفاد
 معموال در دوران سالمندی(

 استفاده از چندین نوع دارو

10015146 DC آسیب احتمال آسیب 

10023182 DC بارداری ناخواسته احتمال بارداری ناخواسته 

10023803 DC  احتمال به خطر افتادن شان و کرامت
 انسایی 

 به خطر افتادن شان و کرامت انسایی 

10015356 DC خودکش   حتمال خودکش  ا 
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10032408 DC صدمه ناش  از انتقال احتمال صدمه ناش  از انتقال 

10015133 DC عفونت احتمال عفونت 

10037627 DC  احتمال عفونت احتمال عفونت غشای مخایط دهایی 

10037604 DC عوارض جانت  داروی   احتمال عوارض جانت  داروها 

10040945 DC  احتمال کیفیت منقی  
ی

  زندگ
ی

 کیفیت زندگ

10015339 DC مرگ ناگهایی نوزاد احتمال مرگ ناگهایی نوزاد 

10015271 DC مسمومیت احتمال مسومیت 

10045328 DC ناباروری احتمال ناباروری 

10006765 F احساسات خودآگاه یا ناخودآگاه، لذت بخش  احساس : فرایند روایی
مکن است با یا دردناک، بیان شده یا ابراز نشده،که م

س یا بیماری افزایش یابد.   اسی 

10012675 F  احساس احساس منقی 

10044066 A   احیا احیا قلت 

10017193 A احیاء  
ی

ی برای زندگ ی ی کش یا چیر : زنده ساخت   بازیای 

10044084 A احیاء احیاء ریوی 

10044097 IC احیاء ریوی احیاء ریوی 

10043019 A احیاء احیاء قلت  ریوی 

10042962 IC احیاء قلت  ریوی احیاء قلت  ریوی 

10027430 DC رفتار تعامیل اختال در رفتار تعامیل 

10001046 DC  ی ی  اختال ل در راه رفت   توانای  راه رفت 

10012938 J اختالل  ،  قضاوت، تغییر
: حالت منقی قضاوت مثبت یا منقی

 اختالل یا غیر موثر

10022730 DC حش توانای   اختالل  حش 

10025087 DC   اختالل  در  عملکردهای روایی حرکت   اختالل  در  عملکردهای روایی حرکت 

10025094 F   فعالیت های روایی حرکت   اختالل  در  عملکردهای روایی حرکت 

10012917 F پوست اختالل  در پوست 

10012787 F   وضعیت عصت   اختالل  در وضعیت عصت 

10012940 F وضعیت یتاختالل  وضع 

10000892 DC  اختالل ارتبایط در توانای  مدیریت
 برنامه جامعه

 اختالل در توانای  مدیریت برنامه

10041103 DC فرایند اختالل در سیستم ایمتی بدن اختالل ایمونولوژیک 

10022748 DC   توانای  دیدن اختالل بینای 

10047170 DC تعادل اختالل تعادیل 

10047191 DC ایعاختال ی ایع ل تفکر انی  ی  تفکر انی 

10033560 DC اختالل تنظیم حرارت اختالل تنظیم حرارت 

10012964 F تنظیم حرارت اختالل تنظیم حرارت 

10040351 DC  اختالل توانای  انجام فعالیت های
 اوقات فراغت

 توانای  انجام فعالیت تفرییح

10029621 DC انجام مراقبتتوانای   اختالل توانای  انجام مراقبت 

10029613 DC توانای  برای پایش اختالل توانای  برای پایش بیماری 

10029650 DC توانای  برای تهیه غذا اختالل توانای  برای تهیه غذا 

10035134 DC  کت در برنامه اختالل توانای  برای ش 
 ریزی مراقبت

 توانای  مشارکت در برنامه ریزی مراقبت

10000902 DC توانای  خانواده برای مدیریت  اختالل
 برنامه

 اختالل در توانای  مدیریت برنامه

10034581 DC توانای  خرید کردن اختالل توانای  خرید کردن 

10000987 DC توانای  در رعایت بهداشت اختالل توانای  در رعایت بهداشت 

10029645 DC  اختالل توانای  در رعایت بهداشت
 دهان و دندان

 توانای  در رعایت بهداشتاختالل 

10000885 DC توانای  مدیریت برنامه اختالل توانای  مدیریت برنامه 
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10022603 DC توانای  مدیریت برنامه اختالل توانای  مدیریت برنامه ورزش 

10029582 DC  
 
ی صفاف  توانای  مدیریت برنامه اختالل توانای  مدیریت دیالیر

10022592 DC توانای  مدیریت برنامه دیریت رژیم غذای  اختالل توانای  م 

10029609 DC توانای  مدیریت برنامه اختالل توانای  مدیریت سوند ادراری 

10029595 DC  اختالل توانای  مدیریت مراقبت از
 استوما

 توانای  مدیریت برنامه

10029576 DC  اختالل توانای  مدیریت مراقبت های
 نفروستویم

 امهتوانای  مدیریت برن

10001203 DC اختالل حافظه اختالل حافظه 

10012756 F حافظه اختالل حافظه 

10001363 DC حرکت دادن صندیل چرخدار اختالل حرکت دادن صندیل چرخدار 

10047041 DC   اختالل حرکت   اختالل حرکت 

10022528 DC   توانای  بو کردن اختالل حس بویای 

10022814 DC   انای  مزه کردنتو  اختالل حس چشای 

10022619 DC توانای  حس کردن اختالل حس المسه 

10052151 DC خواب ناآرام اختالل خواب 

10013000 F اراده اختالل در  اراده 

10001242 DC اختالل درک اختالل در  درک 

10001022 DC توانای  اجتمایع شدن اختالل در اجتمایع شدن 

10023370 DC توانای  برقراری ارتباط اختالل در ارتباط 

10025104 DC توانای  برقراری ارتباط با صحبت کردن اختالل در ارتباطات کالیم 

10012550 F اعتقاد اختالل در اعتقاد 

10012681 F انسداد اختالل در انسداد 

10000960 DC و لباس پوشیدن 
ی

 و لباس پوشیدن اختالل در آراستیک
ی

 توانای  آراستیک

10012634 F آگایه اختالل در آگایه 

10012836 F بارداری اختالل در بارداری 

10012623 F ارتباط اختالل در برقراری ارتباط 

10025557 DC   برون ده قلت   اختالل در برون ده قلت 

10001033 DC توانای  بلعیدن اختالل در بلع 

10037720 F بهبود جسیم اختالل در بهبود جسیم 

10012858 F پاسخ روانشناخت   ل در پاسخ روایی اختال 

10012827 F ییک ی ییک اختالل در پاسخ فیر ی  پاسخ فیر

10001051 DC   پاکسازی راه هوای   اختالل در پاکسازی راه هوای 

10001177 DC تبادل گاز اختالل در تبادل گاز 

10001067 DC تحرک در تخت اختالل در تحرک در تخت خواب 

10034789 DC اختالل در ت 
ی

  عامل خانوادگ
ی

 فرایند تعامل خانوادگ

10000973 DC توانای  تغذیه ی خود اختالل در تغذیه ی خود 

10023315 DC تکامل بزرگساالن اختالل در تکامل بزرگساالن 

10023327 DC تکامل بزرگساالن مسن تر اختالل در تکامل بزرگساالن مسن تر 

10045597 DC  ی ی تکامل ج اختالل در تکامل جنتر  نتر

10023294 DC تکامل کودک اختالل در تکامل کودک 

10023304 DC تکامل نوجوان اختالل در تکامل نوجوان 

10023273 DC تکامل نوزاد اختالل در تکامل نوزاد 

10023287 DC تکامل نوزادان اختالل در تکامل نوزادان 

10000863 DC توانای  تنظیم اختالل در تنظیم 

10001316 DC تنفس خود به خودی ل در تنفساختال 

10000994 DC ی به توالت  به تنهای   اختالل در تنهای  رفت 
ی  توانای  توالت رفت 

10001005 DC توانای  انتقال اختالل در توانای  انتقال 
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10035414 DC  اختالل در توانای  انجام مراقبت از
 سوی مراقب

 توانای  انجام مراقبت توسط مراقب

10029632 DC ی خود ی خود اختالل در توانای  آراست   توانای  آراست 

10001014 DC   توانای  حفاظت کردن اختالل در توانای  حفاظت 

10000956 DC توانای  حمام کردن اختالل در توانای  حمام کردن 

10027578 DC توانای  لباس پوشیدن اختالل در توانای  لباس پوشیدن 

10022635 DC   توانای  مدیریت برنامه  مدیریت برنامه داروی  اختالل در توانای 

10001261 DC پاسخ به جداسازی  دستگاه تهویه اختالل در جداسازی دستگاه تهویه 

10042008 F روند منقی سیستم نظاری   اختالل در حجم مایع 

10001219 DC توانای  حرکت اختالل در حرکت 

10052095 DC حرکت در محدوده ی طبییع ییعاختالل در حرکت در محدوده ی طب 

10000918 DC توانای  در حفظ سالمت اختالل در حفظ سالمت 

10000925 DC توانای  در انجام خانه داری اختالل در خانه داری 

10027226 DC اختالل در خواب اختالل در خواب 

10012929 F خواب اختالل در خواب 

10006426 F واندن: عدم توانای  در خواندن حروف یا اختالل در خ اختالل در خواندن
 کلمات و اشکال در تشخیص چپ از راست

10044239 DC بافت  غیر موثر اختالل در خونرسایی بافت محییط 
 خونرسایی

10012815 F ادراک اختالل در درک 

10025519 DC اختالل در دریافت غذا اختالل در دریافت کم غذا 

10023009 DC تغذیه ت مواد غذای  اختالل در دریاف 

10022062 DC اختالل در دفع اختالل در دفع 

10012652 F دفع مدفوع اختالل در دفع 

10021790 DC اختالل در دفع  ادرار اختالل در دفع ادرار 

10012986 F دفع ادرار اختالل در دفع ادرار 

10027219 DC مراقب و کودک 
ی

 مراقب کودک اختالل در دلبستیک
ی

 دلبستیک

10022898 DC توانای  رشد اختالل در رشد 

10034903 F رشد اختالل در رشد 

10022920 DC رفتار جستجوی سالمت اختالل در رفتار جستجوی سالمت 

10012901 F رفتار جنش اختالل در رفتار جنش 

10022043 DC   رفتار ورزش   اختالل در رفتار ورزش 

10012843 F فرایند اختالل در روند 

10023078 DC اختالل در روند خانواده اختالل در روند خانواده 

10012718 F روند خانواده :خانواده قادر به دستیای  به اهداف و انجام  اختالل در روند خانواده
وظایف نیست، تغییر نقش خانواده؛ فقدان اهداف 

؛ ناتوایی برای تشخیص  خانواده؛ ی  تفاوی  نسبت به تغییر
س و بحران. نیاز به کمک،ن اتوایی در مواجهه با تنش ها،اسی 

 خانه ،ی  اعتمادی در دیگر افراد، احساس 
ی نادیده گرفت 
 ناامیدی. 

10012647 F سازگاری اختالل در روند سازگاری 

10012699 F روند محییط اختالل در روند محییط 

10001131 DC ساختمان دندان ها اختالل در ساختمان دندان ها 

10022027 DC سازگاری اختالل در سازگاری 

10034817 DC فرایند سازگاری جامعه اختالل در سازگاری جامعه 

10022949 DC سیستم قلب و عروق اختالل در سیستم قلب و عروق 

10022321 DC شناخت اختالل در شناخت 

10012610 F شناخت اختالل در شناخت 

10022544 DC   توانای  شنیدن اختالل در شنوای 

10003632 F خوردن از پستان دیه توام با درد و سنگیتی پستان  اختالل در شیر دیه: شیر اختالل در شیر
 بعد از زایمان
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10034886 DC عمق مفصل اختالل در عمق مفصل 

10001288 DC فرایند جنش اختالل در عملکرد جنش 

10001359 DC دستگاه ادراریاختالل در فرآیند  اختالل در عملکرد دستگاه ادراری 

10022931 DC اختالل در فرایند دستگاه گوارش اختالل در عملکرد دستگاه گوارش 

10037322 DC   فرایند سیستم عصت   اختالل در عملکرد سیستم عصت 

10022642 DC  اختالل در عملکرد سیستم عضالیی
 اسکلت  

 فرایند اختالل در سیستم عضالیی اسکلت  

10023153 DC  اختالل در 
 
عملکرد عصت  عروف

 محییط
 
 
 اختالل فرآیند عصت  عروف

10037305 DC اختالل در فرایند قلت   اختالل در عملکرد قلب 

10023169 DC عملکرد کلیه اختالل در عملکرد کلیه 

10012760 F غشاء مخایط اختالل در غشاء مخایط 

10026967 DC  ب اختالل در غشاء مخایط دهایی 
ی

 افتاختالل در یکپارچیک

10001120 DC   اختالل در فرآیند از عهده برآی   اختالل در فرایند از عهده برآی 

10012566 F فرایند بدن اختالل در فرایند بدن 

10012891 F فرآیند سیستم تنفش اختالل در فرایند دستگاه تنفش 

10012741 F فرایند دستگاه گوارش اختالل در فرایند دستگاه گوارش 

10041093 F فرایند سیستم ایمتی  اختالل در فرایند سیستم ایمتی بدن 

10012889 F فرایند سیستم  باروری اختالل در فرایند سیستم باروری 

10012773 F  اختالل در فرایند سیستم عضالیی
 اسکت  

 فرآیند های سیستم عضالیی اسکلت  

10012597 F   فرایند قلت   اختالل در فرایند قلت 

10012972 F فرآیند دستگاه ادراری تالل در فرآیند دستگاه ادراریاخ 

10012606 F فرایند سیستم گردش خون اختالل در فرآیند سیستم گردش خون 

10012993 F فرآیند عروق اختالل در فرآیند عروق 

10012794 F   فرایند سیستم عصت  عروف   اختالل در فرآیند عصت  عروف 

10012702 F  قراری ارتباط اختالل در قانون بر
 خانواده

 اختالل در قانون برقراری ارتباط

10012521 F ها اختالل در کل وجود ی  مجموعه ای از چیر

10029873 DC مرصف مایعات اختالل در مرصف مایعات 

10012532 F نگرش اختالل در نگرش 

10025492 DC نگرش نسبت به وضعیت تغذیه ای اختالل در نگرش به وضعیت تغذیه ای 

10002159 F  ی :عدم درک کلمات نوشته شده اختالل در نوشت   زبان پریش 

10027165 DC هوشیاری اختالل در هوشیاری 

10000939 DC توانای  والدی اختالل در والدی 

10004056 F اختالل حرکت  که معموال ناش  از خشیک  اختالل در وضعیت : هایپواکتیویت 
معموال در  شدید عضالت و عدم دریافت محرک است و 

وفریی به وجود یم آید.  ی  مانند اسکیر
 بیماری های روایی

10025746 DC اختالل در وضعیت تغذیه ای اختالل در وضعیت تغذیه ای 

10012804 F وضعیت تغذیه ای اختالل در وضعیت تغذیه ای 

10038411 DC  وضعیت روایی منقی  اختالل در وضعیت روایی 

10012955 L  ساختاری بخش  از اختالل در وضعیت
 بدن

 ساختار بدن

10001290 DC پوست 
ی

 پوست اختالل در یکپارچیک
ی

 یکپارچیک

10029480 DC پذیرش وضعیت سالمت اختالل درپذیرش وضعیت سالمت 

10023260 DC تکامل انسان اختالل درتکامل انسان 

10001196 DC الگوی خوردن اختالل رفتاری در تغذیه نوزادان 

10012668 F الگوی خوردن تالل رفتاری در خوردناخ 

10012862 F رفلکس اختالل رفلکس 

10025535 DC   اختالل در دریافت مواد غذای   اختالل شدید در جذب مواد غذای 



 
ICNP 4 September 2019 7 
 

10023362 DC اختالل در فرایند دستگاه تنفش اختالل عملکرد دستگاه تنفش 

10022965 DC د سیستم غدد درون ریزفرآین اختالل عملکرد سیستم غدد درون ریز 

10023358 DC   فرآیند اختالل  سیستم نظاری   اختالل عملکرد سیستم نظاری 

10047136 DC اختالل فرایند سیستم گردش خون اختالل فرایند سیستم گردش خون 

10000941 DC توانای  انجام نقش اختالل نقش عملکردی 

10006419 F  ی ی   اختالل نوشت   کلماتعدم توانای  در نوشت 

10013016 F وزن اختالل وزن 

10030035 DC یولوژیک ی یولوژیک اختالل وضعیت فیر ی  وضعیت فیر

10023336 DC وضعیت معنوی اختالل وضعیت معنوی 

10001080 DC بافت  
ی

 بافت اختالل یکپارچیک
ی

 اختالل یکپارچیک

10012578 F بافت 
ی

 بافت اختالل یکپارچیک
ی

 یکپارچیک

10041830 A یتمدیر  اداره 

10050711 IC ارین  مدیریت کردن اداره برش شی

10050753 IC  
ی

 مدیریت کردن اداره تماس با آلودگ

10050748 IC مدیریت کردن اداره تولد کودک 

10050690 IC مدیریت کردن اداره خونریزی 

10040708 IC اداره اداره دارو 

10050724 IC مدیریت کردن اداره شوک کاردیوژنیک 

10050707 IC  مدیریت کردن اداره فراورده خویی 

10050782 IC مدیریت کردن اداره کردن افزایش درجه حرارت 

10050814 IC   مدیریت کردن اداره کردن بیخوای 

10050833 IC مدیریت کردن اداره کردن پیس میکر 

10050846 IC مدیریت کردن اداره کردن درمان با اشعه 

10050674 IC مدیریت کردن رصف الکلاداره کردن سو م 

10050879 IC مدیریت کردن اداره کردن سومرصف مواد 

10050867 IC مدیریت کردن اداره کردن شوک 

10050795 IC مدیریت کردن اداره کردن شوک هیپوولمیک 

10050822 IC مدیریت کردن اداره کردن مرصف بیش از حد دارو 

10050805 IC   نمدیریت کرد اداره کردن نازای 

10050851 IC مدیریت کردن اداره کردن وسیله تنفش 

10050730 IC مدیریت کردن اداره لوله سینه ای 

10050776 IC مدیریت کردن اداره محافظ پاشنه 

10050769 IC مدیریت کردن اداره وسیله غذادادن 

10051572 IC مدیریت کردن اداره وضعیت همودینامییک 

10020478 F نمواد بد ادرار 

10047245 DC ادرار کردن مثبت ادرار کردن موثر 

10014270 F آگایه روایی از یک محرک  ادراک: فرایند سیستم عصت 
 حش،آگایه از اشیاء یا اطالعات دیگر از طریق حواس

10024042 F ادراک ادراک حش 

10028173 DC ادراک حش ادراک حش موثر 

10028540 DC حس کردنتوانای   ادراک المسه موثر  

10028442 F ادراک ادراک مثبت 

10002845 F ایط  ادغام سازگاری:فرآیند دریافت وقایع جدید، پاسخگوی  به ش 
جدید، یا ترکیب اطالعات و تجربیات دریافت  درک 

 واقعیت توسط فرد

10020855 F نگرش: انتخاب آگاهانه، عمل انتخاب برای رفاه خود.  اراده 

10022867 DC اختالل در اراده ماراده ک 

10013636 A ی پیشنهاد -ارائه ی  توزی    ع:فرصت دادن برای چیر
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10003958 C ی، یا درمان بیماری یا  ارائه دهنده مراقبت ، پیشگیر فردی:کمک به شناسای 
، که منجر به نیاز به وابسته شدن به شخص یم  ناتوایی

 شود. 

10003989 M   ارائه دهنده مراقبت های بهداشت-
 سالمت  

 ردیف

10005029 IC  ارائه دهنده مشاوره مراقبت های
 بهداشت  

 مشاوره

10043233 IC  ارائه دهنده ی مشاوره  سالمت  درباره
 عوارض جانت   داروها

 مشاوره

10004705 F ی اطالعات با استفاده از  ارتباط رفتار تعامیل: دادن و گرفت 
ن اوری رفتارهای کالیم و غیر کالیم،رو در رو یا به وسیله  ف

 حمایت شده به طور همزمان یا غیر همزمان

10016684 F اجتمایع -ساختار روایی  ارتباط 

10014828 F ارتباط ارتباط موثر 

10036050 F ارتباط موثر ارتباط موثر با خانواده 

10003548 F ی  ارتباط نزدیک ی نوزاد و خانواده، شکل گیر والدی: ارتباط نزدیک بتر
 روابط موثر

10041157 IC ارتقاء دادن ارتفاء توانای  خود 

10008912 F بعد جسیم ارتفاع 

10039519 IC  دیه از پستان در ارتقا آموزش شیر
 جامعه

 ارتقاء دادن

10006945 A ی که قبال از کیفیت  ارتقاء ی ارتقاء: شدت بخشیدن یا بهبود چیر
 خوی  برخوردار بوده است. 

10035936 IC رتقاء دادنا ارتقاء  سازگاری موثر 

10036066 IC موثر 
ی

 ارتقاء دادن ارتقاء ارتباطات خانوادگ

10037643 IC ارتقاء دادن ارتقاء استفاده از عینک 

10040564 IC  ارتقاء استفاده از فن آرامسازی پیش
 رونده عضالیی 

 ارتقاء دادن

10024472 IC ارتقاء دادن ارتقاء استفاده از فن حافظه 

10024455 IC  ارتقاء دادن ء اعتماد به نفسارتقا 

10024440 IC ارتقاء دادن ارتقاء امید 

10032477 IC ارتقاء دادن ارتقاء بهداشت 

10032483 IC  ارتقاء دادن ارتقاء بهداشت دهایی 

10032449 IC ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به برنامه 

10041628 IC   ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به برنامه ورزش 

10038051 IC ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به دارو 

10021703 IC  ارتقاء پایبندی به دارو با استفاده از
 جعبه قرص

 ارتقاء دادن

10037783 IC  ارتقاء پذیرش وضعیت بهداشت و
 درمان

 ارتقاء دادن

10037379 IC ییک ی  ارتقاء دادن ارتقاء تحرک فیر

10033518 DC   ولیت ولیت   ارتقاء تعادل الکی   عدم تعادل الکی 

10039437 IC ارتقاء دادن ارتقاء تغذیه با شیر مادر 

10036045 IC  ارتقاء دادن ارتقاء تفری    ح درمایی 

10032454 IC ارتقاء دادن ارتقاء تکامل کودک 

10035374 IC ارتقاء دادن ارتقاء تکامل نوزاد 

10015817 IC ارتقاء دادن ارتقاء تنظیم حرارت مثبت 

10026334 IC ارتقاء دادن ارتقاء تنظیم محدودیت 

10024464 IC ارتقاء دادن ارتقاء حمایت اجتمایع 

10036078 IC ارتقاء دادن ارتقاء حمایت خانواده 
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10038300 IC ارتقاء دادن ارتقاء حمایت معنوی 

10035962 IC ارتقاء دادن ارتقاء خود کارآمدی 

10038469 IC   ارتقاء دادن عالئمارتقاء خود مدیریت 

10015801 A ی برای کش.  ارتقاء دادن ی د چیر وع یا پیشی   کمک: کمک به ش 

10025221 IC تروی    ج: عملیات و فرآیندهای رفتاری جهت انجام اقدامات  ارتقاء در بارداری
یولوژیک  ی و فرآیندهای رفتاری، افزایش باروری و روند فیر

 مانند پایش باروری ،
دمای پایه بدن و سایر شاخص  تخمک گذاری از طریق

یولوژییک ی  های فیر

10036729 IC ارتقاء دادن ارتقاء دفع ادرار موثر 

10036717 IC ارتقاء دادن ارتقاء دفع روده موثر 

10035342 IC مراقب  کودک 
ی

 ارتقاء دادن ارتقاء دلبستیک

10037636 IC ی با استفاده از ابزار  ارتقاء دادن ارتقاء راه رفت 

10032465 IC   ارتقاء دادن ارتقاء رفتار جستجو کننده بهداشت 

10035759 IC ارتقاء دادن ارتقاء روابط مثبت 

10040834 IC ارتقاء دادن ارتقاء سطح ورزش 

10037689 IC ارتقاء دادن ارتقاء سالمت معمول روده 

10037691 IC ارتقاء دادن ارتقاء سالمت معمول مثانه 

10036084 IC  ارتقاء دادن آیند خانواده موثرارتقاء فر 

10035361 IC ارتقاء دادن ارتقاء فن  تماس پوست  فرد با فرد دیگر 

10026347 IC )  ارتقاء دادن ارتقاء مراقبت از خود)خودمراقبت 

10036218 IC ارتقاء دادن ارتقاء نقش مراقب 

10032496 IC ارتقاء دادن ارتقاء والدی موثر 

10035569 DC  اختالل در وضعیت تغذیه ای وضعیت تغذیه ایارتقاء 

10032505 IC  ارتقاء دادن ارتقاء وضعیت مثبت روایی 

10050954 IC ارتقا دادن ارتقای ترک سیگار 

10050898 IC ارتقا دادن ارتقای توانای  اجتمایع شدن 

10036097 IC ارتقاء دادن ارتقای خود آگایه 

10050908 IC   ارتقا دادن ارتقای درمان فعالیت 

10051875 IC ارتقا دادن ارتقای دریافت تغذیه ای مثبت 

10050912 IC احت کردن  ارتقا دادن ارتقای رفتار اسی 

10052105 IC ارتقا دادن ارتقای وسیله حرکت کردن 

10050920 IC ارتقا دادن ارتقای وضعیت تغذیه ای مثبت 

10051852 IC   ی شناخت  نارتقا داد ارتقای یادگیر

10013823 F نفس در حالت غیر قائم -ارتوپنه 
ی

 نفس در وضعیت  تنیک
ی

احت: تنیک کوتایه تنفس درحالت اسی 
 خوابیده به پشت یا نیمه نشسته

10024543 IC   ارجاع ارجاع  به خدمات مذهت 

10024019 IC ارجاع ارجاع برای درمان جسیم 

10024558 IC  ارجاع ارجاع به  گروه حمایت درمایی 

10042792 IC ارجاع ارجاع به پا پزشک 

10040419 IC  وستومال)پرستاری ارجاع به پرستار اینی 
که  در مدیریت بیماران مبتال به 

انحرافات ادراری و مربوط به مدفوع، 
تخلیه زخم و فیستول گذاری، ی  

اختیاری مدفوع و ادرار و زخم های 
مزمن مانند زخم فشاری و زخم عروف  

 تخصص دارد(

 اعارج

10024536 IC  ارجاع ارجاع به خانواده درمایی 

10038242 IC   ارجاع ارجاع به خدمات اموزش 

10026174 IC  ی  ارجاع ارجاع به خدمات تدفتر
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10032580 IC ارجاع ارجاع به خدمات تنظیم خانواده 

10038385 IC ارجاع ارجاع به خدمات جامعه 

10038787 IC  جاعار  ارجاع به خدمات خود درمایی 

10032598 IC ل ی  ارجاع ارجاع به خدمات در میی

10044554 IC   ارجاع ارجاع به خدمات دستیار بهداشت 

10032579 IC ارجاع ارجاع به خدمات فوری 

10026404 IC  ارجاع ارجاع به خدمات قانویی 

10044577 IC  ارجاع ارجاع به خدمات گفتار درمایی 

10038257 IC شارها ارجاع به خدمات مایل 

10046939 IC   ارجاع ارجاع به خدمت خود مراقبت 

10051913 IC ارجاع دادن ارجاع به درمان تنفش 

10046483 IC  ارجاع به شویس میان وعده های
 غذای  جامعه

 ارجاع

10039485 IC  دیه از ارجاع به کالس آموزش  شیر
 پستان  در دوران بارداری

 ارجاع

10039492 IC  حمایت از تغذیه از ارجاع به گروه
 پستان مادر

 ارجاع

10046788 IC ارجاع دادن ارجاع به متخصص تغذیه 

10043128 IC ارجاع ارجاع به مددکار اجتمایع 

10038371 IC ارجاع ارجاع به مراقبت در خانه 

10032567 IC  ارجاع به مراقبت کننده خدمات
 بهداشت  

 ارجاع

10020599 F حفظ یا ترک اقدامای  که در ذهن فردی  اعتقاد: تمایالت به ارزش
 وجود دارد که ممکن است خوب یا بد باشد. 

10007066 A   فت یا مشخص کردن  ارزشیای ی پیش  : فرایند مداوم برای تعیتر ی تعیتر
 اهداف برآورده شده

10007218 IC ارزشیای   ارزشیای  التیام زخم 

10031268 IC  ارزشیای   ارزشیای  برنامه درمایی 

10039557 IC دیه از پستان  ارزشیای   ارزشیای  برنامه شیر

10007195 IC ارزشیای   ارزشیای  پاسخ به  تنظیم درجه حرارت 

10036554 IC  ارزشیای  پاسخ به بیهوش  بعد از عمل
 جراج

 ارزشیای  

10007182 IC ارزشیای   ارزشیای  پاسخ به دارو 

10044195 IC ارزشیای   ارزشیای  پاسخ به درمان 

10007176 IC  ارزشیای   ارزشیای  پاسخ به مایع درمایی 

10034053 IC ارزشیای   ارزشیای  پاسخ به مدیریت درد 

10007107 IC  اجتمایع به  -ارزشیای  پاسخ روایی
 آموزش

 ارزشیای  

10007111 IC  اجتمایع به  -ارزشیای  پاسخ روایی
 آموزش در مورد تغذیه

 ارزشیای  

10007148 IC اجتمایع به  -ی  پاسخ روایی ارزشیا
 آموزش در مورد درد

 ارزشیای  

10022688 IC  اجتمایع به  -ارزشیای  پاسخ روایی
 آموزش در مورد ورزش

 ارزشیای  

10007130 IC  اجتمایع به  -ارزشیای  پاسخ روایی
 آموزش درباره دارو

 ارزشیای  

10007124 IC  اجتمایع به  -ارزشیای  پاسخ روایی
 زخمآموزش درباره 

 ارزشیای  

10007153 IC  اجتمایع به برنامه  -ارزشیای  پاسخ روایی
 مراقبت

 ارزشیای  
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10044153 IC  ارزشیای   ارزشیای  پایبندی به رژیم درمایی 

10041038 IC ل ی  ارزشیای   ارزشیای  خانه قبل از مراقبت در میی

10034048 IC  ارزشیای  خطر عفونت بعد از عمل
 جراج

 ارزشیای  

10007202 IC  ارزشیای  خونرسایی بافت  بعد از عمل
 جراج

 ارزشیای  

10040490 IC ارزشیای   ارزشیای  رضایت از مراقبت 

10033980 IC ارزشیای   ارزشیای  شمارش ابزار جراج وگاز 

10039561 IC دیه از پستان  ارزشیای   ارزشیای  شیر

10031252 IC   ارزشیای   ارزشیای  طرح مراقبت 

10034076 IC )ارزشیای   ارزشیای  لوله ها و درناژ)تخلیه 

10034024 IC ارزشیای   ارزشیای  مدیریت نمونه 

10034011 IC ارزشیای   ارزشیای  وضعیت ادراری تناسیل 

10034030 IC  ارزشیای   ارزشیای  وضعیت اسکلت  عضالیی 

10035217 IC  ارزشیای   ارزشیای  وضعیت ایمتی 

10007169 IC   وضعیت تنفش بعد از عمل ارزشیای 
 جراج

 ارزشیای  

10034007 IC ارزشیای   ارزشیای  وضعیت دستگاه گوارش 

10007097 IC  ارزشیای  وضعیت سیستم عصت  بعد از
 عمل جراج

 ارزشیای  

10033998 IC ارزشیای   ارزشیای  وضعیت غدد درون ریز 

10007078 IC  ارزشیای  وضعیت قلت  بعد از عمل
 جراج

 رزشیای  ا

10050129 IC   ارزیای   ارزیای   هذیان گوی 

10050164 IC ارزیای   ارزیای  ادرار 

10002821 IC بررش ارزیای  استعداد ابتال به عفونت 

10039041 IC بررش ارزیای  اطالعات در مورد مدیریت درد 

10051490 IC  ارزیای   ارزیای  ایمتی 

10038165 IC  برای 
ی

بیان وضعیت ارزیای  آمادگ
 سالمت  

 بررش

10038623 IC برای ترک سیگار 
ی

 بررش ارزیای  آمادگ

10046871 IC   برای خود مدیریت 
ی

 ارزیای   ارزیای  آمادگ

10002781 IC ی  برای یادگیر
ی

 بررش ارزیای  آمادگ

10046885 IC  خانواده برای خود 
ی

ارزیای  آمادگ
 مدیریت  

 ارزیای  

10046828 IC ارزیای   اورهای مراقبارزیای  ب 

10050155 IC ارزیای   ارزیای  بلع 

10045889 IC  وی ارزیای  پایبندی به رژیم درمایی  بررش پیر

10050117 IC ارزیای   ارزیای  پردازش اطالعات 

10050101 IC ارزیای   ارزیای  توانای  غذا خوردن 

10050223 IC ارزیای   ارزیای  حرکت بدن 

10050206 IC ارزیای   ای  خلطارزی 

10046918 IC   ارزیای   ارزیای  دانش مراقب از مواد آموزش 

10046902 IC   ارزیای   ارزیای  دانش مواد آموزش 

10050091 IC ارزیای   ارزیای  دریافت غذا 

10050138 IC ارزیای   ارزیای  دید 

10046816 IC ارزیای   ارزیای  رفتار مراقب 

10030723 IC بررش انتقال آسیب ارزیای  ریسک 

10050193 IC ارزیای   ارزیای  سیستم گردش خون 

10050140 IC   ارزیای   ارزیای  شنوای 
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10050210 IC ارزیای   ارزیای  عملکرد حرکت  ظریف 

10050172 IC ارزیای   ارزیای  مدفوع 

10050544 IC  ارزیای   ارزیای  معیار ایمتی 

10050089 IC   ی  ارزیا ارزیای  ناراحت 

10050234 IC )ارزیای   ارزیای  نکروز )سیاه شدن بافت 

10050186 IC ارزیای   ارزیای  هوشیاری 

10003785 F فرآیند دستگاه گوارش: خروج هوای معده از طریق دهان.  اروغ زدن 

10016763 A ی بردن ی از بتر ی  خاموش کردن با خراب کردن چیر

10007241 T رویداد یا رخداد ازمون 

10031140 IC عملکرد ازمون تشخییص 

10019914 M ابزار تفری    ح اسباب بازی 

10018520 F انقباض غیر  -فرایند اختالل در سیستم عضالیی  اسپاسم: اسکلت 
ل عضالت اسکلت  که با افزایش تون عضالیی  قابل کنی 

همراه است و سبب سفت  عضالت هنگام حرکات  دست و 
 پا یم شود. 

10001940 M ی  مواد اسیر

10003553 L اجزای دستگاه عضالیی اسکلت   استخوان 

10017402 L   قسمت  از بدن استخوان خاج 

10014227 L استخوان استخوان لگن 

10041415 IC   احت تشویق  تشویق کردن اسی 

10016744 F   س جا به جای
: عدم قابلیت مدیریت اختالل  اسی  اختالل در واکنش روایی

که به دلیل جابه جای  از محییط به روایی و روایی اجتمایع  
 محیط دیگر رخ یم دهد. 

10021788 DC   س جا به جای
س جا به جای   اسی 

 اسی 

10027929 DC س کاهش یافته س اضافی  اسی   اسی 

10024775 F س مراقب س اسی   اسی 

10027773 DC س مراقب س مراقب اسی   اسی 

10001385 DC س والدین س اسی   اسی 

10018826 A یل کردناس ی عاری از  میکروارگانیسم ها ی  ی ی کردن چیر ی کردن: تمیر  تمیر

10019296 F وضعیت استعداد ابتال 

10030472 IC به کار بردن استفاده از بانداژ فشاری 

10050571 IC بکاربردن پماد استفاده از پماد برای لب 

10005103 IC ی کننده های بارداری ی از ب استفاده از پیشگیر ی ازبارداری با پیشگیر ارداری: اقدام برای جلوگیر
 استفاده از ابزار یا دارو. 

10002472 IC  به کار بردن استفاده از دستگه ایمتی 

10021075 F حرکت کردن: حرکت دادن بدن از یک محل به مکایی دیگر  استفاده از صندیل چرخدار
توسط صندیل چرخدار، انتقال ایمن ازصندیل چرخدار یا به 

،سطح شیب دار صندیل  چرخدار، محدودیت حرکت 
راه ها و درگاه ها و دیگر موانع در محدوده شعت حرکت  

 آرام، متوسط و شی    ع. 

10041135 IC فن انتقال استفاده از فن انتقال 

10044992 IC فن آرام سازی استفاده از فن آرام سازی 

10043543 IC مدفوع فن آموزش دفع استفاده از فن آموزش دفع مدفوع 

10045219 IC )استفاده از فن آموزش مثانه)دفع ادرار( استفاده از فن آموزش مثانه)دفع ادرار 

10041784 IC فن ضد عفویی کردن استفاده از فن ضد عفویی کردن 

10044985 IC فن کاهش خطر استفاده از فن کاهش خطر 

10036202 IC فن محدود کردن استفاده از فن محدود کردن 

10050299 IC فنون آرام کردن استفاده از فنون آرام کردن 

10036468 IC به کار بردن استفاده از کیسه شد 

10039617 IC به کار بردن استفاده از کیسه گرم 
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10036182 IC ییک ی  به کار بردن استفاده از محدود کننده فیر

10035467 IC   فن وضعیت دادن استفاده از وضعیت حمایت 

10052133 IC   ش ی ش   استفاده ازفن مصاحبه انگیر ی  فن مصاحبه انگیر

10038858 DC ترک سیگار استفاده قبیل از دخانیات 

10030042 DC استفاده همزمان از چند دارو استفاده همزمان از چند دارو 

10027448 F برنامه پیچیده داروی   استفاده همزمان از چند دارو 

10020864 F خارج شدن یا باال آوردن اختالل در فرآ استفراغ : یند دستگاه گوارش 
 غذا یا محتویات معده از طریق مری و دهان

10025981 DC استفراغ استفراغ 

10046742 F استفراغ استفراغ شدید 

10046757 DC استفراغ شدید استفراغ شدید 

10026721 J استقالل  
ی

 وابستیک

10006708 A ارتباطات: آموزش، نقاش  کرد استنباط .  ن یا فراخوایی

10044819 IC  استنشاق درمایی  استنشاق درمایی 

10010213 M  درمان استنشاق درمایی 

10018857 L باز کردن بدن استوما 

10013847 M جراج استویم 

10020413 L اجزای سیستم ادراری اسفنکی  ادراری 

10002280 L از اجزا دستگاه گوارش   اسفنکی  مقعدی 

10017619 A ی کردن: سخت مالش دادن به خصوص با یک برس  کراب کردناس تمیر
 سفت

10005933 F اختالل در دفع: دفع مدفوع به صورت شل و مایع، افزایش  اسهال
 عضله و 

ی
دفع همراه با افزایش صداهای روده، گرفتیک

 فوریت در  دفع مدفوع. 

10000630 DC اسهال اسهال 

10027725 F ع: عبور خود به خودی و دفع مدفوع، ی  ی  اختیاری مدفو  اسهال سخت
 اختیاری مدفوع بدون ارتباط با نقص عضوی یا بیماری

10032653 F عدم تعادل اسید و باز اسیدوز تنفش 

10032010 F عدم تعادل اسید و باز اسیدوز متابولیک 

10016576 A فرستادن یا راهنمای  کردن شخیص به کش یا  اشاره کردن : 
ی

هماهنیک
ی ی  چیر

10030845 F ن خون  وضعیت اشباع اکسیر 

10015466 F  اختالل در اعتقاد:قدرت و تمرکز ذهن برای جدا شدن  اشتغال ذهتی
 ازافکار دیگر یا  پریشایی ذهتی 

10002455 F موقعیت:  تمایل برای برآوردن نیاز بدن برای مواد غذای  یا  اشتها
 نوع خایص از غذاها. 

10040333 DC ی به غذا(اشتهای مثبت)ا  اشتها شتها داشت 

10021113 F  
ی

 با وجود  اشتیاق)اراده( به زندگ
ی

اراده:اشتیاق بر افکار و آرزوها برای ادامه زندگ
، انتخاب یا ادامه 

ی
ایط دشوار، تمایل شدید برای زندگ ش 

 فرد
ی

 زندگ

10013899 F اختالل وزن: وضعیت وزن بدن وتوده بدیی باال، معموال  اضافه وزن
درصد از وزن ایده آل، افزایش در نسبت  20-10 بیش از 

سلول های چری  به طور عمده در امعا و احشا و بافت زیر 
جلدی در ارتباط با مرصف بیش از حد از مواد مغذی، 

 پرخوری و عدم ورزش. 

10027300 DC اضافه وزن اضافه وزن 

10002429 F اضطراب  . : احساس ترس، خطر و پریشایی  احساسات منقی

10000477 DC اضطراب اضطراب 
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10017880 F   اضطراب:احساس ترس و نگرایی ایجاد شده که با تفکیک از  اضطراب جدای
محیط های آشنا و افراد خاص مانند نوزادایی که از مادر 
جدا شده اند، یا گریه، واکنش های عزاداری، عدم ابراز 
ی ،محرومیت اتفاق یم  احساسات، جدا شدن، کناره گیر

 افتد. 

10027858 DC اضطراب اضطراب کاهش یافته 

10027794 DC س مراقب اضطراب کاهش یافته مراقب  اسی 

10041001 F اضطراب اضطراب مرگ 

10041017 DC اضطراب مرگ اضطراب مرگ 

10006950 A سازماندیه: اطمینان حاصل کردن اطمینان 

10016480 A زیای  اعتماد به نفس. حمایت کردن: ;کاهش ترس و با اطمینان بخش بودن 

10013643 F تعارض مطابق با سیستم مورد به منظور  اعتصاب رسیم : تعارض صنعت 
:معموال با امتناع از ادامه  ایط کاری بهی  به دست آوردن ش 

 کار همراه است

10020318 F عدم تداخل بر اساس سیستم توافق جهت  اعتصاب غیر رسیم : تعارض صنعت 
ایط کاری  ، که معموال با رد کردن ادامه کار دستیای  ش  بهی 

د.   صورت یم گیر

10022058 F اعتقاد اعتقاد به سالمت 

10005427 F  
ی

 خود.  اعتقاد فرهنیک
ی

 اعتقاد: اعتقاد شخیص بر اساس ارزش های فرهنیک

10022397 DC متناقض 
ی

  اعتقاد فرهنیک
ی

 اعتقاد فرهنیک

10024159 F اعتقاد مذهت   اعتقاد مذهت  مثبت 

10025463 F  اعتقادات مذهت   اعتقاد مذهت  منقی 

10022769 DC اعتقاد معنوی اعتقاد معنوی متضاد 

10025934 F احساسات: احساس اعتماد به نفس، اعتقاد به خوب  اعتماد
 بودن، قدرت و قابلیت اطمینان از دیگران

10017724 F عقیده، ارزش و توانای  ها، هر رفت اعتماد به نفس:
ار خاص در تصویر ذهتی

مورد خود فرد، اعتماد به خود،بیان شفایه خودپذیری و 
ی از خود،  ، تصویرهای منقی چالش برانگیر خود محدودیت 

، تشویق و انتقاد سازنده  پذیرش خودستای 

10011472 F  ی  اعتماد به نفس اعتماد به نفس پایتر

10029507 DC  ی ی  اعتماد به نفس پایتر  اعتماد به نفس پایتر

10004400 F ی مزمن ی  اعتماد به نفس پایتر  اعتماد به نفس پایتر

10000533 DC ی مزمن ی مزمن اعتماد به نفس پایتر  اعتماد به نفس پایتر

10025751 DC اعتماد به نفس اعتماد به نفس مثبت 

10004629 F اختالل در اگایه : عدم هوشیاری عمیق بدون پاسخ های  اغما
یولوژیک از جمله عدم پاسخ به درد  ی  . فیر

10008140 F پا 
ی

 پا از مچ پا،  افتادگ
ی

:افتادگ اختالل در روند سیستم عضالیی اسکلت 
، کف پا به سمت  ی خم شدن از مفصل مچ پا در جهت پایتر
ی با کف پا به  ی میافتد، کشیده شدن پا عدم لمس زمتر پایتر
ی بر روی انگشتان  ، راه رفت  ی صورت مناسب جهت راه رفت 

احت پا، پا نیم تواند در وضعیت  طبییع بماند که با اسی 
طوالیی در بسی  بدون قرار دادن پا در وضعیت خاص 

 همراه است

10029405 DC افتادن افتادن 

10007512 F رویداد یا رخداد افتادن 

10007520 F ی تر  افتادن ایط ایجاد:سقوط بدن از سطح باالتر به سطح پایتر ش 
زن و به دلیل عدم تعادل، غش یا ناتوایی در تحمل و 

 وضعیت ایستاده
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10013457 F )اضافه وزن:وضعیت وزن بدیی باال و توده ی بدیی که  افراد چاق) دارای اضافه وزن
درصد از وزن ایده ال باالتر است ،افزایش غیر  20معموال  

طبییع نسبت سلول های چری  دربافت های زیر جلدی و 
 ، درویی که با مرصف بیش از حد یا مداوم  مواد غذای 
 پرخوری و عدم ورزش در زمان طوالیی تر همراه است. 

10009961 A ی برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر:  افزایش ی : تنظیم چیر تغییر
 باالتر

10024884 A افزایش افزایش تحمل فعالیت 

10041055 F اختالل در فرآیند سیستم نظاری   افزایش چری  خون 

10042012 DC در حجم مایع اختالل افزایش حجم مایع 

10027288 DC  بان قلب به باالی بان قلب به باالی  120افزایش ضی  120افزایش ضی

10039923 DC افزایش غیر طبییع درد افزایش غیر طبییع درد 

10038862 F درد افزایش غیر طبییع درد 

10025395 DC فشار داخل جمجمه افزایش فشار داخل جمجمه 

10027521 F اختالل در فرآیند سیستم نظاری   افزایش قندخون 

10027550 DC افزایش قندخون افزایش قندخون 

10009445 F ی ها در بدن اختالل در فرآیند سیستم تنظییم: وضعیت تجمع مواد  افزایش ویتامتر
ی در یط یک دوره زمایی طوالیی  سیم از یک یا چند ویتامتر

ی   Kیا  A ،D ،Eدر ارتباط با مرصف بیش از حد ویتامتر
ی  ی های محلول در آب مانند ویتامتر  .Cو  Bوندرتا ویتامتر

10000551 DC مزمن 
ی

 غمگیتی  افشدگ

10018701 M ماده افشانه 

10022795 DC   افکار خودکش   افکار خودکش 

10024100 F   شناخت  مختل شده افکار خودکش 

10002907 F   ی خود اقدام به خودکش  رفتار خود مخرب:تالش برای کشت 

10012513 F اقدام اقدام مشکل 

10039369 IC  ن درمایی ن درمایی  اکسیر   اکسیر 

10013921 M  ن درمایی  درمان اکسیر 

10045760 DC  ی ی  اگایه از تکامل جنتر  اگایه از تکامل جنتر

10046215 F  ی  دانش اگایه از تکامل جنتر

10037978 F دانش اگایه از شایت بیماری 

10031172 F ظاهر شدن قرمزی و خارش در پوست توام  اختالل پوست   اگزما:

 با تاول و ورم. 

10029927 DC التهاب التهاب 

10010127 F سیر بیماری زای   التهاب 

10043308 F التهاب التهاب لثه 

10043312 DC التهاب لثه التهاب لثه 

10035096 DC التیام زخم التیام  موثر زخم 

10021236 F التیام التیام زخم 

10041119 F اختالل فرآیند سیستم ایمتی بدن: پاسخ ایمتی به آنت  ژن  الرژی
 .  خارج 

10029697 DC الرژی الرژی 

10010039 A ی القا ی  ارتقا بخشیدن: کمک در به دست آوردن چیر

10032023 F عدم تعادل اسید و باز الکالوز متابولیک 

10036111 M وشوک درمایی در تشنج  درمان الکی 

10005659 A   وشوک قلت
ییک از طریق قفسه سینه به  الکی  تحریک: دادن یک شوک الکی 

 عضله قلب برای درمان آریتیم قلت  

10039324 IC  ولیت درمایی ولیت درمایی  الکی   الکی 

10031193 M  ولیت درمایی  درمان الکی 

10009292 F رفتار الگوی بهداشت 
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10032204 F الگوی بهداشت الگوی بهداشت دهان 

10043401 F الگوی بهداشت الگوی بهداشت واژن 

10012112 F رفتار الگوی حرکت 

10006529 F الگوی خوردن یا اشامیدن الگوی خوردن 

10006540 F رفتار الگوی خوردن و آشامیدن 

10006282 F الگوی خوردن یا آشامیدن الگوی نوشیدن 

10031345 F به انگل شپش ش 
ی

  الودگ
ی

 آلودگ

10024438 IC )  اولویت بخشیدن الویت بندی برنامه  )درمایی

10019778 T ی متغیر یا فاصله زمایی  امروز  نحوه اندازه گیر

10009957 M تکنیک اموزش تکنیک در ی  اختیاری 

10036985 IC  آموزش دادن اموزش خانواده در مورد خون درمایی 

10009095 F ی اعتماد به د امید یگران و احساسات: احساس فرصت داشت 
، بیان دالیل و اراده برای 

ی
آینده، شور وهیجان برای زندگ

ی اهداف  ، که با تعیتر ، خوش بیتی ، آرامش درویی
ی

زندگ
 وجمع اوری   انرژی همراه است. 

10025780 DC امید امید 

10011331 F  
ی

ی سن مرگ در یک جمعیت زنده متولد  امید به زندگ وضعیت: میانگتر
 شده

10025353 F امید بتامید مث 

10023679 F باور انتظار 

10041040 F ل ی  انتظار انتظار درباره مراقبت در میی

10024144 F انتظار انتظار غیر واقیع 

10042357 DC انتظار غیر واقیع انتظار غیر واقیع در مورد درمان 

10020030 A ی از یک  انتقال دادن ی ی موقعیت یا وضعیت: حرکت  کش یا چیر تعیتر
 مکان دیگر. مکان به 

10033188 IC انتقال دادن انتقال دادن بیمار 

10006085 L   نزدیک موقعیت انتهای   انتهای 

10014291 A انجام  .  اقدام: انجام یک کار فتی

10043618 IC انجام دادن انجام تنقیه 

10043527 IC  انجام دادن  دامنه حرکت  به صورت
 منفعل

 انجام دادن

10043602 IC انجام دادن ادن به صورت غیر تماشانجام د 

10004808 M   خدمات انجمن خدمات وعده های غذای 

10039348 IC  انحراف درمایی  انحراف درمایی 

10026637 M  درمان انحراف درمایی 

10018218 J وضعیت اندازه 

10011813 A ی ی.  اندازه گیر ی  های چیر
ی

ی شماره برای ویژگ : تعیتر  ارزشیای 

10043455 IC  ی ی حرکات جنتر ی اندازه گیر  اندازه گیر

10032006 IC ی دمای بدن ی اندازه گیر  اندازه گیر

10036819 IC ی دور  قفسه سینه ی اندازه گیر  اندازه گیر

10035451 IC ی دور ش ی اندازه گیر  اندازه گیر

10031996 IC ی فشار خون ی اندازه گیر  اندازه گیر

10037000 IC ی قد یانداز  اندازه گیر  ه گیر

10041212 IC ی قند خون ی اندازه گیر  اندازه گیر

10039250 IC ی مایعات دفع شده ی اندازه گیر  اندازه گیر

10039245 IC   ان مایع دریافت ی ی میر ی اندازه گیر  اندازه گیر

10003065 J اندازه اندازه متوسط 

10002602 M اندام مصنویع  
ی

 وسیله ساختیک
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10008516 F احساسات غم و اندوه همراه با از دست دادن،  احساسات:  اندوه
 
ی

، خستیک
ی

مرگ؛ شوک و ناباوری)مرحله شوک(. خستیک
شدید و ی  حایل، اضطراب، واکنش سوگ و عزاداری، گریه 
یا هق هق، اگایه از خطر، ناباوری، انکار، خشم )مرحله 
ی مجدد، بیان  واکنش(. سازگاری، پذیرش، جهت گیر

ت از دست دادن ،عدم احساسات از دست دادن،واقعی
، بیان انتظارات مثبت نسبت به  س جسمایی وجود اسی 

 آینده )مرحله پذیرش(. 

10022345 DC اندوه اندوه 

10038482 DC  
ی

  اندوه خانوادگ
ی

 اندوه خانوادگ

10038476 F  
ی

 غم واندوه اندوه خانوادگ

10006899 F مواد: منبع قدرت قابل استفاده انرژی 

10050070 DC انزوای اجتمایع ی اجتمایع کاهش یافتهانزوا 

10028501 DC )
ی

 انسجام پوست انسجام موثر پوست)یکپارچیک

10013555 F روند انسداد 

10010400 M  ی  مواد بدن انسولتر

10020523 F فرایند سیستم تولید مثل:انقباضات منظم و دردناک رحم  انقباض رحم
وع زایمان که ب ه تدری    ج در قسمت باالی  رحم در طول ش 

افزایش پیدا یم کند و به طور متوسط حدود دو دقیقه به 
طول یم انجامد و در طول یک دقیقه با کاهش اندازه و باز 
شدن کامل دهانه رحم منجر به سهولت در خروج نوزاد 

 میشود. 

10010975 F وز  انقباض مفصل : باز تاب مفصل، فیی 
فرآیند اختالل سیستم عضالیی

ی از حرک طبییع بافت همبند در کپس ول مفصیل جلوگیر
دست، انگشت، آرنج، شانه، پا، زانو یا پنجه پا، حرکت 

ی غیر طبییع مفصل،  محدود یا عدم توانای  حرکت، قرارگیر
های عضالیی به علت   و کوتاه شدن فیی 

همراه با آتروفی
عدم حرکت مفاصل فعال و غیر فعال  یا در ارتباط با از 

طبییع پوست به علت دست دادن خاصیت ارتجایع 
 تشکیل بافت اسکار وسیع در طول مفاصل

10043969 DC انقباضات رحم انقباضات رحم در محدوده طبییع 

10000624 DC انکار انکار 

10005721 F فرآیند مقابله با اختالل: اجتناب یا امتناع از اطالع دادن  انکار
 یک رخداد به منظور کاهش اضطراب

10043845 F انکار ر مورد  شدت بیماریانکار د 

10043850 DC انکار در مورد  شدت بیماری انکار در مورد شدت بیماری 

10009988 M دستگاه انکوباتور 

10007937 L ناحیه بدن انگشت 

10019797 L قسمت  از بدن انگشت پا 

10012242 A ه دادن ی ی کش به انجام کاری با روش  خاص  انگیر یا ارتقاء دادن: وا داشت 
 تحریک کردن عالیق او به یک فعالیت

10020506 L شکاف)سوراخ( اوروستویم 

10040572 F باور اولویت 

10015736 A ی بر اساس تقدم در رتبه  اولویت بخشیدن ی برنامه ریزی: مرتب سازی چیر
 بندی

10008418 F ی قسمت  یا همه دستگاه تنا ایجاد اختالل در دستگاه تناسیل سیل خارج  قطع عضو: برداشت 
از نوزاد دخی  یا پش ، کودک یا بزرگسال همراه با مراسم 

 و اعتقادات مذهت  
ی

خاص و به عنوان مثال  عادات فرهنیک
 یا شکنجه. 

10044078 IC احیا قلت   ایجاد فشار بر قفسه ی سینه 
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10001647 DC ایزوله اجتمایع ایزوله اجتمایع 

10018389 F الل در موقعییت(عدم ثبات)اخت ایزوله اجتمایع 

10018755 F باال بردن: حرکت و تغییر وضعیت بدن در حالت قائم  ایستادن
 ایستاده. 

10010025 F فردی ایفای نقش فردی 

10009727 L شکاف)سوراخ( ایلئوستویم 

10032676 F  ایط ایمتی  ش 

10031397 F ایمتی  ایمتی خانه 

10032682 F ایمتی  ایمتی دستگاه 

10031247 F ایمتی  یمتی محییطا 

10030233 DC ایمتی محیط اطراف ایمتی موثر محیط اطراف 

10008299 T نقطه ی زمایی یا فاصله ی زمایی  اینده 

10020957 F ن است  آب ی که ترکیت  از هیدروژن و اکسیر  ماده: یک مایع تمیر
 و بر 

ی
وری بر زندگ  حیوانات و گیاهان ضی

ی
و برای زندگ

 تکامل بش  موثر است. 

10039209 IC  آب درمان آب درمایی 

10039266 M  درمان آب درمایی 

10004041 F روند مختل شده بدن آب مروارید 

10021006 F ایط جوی که در یک مکان یا زمان با  آب و هوا فرایند محییط: ش 
ات  توجه به دما، فشار، رطوبت، ابری بودن، یا هر تغییر

 و تکا
ی

مل بش  تاثیر یم هواشناش وجود دارد و بر زندگ
 گذارد. 

10009179 F آب و هوا: دمای خارج  بسیار باالتر از بدن انسان و در  آب و هوای گرم
 و تکامل انسان موثر است. 

ی
 نتیجه  بر زندگ

10018633 M وسیله ی  حرکت کردن آتل 

10008528 A  ی ی  آراست  بهداشت: مسواک زدن و روش های دیگر نگهداری و  تمیر
 خن. کردن مو و نا

10040540 M فن آرامسازی آرام سازی عضالیی پیش رونده 

10040796 F  ارامبخش   آرامبخش  منقی 

10040806 F ارامبخش   آرامبخش  موثر 

10004664 A در ارتباط: مشاوره با کش در زمان احتیاج آرامش 

10039297 M  درمان آرامش درمایی 

10039191 IC  فن آرامسازی آرامش درمایی 

10011543 M ماده آرایش کردن 

10012407 M ماده آرایش ناخن 

10012584 F اروغ زدن آروغ زدن های ی  اثر 

10002493 L  ه رنگ اطراف نوک آرئول) قسمت تیر
 پستان(

 قسمت  از بدن

10045566 F خشونت آزار و اذیت 

10017954 F ه آزار  آزار و اذیت جنش ی به صورت  رفتارهای تهاجیم، تعدی جنش با انگیر
ییک یا کالیم از سوی فرد یا افرادی که حقوق، موقعیت،  ی فیر

 امنیت و آزادی کش را از وی سلب یم کنند. 

10019594 A ی یا کش.  آزمایش کردن ی : تالش برای مشخص کردن چیر  ارزشیای 

10027177 DC اسیون اسیون آسپیر  آسپیر

10002656 F اسیون استنشاق مواد معدی یا فرآیند اختالل دستگاه تنفش:  آسپیر
 خارج  به داخل لوله تراشه یا ریه ها

10011723 A   اسیون دست اسیون:ساکشن دست   آسپیر  اسپیر

10011821 A اسیون مکانییک اسیون:ساکشن مکانییک آسپیر  آسپیر

10002641 A )ه کردن)تنفس  ساکشن:ساکشن یا کشیدن یک ماده آسپیر

10029936 DC آسیب آسیب 
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10010284 F به آسیب  ضی

10004191 F   آسیب آسیب  شیمیای 

10010934 F درک مختل شده: احساس سوزن سوزن شدن آزاردهنده و  آسیب پوست  منجر به خارش
احساس پوست  ناش  از اسیب یا خراش پوست  یا پوست 

 ش. 

10019637 F   آسیب آسیب حراری 

10030074 DC ناش  از انتقال 
ی

 ناش   آسیب دیدگ
ی

  از انتقالآسیب دیدگ

10020024 F ناش  از انتقال 
ی

محل یا مکان(  آسیب دیدگ : به دلیل حرکت )تغییر
ی

آسیب دیدگ
 موقعیت

10029678 DC ییک از آزار ی  آسیب ناش  از آزار آسیب فیر

10011832 F آسیب آسیب مکانییک 

10029530 F آسیب آسیب ناش  از اذیت 

10016286 F آسیب آسیب ناش  از پرتو 

10016335 F کت اجباری در  آسیب ناش  از تجاوز ایط جسیم و روایی پس از ش  آسیب: ش 
 روابط جنش  یا مقاربت .. 

10011159 F ر ی  آسیب آسیب ناش  از لیر

10006643 F یسیته  آسیب آسیب ناش  ازالکی 

10031234 F صدمه آسیب های محییط 

10038513 F  آسیب های مربوط به سقوط)سقوط
 (در اثر آسیب

 صدمه

10023111 DC آسیب وضعیت دادن قبل از عمل آسیب وضعیت دادن قبل از عمل 

10014372 F صدمه آسیب وضعیت دادن قبل از عمل 

10041946 F تجمع مایعات آسیت 

10005188 F ی ی : مراقبت از فراهم کردن غذا و  آشیر آماده سازی مواد غذای 
سازی مواد  وعده های غذای  از نظر کمیت و کیفیت، آماده

، خدمت و توزی    ع مواد  ه سازی مواد غذای  ، ذخیر غذای 
 معمول روزانه

ی
 غذای  الزم برای حفظ زندگ

10010245 IC ل درد بیمار وع آغاز کنی   ش 

10003083 F شناخت آگایه از 

10030246 DC آگایه از  بهداشت دهان آگایه از  بهداشت دهان 

10031635 F انشد آگایه از  بهداشت دهان 

10033778 DC  آگایه از  پاسخ بیمار به روش درمایی  آگایه از  پاسخ بیمار به روش درمایی 

10034271 F  دانش آگایه از  پاسخ بیمار به روش درمایی 

10042576 F دانش آگایه از  سوء مرصف دارو 

10023826 DC شناخت روند بیماری زای   آگایه از بیماری 

10026659 F  دانش وهاآگایه از دار 

10039094 F دانش آگایه از درد 

10021918 F   آگایه از رژیم آگایه از رژیم داروی 

10023819 DC   آگایه از رژیم داروی   آگایه از رژیم داروی 

10013810 F ی رابطه با محیط از نظر زمایی مانند سال،  آگایه از زمان و مکان وضعیت: تعیتر
ر محل در نقطه مکایی فصل، ماه، روز، زمان دقیق. از نظ

مانند کشور، استان، شهرستان، محل کار، خانه و در 
ایط آگایه از هویت خود مانند سن، تاری    خ تولد و از نظر  ش 

 شناخت مردم اطراف

10042582 DC آگایه از سوء مرصف دارو آگایه از سوء مرصف دارو 

10029467 DC خودآگایه آگایه از عالئم 

10014243 L قسمت تولید مثیل بدن مرد مرد آلت تناسیل 

10018336 F آلرژی آلرژی ناش  از گزش نیش مار 

10010307 F ه  آلرژی آلرژی  به گزش حش 

10032669 F عدم تعادل اسید و باز آلکالوز تنفش 
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10014735 F  
ی

ی که  ناپاک یا کثیف است.  آلودگ ی  اختالل در فرآیند محییط: چیر

10025369 F  
ی

 حییطفرآیند  م آلودگ

10016414 F  
ی

س بودن برای اقدام  یا  آمادگ وضعیت: آماده شدن یا در دسی 
فت.   پیش 

10035650 F برای ترخیص 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10035666 DC برای ترخیص 
ی

 برای ترخیص آمادگ
ی

 آمادگ

10038610 F برای ترک سیگار 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10025278 DC ی های موثر  برای تصمیم گیر
ی

 آما آمادگ
ی

 دگ

10038154 F  برای خود اظهاری درباره 
ی

آمادگ
 وضعیت سالمت

 
ی

 آمادگ

10046863 F   برای خود مدیریت 
ی

ی آمادگ  برای یادگیر
ی

 آمادگ

10001469 DC برای سازگاری موثر 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10001453 DC برای سازگاری موثر با جامعه 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10001482 DC  برای فرآیند خانو 
ی

 آمادگ
ی

ادگ
 مثبت)سودمند(

 
ی

 آمادگ

10001521 DC برای والدی موثر 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10033824 DC برای وضعیت معنوی موثر 
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10016422 F ی  برای یادگیر
ی

  آمادگ
ی

 آمادگ

10042498 DC ی ی آماده  برای یادگیر  برای یادگیر
ی

 آمادگ

10015484 IC ماده کردنآ آماده سازی پوست قبل از عمل جراج 

10008117 F انجام دادن: مراقبت کردن غذای تهیه شده وعده های  آماده سازی غذا
ه  ، ذخیر غذای  از نظر کمیت و کیفیت،روند تهیه مواد غذای 
، خوردن و توزی    ع مواد غذای  الزم برای  سازی مواد غذای 

 روزمره. 
ی

 حفظ زندگ

10045495 IC  آماده سازی کودک برای نقش خواهر یا
 رادریب

 آماده کردن

10017912 A ی در یک وضعیت خاص  آماده شدن برای اقدام ی آماده کردن: جایگذاری چیر
 جهت استفاده

10015478 A ی آماده کردن ی  انجام دادن:آماده کردن کش یا چیر

10051806 IC آماده سازی آماده کردن بیمار برای جراج 

10051783 IC ماده سازیآ آماده کردن بیمار برای فعالیت 

10051796 IC آماده سازی آماده کردن خانواده برای تولد بچه 

10002214 M وسیله نقلیه آمبوالنس 

10051823 F فرایند عروف  منقی  آمبویل 

10006564 A ی به شخیص.  آموزش ی  آموزش: ارائه اطالعات در مورد چیر

10020007 A توسعه دادن مهارت های فرد یا عمل آموزش: کردهای راهنمای 
ی.  ی  چیر

10033126 IC آموزش دادن آموزش  به بیمار 

10038226 IC  آموزش  خدمات مدرسه در مورد
 بیماری

 آموزش دادن

10039073 IC  آموزش  در مورد استفاده ضد درد
ل شده  کنی 

 آموزش دادن

10033142 A  ی  آموزش دادن آموزش توالت رفت 

10038203 IC وزش دادنآم آموزش جامع در مورد بیماری 

10036857 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد ابزار 

10038149 IC  آموزش خانواده در مورد استعداد ابتال
 به عفونت

 آموزش دادن

10036890 IC  ولیت آموزش خانواده در مورد الکی 
 درمایی 

 آموزش دادن
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10038131 IC  آموزش خانواده در مورد الگوی
 بهداشت  

 آموزش دادن

10036874 IC  آموزش خانواده در مورد آزمایش های
 تشخییص

 آموزش دادن

10024656 IC  آموزش در مورد برنامه درمایی  آموزش خانواده در مورد برنامه درمایی 

10021719 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد بیماری 

10036971 IC  آموزش خانواده در مورد پایش وضعیت
 تنفش

 آموزش دادن

10041732 IC  ی از آموزش خانواده در مورد پیشگیر
 انتشار عفونت

 آموزش دادن

10040269 IC  ی از آموزش خانواده در مورد پیشگیر
 سقوط

 آموزش دادن

10036928 IC  ی از آموزش خانواده در مورد پیشگیر
 عفونت

 آموزش دادن

10036944 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد تعادل مایعات 

10036900 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد تکامل نوزاد 

10041462 IC  آموزش خانواده در مورد تنظیم درجه
 حرارت

 آموزش دادن

10036130 IC  آموزش خانواده در مورد خدمات
 جامعه نگر

 آموزش دادن

10026525 IC  آموزش دادن آموزش خانواده در مورد رژیم درمایی 

10033119 IC  آموزش دادن خانواده در مورد رفتار بهداشت  آموزش 

10038550 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد فن انتقال 

10036888 IC  آموزش دادن آموزش خانواده در مورد مایع درمایی 

10038337 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد مدیریت درد 

10036959 IC  آموزش دادن آموزش خانواده در مورد نور درمایی 

10026518 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد هذیان 

10046994 IC   آموزش دادن آموزش خود پایش 

10033135 IC آموزش دادن آموزش خود سوندگذاری 

10019502 A اطالع دادن: دادن اطالعات دقیق به فرد در مورد سالمت آموزش دادن 

10045005 IC آموزش دادن زارآموزش در ارتباط با آ 

10032902 IC آموزش دادن آموزش در مورد ابزار 

10044944 IC  آموزش دادن آموزش در مورد ابزار ایمتی 

10037474 IC آموزش در مورد ابزار آموزش در مورد ابزار قابل انتقال 

10045183 IC )آموزش دادن آموزش در مورد ادم) ورم 

10036169 IC  آموزش دادن موثرآموزش در مورد ارتباط 

10044605 IC آموزش دادن آموزش در مورد استعفاده از جعبه دارو 

10040913 IC  آموزش در مورد استفاده از ابزار
 پوشش  

 آموزش دادن

10038843 IC آموزش دادن آموزش در مورد استفاده از تنباکو 

10045344 IC  آموزش در مورد استفاده از ضدبارداری
 ها

 آموزش دادن

10040909 IC  آموزش در مورد استفاده از وسایل
 حمایت  

 آموزش دادن

10024639 IC آموزش دادن آموزش در مورد اعتیاد 

10044900 IC آموزش دادن آموزش در مورد اعتیاد به الکل 

10024660 IC آموزش دادن آموزش در مورد افزایش تحمل فعالیت 

10044786 IC  ن درمایی  آموزش دادن آموزش در مورد اکسیر 

10032918 IC آموزش دادن آموزش در مورد الگوی خوردن 
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10044738 IC  ی درجه آموزش در مورد اندازه گیر
 حرارت بدن

 آموزش دادن

10044148 IC ی فشار خون  آموزش دادن آموزش در مورد اندازه گیر

10045550 IC  ی نبض آموزش در مورد اندازه گیر
 رادیال

 آموزش دادن

10032960 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمتی خانه 

10037160 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمتی کودک 

10044937 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمتی محیط اطراف 

10044475 IC آموزش دادن آموزش در مورد آسایشگاه 

10043768 IC آموزش دادن آموزش در مورد آگایه از واقعیت 

10032941 IC ش به شپش 
ی

 آموزش دادن آموزش در مورد آلودگ

10033017 IC  آموزش در مورد برنامه درمایی  آموزش در مورد بازتوایی 

10043710 IC   قلت 
 آموزش دادن آموزش در مورد برنامه بازتوایی

10042480 IC  ی شدن در آموزش در مورد بسی 
 بیمارستان

 آموزش دادن

10034974 IC آموزش دادن هبود زخمآموزش در مورد ب 

10044549 IC آموزش دادن آموزش در مورد بهداشت 

10043438 IC آموزش دادن آموزش در مورد بهداشت واژن 

10043504 IC   آموزش دادن آموزش در مورد ی  حرکت 

10024116 IC آموزش دادن آموزش در مورد بیماری 

10044622 IC  آموزش دادن آموزش در مورد پرتودرمایی 

10040253 IC ی از سقوط  آموزش دادن آموزش در مورد پیشکیر

10038112 IC  ی از انتشار آموزش در مورد پیشگیر
 عفونت

 آموزش دادن

10041470 IC  ی از پوگ آموزش در مورد پیشگیر
 استخوان

 آموزش دادن

10036861 IC  ی از زخم آموزش در مورد پیشگیر
 فشاری

 آموزش دادن

10038668 IC  ی از عودآموزش  آموزش دادن در مورد پیشگیر

10038647 IC آموزش دادن آموزش در مورد ترک سیگار 

10045149 IC آموزش دادن آموزش در مورد تعویض پانسمان زخم 

10024618 IC آموزش دادن آموزش در مورد تغذیه 

10046546 IC آموزش دادن آموزش در مورد تغذیه از راه روده 

10044717 IC در مورد تغذیه از رایه غیر از  آموزش
 دستگاه گوارش

 آموزش دادن

10037139 IC آموزش دادن آموزش در مورد تغذیه نوزاد 

10043536 IC  آموزش دادن آموزش در مورد تفری    ح درمایی 

10045469 IC  ی  آموزش دادن آموزش در مورد تکامل جنتر

10032925 IC آموزش دادن آموزش در مورد تنظیم خانواده 

10038120 IC آموزش دادن آموزش در مورد تهیه آب 

10045407 IC آموزش دادن آموزش در مورد تولد بچه 

10045079 IC  
ی
 آموزش دادن آموزش در مورد حاملگ

10040380 IC آموزش دادن آموزش در مورد خواب 

10043639 IC آموزش دادن آموزش در مورد دادن انما 

10019470 IC  آموزش دادن داروآموزش در مورد 

10040712 IC آموزش دادن آموزش در مورد دارو دادن 

10039115 IC آموزش دادن آموزش در مورد درد 

10044835 IC   آموزش دادن آموزش در مورد درمان های استنشاف 

10045482 IC آموزش دادن آموزش در مورد دفع 

10045242 IC   ی صفاف  آموزش دادن آموزش در مورد دیالیر



 
ICNP 4 September 2019 23 
 

10043515 IC ه انرژی  آموزش دادن آموزش در مورد ذخیر

10046533 IC  آموزش دادن آموزش در مورد رژیم درمایی 

10032956 IC   آموزش دادن آموزش در مورد رفتار بهداشت 

10033038 IC آموزش دادن آموزش در مورد رفتار جنش 

10044651 IC آموزش دادن آموزش در مورد روش 

10045411 IC آموزش دادن آموزش در مورد روش تغذیه 

10042887 IC آموزش دادن آموزش در مورد زخم دیابتیک 

10033064 IC آموزش دادن درمورد برنامه درمایی  آموزش در مورد سالمت سفر 

10045067 IC آموزش دادن آموزش در مورد سمعک 

10044916 IC آموزش دادن آموزش در مورد سوء مرصف  دارو 

10040488 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی کلوستویم 

10045203 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی مثانه 

10045300 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی یوروستویم 

10044772 IC آموزش دادن آموزش در مورد شمارش دفعات تنفس 

10036835 IC دیه از پستان  ش دادنآموز  آموزش در مورد شیر

10046522 IC  آموزش دادن آموزش در مورد شییم درمایی 

10036531 IC  آموزش دادن آموزش در مورد ضدانعقاد درمایی 

10043747 IC بان ساز  آموزش دادن آموزش در مورد ضی

10045196 IC آموزش دادن آموزش در مورد عملکرد سیستم ادراری 

10040604 IC آموزش دادن آموزش در مورد عوارض استوما 

10044614 IC آموزش دادن آموزش در مورد عوارض جانت  داروها 

10040615 IC آموزش دادن آموزش در مورد عوارض سطیح پوست 

10036153 IC  آموزش در مورد فرایند خانواده دار
 شدن

 آموزش دادن

10026502 IC آموزش دادن آموزش در مورد فرآیند مرگ 

10037461 IC آموزش دادن ورد فن انتقالآموزش در م 

10041489 IC آموزش دادن آموزش در مورد فن انتقال 

10023717 IC آموزش دادن آموزش در مورد فن سازگاری 

10024641 IC                  آموزش در مورد فن سازگاری
 فنویی برای عدم کفایت حش

 آموزش دادن

10038804 IC دادن آموزش آموزش در مورد فن کاهش خطر 

10044826 IC یوترایر سینه
ی  آموزش دادن آموزش در مورد فیر

10045545 IC  ی در معرض آموزش در مورد قرار گرفت 
 دود  سیگار فرد دیگری

 آموزش دادن

10043832 IC   آموزش دادن آموزش در مورد کم آی 

10038773 IC آموزش دادن آموزش در مورد کمک به خود 

10036148 IC  ل ایمپالس)تکانه(آموزش در مو  آموزش دادن رد کنی 

10038080 IC ل عالئم  آموزش دادن آموزش در مورد کنی 

10045226 IC ل مثانه  آموزش دادن آموزش در مورد کنی 

10043558 IC ل مدفوع  آموزش دادن آموزش در مورد کنی 

10043813 IC  آموزش دادن آموزش در مورد مایع درمایی 

10032939 IC  آموزش دادن مورد مایعات دریافت   آموزش در 

10043625 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدفوع سفت شده 

10043660 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت اسهال 

10045261 IC  آموزش در مورد مدیریت ی  اختیاری
 ادرار

 آموزش دادن

10038098 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت تب 

10038681 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت تنش 

10043687 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت تهوع 
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10019489 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت درد 

10038725 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت عالئم ترک 

10033055 IC درمایی آموزش درباره برنامه  آموزش در مورد مراقبت از استوما 

10045080 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از آب مروارید 

10042825 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از پا 

10045165 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از پرینه 

10032885 IC  آموزش در مورد مراقبت از پستان در
 دوره بعد از زایمان

 درمایی  آموزش در مورد برنامه

10032892 IC  آموزش در مورد مراقبت از پستان در
 دوره قبل از زایمان

 آموزش در مورد برنامه درمایی 

10044888 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از تراکئوستویم 

10045051 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از چشم 

10045014 IC وزش دادنآم آموزش در مورد مراقبت از خود 

10033029 IC  آموزش در مورد مراقبت از خود برای
 پوست

 آموزش دادن

10045112 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از دندان 

10038108 IC آموزش دادن در مورد برنامه درمایی  آموزش در مورد مراقبت از دهان 

10034961 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از زخم 

10044218 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از زخم فشاری 

10045257 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از سوند ادراری 

10043486 IC  
ی

 آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از شکستیک

10043493 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از گچ 

10045046 IC  آموزش دادن گوش  آموزش در مورد مراقبت از 

10044680 IC  آموزش در مورد مراقبت از لوله داخل
 روده ای

 آموزش دادن

10037118 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از نوزاد 

10045288 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از یوروستویم 

10045385 IC  آموزش در مورد مراقبت های بعد از
 زایمان

 آموزش دادن

10045392 IC  آموزش در مورد مراقبت های پیش از
 زایمان

 آموزش دادن

10032987 IC  آموزش در مورد مراقبت های
 نفروستویم

 آموزش در مورد برنامه درمایی 

10024687 IC  آموزش دادن آموزش در مورد معیارهای ایمتی 

10045235 IC  ی  آموزش دادن آموزش در مورد همودیالیر

10033072 IC آموزش دادن وزش در مورد واکسنآم 

10046514 IC   آموزش دادن آموزش در مورد واکنش های حساسیت 

10032994 IC آموزش دادن آموزش در مورد والدی موثر 

10040125 IC آموزش دادن آموزش در مورد ورزش 

10033001 IC آموزش دادن آموزش در مورد وزن مناسب 

10037488 IC ی آموزش در مورد ویتا  آموزش دادن متر

10036842 IC  مراقب و 
ی

آموزش در موردوابستیک
 کودک

 آموزش دادن

10024625 IC آموزش دادن آموزش درباره برنامه درمان 

10045337 IC آموزش دادن آموزش درباره ناباروری 

10039463 M دیه از پستان  خدمات آموزش سالمت آموزش شیر

10040555 IC   آموزش دادن ونده عضلهآموزش فن آرامسازی پیش 

10038699 IC آموزش دادن آموزش فن تن آرایم 

10039213 IC آموزش دادن آموزش فن نفس کشیدن 

10024673 IC آموزش دادن آموزش فن یادآوری 
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10032973 IC آموزش دادن آموزش ماساژ نوزاد 

10033086 IC آموزش دادن آموزش مراقب 

10019518 IC  در مورد عمل آموزش مراقب خانواد 
ی

گ
 پیش از عمل

 آموزش دادن

10033103 IC آموزش دادن به مراقب آموزش مراقب در مورد جدای  از والدین 

10033093 IC  ل ادرار و آموزش مراقب در مورد کنی 
 مدفوع

 آموزش دادن به مراقب

10045448 IC آموزش دادن آموزش مراقبت از لوله درناژ 

10044874 IC  آموزش دادن از ونتیالتورآموزش مراقبت 

10010376 A   آموزش: دادن اطالعات نظام مند به کش درباره نحوه  آموزش و راهنمای
 انجام کاری. 

10002383 M دارو آنت  بیوتیک 

10017299 T ی گذاری یفای  مرسوم انجام شده برای  آئتر رویداد یا رخداد: اقدامات تش 
 به مر 

ی
 حله دیگرنمایش انتقال از یک مرحله زندگ

10006224 A پوشاندن:قرار دادن تکه ای پارچه یا مواد با پارچه پوشاندن 

10022089 J  فت: آهسته تر از حد انتظار اتفاق میافتد با تاخیر  پیش 

10009450 A م خواب کردن ی م.  با هیپنوتیر ی  انجام دادن : القاء خواب مانند حالت های هیپنوتیر

10021121 F حرکت طبییع باد، حرکت قابل مالحظه باد فرایند محییط:  باد
 و تکامل بش  تاثیر 

ی
ی که بر زندگ در جو موازی با سطح زمتر

 یم گذارد. 

10050977 IC  یاد دادن باددیه در مورد مسیر بالیتی 

10015421 F فرایند سیستم تولید مثل:وضعیت رو به رشد و تغذیه  بارداری
ی در حال رشد در بدن در مدت تقریبا  روز تا   266جنتر

 یک فرایند طبییع و سالم 
ی
تولد از روز از لقاح، حاملگ

ی    ع و اجتناب ناپذیر در  ای  ش  است، اما شامل تغییر
 عملکردهای بدن است،  

، بیماری)کسالت(  
ی

وع بارداری با قطع قاعدگ ش 
 سینه ها، ایجاد رنگدانه در نوک پستان 

ی
صبحگایه، بزرگ
 ها همراه است. 

10020292 F اختالل در بارداری ناخواسته بارداری 

10007888 F ی  باروری : قابلیت مشارکت در به وجود آوردن یک جنتر توانای 
 سالم که منجر به تولد کودک یم شود. 

10007826 F ی تا به دنیا  باروری زنان باروری:توانای  زن برای بارداری و حمل جنتر
 آوردن آن به عنوان یک بچه. 

10011558 F م و  باروری مردان باروری: باروری مردان در سن باروری و تولید اسیر
 هورمون های جنش که منجر به باردار کردن زن یم شود. 

10003422 L ساختار بدن باز کردن بدن 

10004590 L ون  شکاف)سوراخ( باز کردن روده به بیر

10016645 A  بازتوایی  
ی

: بازسازی مجدد عملکردهای موثر و طبییع زندگ با بازیای 
 تمرین کردن، مخصوصا بعد از بیماری

10020817 T رویداد یا رخداد بازدید 

10010348 A ی.  مشاهده -بازرش ی  پایش:بررش  با دقت به شکیل نظام مند بر کش یا چیر

10002504 L قسمت  از بدن بازو 

10039629 IC  بازی درمایی  بازی درمایی 

10014676 M  درمان بازی درمایی 

10017140 A   درمان:  بازیای   وضعیت سابق یا اصیل، تجدید کردن،  بازیای
 احیای دوباره، جوان سازی مجدد ذهتی و جسیم. 

10003792 L موضع بدن باسن 
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10017500 F بافت بدن: آواسکوالر)بافت ی  خون( سفت و منقبض  بافت اسکار
شده وبافت کم رنگ سطح بدن، کاهش دهنده خاصیت 

لتیام آن که با اختالالت پوست  االستییک پوست و ا
 زودهنگام همراه است. 

10003524 F مواد بدن بافت بدن 

10007729 F   بافت بدن بافت چری 

10018971 L مشکالت مربوط به پوست بافت زیر جلدی 

10018481 F بافت بدن بافت نرم 

10020325 L ی باال باال  موقعیت پایتر

10006691 A د کردن یا باال بردن کل بدن یا بخش های  از موقعیت: بلن باال بردن
 بدن. 

10031439 F یوم ی ولیت   باال بودن منیر  عدم تعادل الکی 

10029293 L ناحیه بدن باال تنه 

10014607 M وسیله حمایت   بالش 

10003123 M پانسمان زخم بانداژ 

10030976 M بانداژ بانداژ فشاری 

10022516 DC   اور سالمت  ب باور متناقض بهداشت 

10021757 DC   مذهت   باور متناقض مذهت 
 باور منقی

10018577 F باور: اعتقاد و منش فردی در جهت حفظ عمل رهای  از  باور معنوی
 فرد حاکم است و فراتر از طبیعت 

ی
آنچه که بر اصول زندگ

 بیولوژییک و روایی اجتمایع اوست. 

10016728 F   شخیص برای باف  ماندن و ترک باور: اعتقاد و تمایل  باورمذهت
ح نظر و اصول دیتی شخیص، اعتقاد  اقدامای  جهت ش 
ی از  مذهت  که حاکم است، هماهنگ سازی و فراتر رفت 

 طبیعت بیولوژییک و روایی فرد. 

10046800 IC   ارزیای   باورهای ارزیای 

10031070 F   مناطق پوسته پوسته روی ش) معموال  بثورات پوست :  در اختالل پوست 
 نوزادان(

10004284 F والدی:رفتارهای متمرکز بر بارداری و آماده شدن برای  بچه دار شدن
والدی،انتظار درویی ایجاد شده توسط خانواده ها 

،دوستان و جامعه بر اساس رفتار های  مناسب و غیر 
 مناسب والدین

10005381 F شکل اختالل در وضعیت:ارتباط ناکارامد با تنش موقت،م بحران
ش به منابع  در حل مسئله،و ناتوایی در تشخیص و دسی 

10031366 F   بحران سالمت  -بحران بهداشت 

10029684 DC بحران سالمت   بحران حاد سالمت 

10007577 F  
ی

، اجتمایع و اقتصادی  بحران خانوادگ بحران: عدم تعادل در ثبات روایی
حل خانواده با تغییر در عملکرد عادی خود و مشکل در 

و شناخت و استفاده از  مساله و ارتباطات، اذعان به تغییر
 .  منابع داخیل و خارج 

، با استفاده از شبکه های حمایت   ایط نیاز به تغییر در ش 
ی ناکارآمدی ارتباطات  ، با در نظر گرفت  داخیل و خارج 

 .
ی

 خانوادگ

10005399 M  درمان بحران درمایی 

10006754 L و درمان بخش بهداشت بخش اورژانس 

10008724 L ساختار بخش بهداشت و درمان 

10009133 L بخش بهداشت و درمان بخش بیمارستان 

10007857 L اجزای دستگاه باروری بخش تولید مثیل بدن زن 

10011570 L اجزای دستگاه تولید مثل بخش تولید مثیل بدن مرد 

10010444 L بخش مراقبت بهداشت   بخش درمان سخت 



 
ICNP 4 September 2019 27 
 

10016303 L بخش بهداشت و درمان بخش رادیولوژی 

10013852 L   بخش بهداشت و درمان بخش شپای 

10005882 L بخش بهداشت و درمان بخش یا گروه تشخییص 

10052024 F نگرش بخشش 

10014081 J   ان بخش ی  میر

10019323 M ابزار جراج بخیه 

10019334 A ی زخم بخیه زدن  انجام:دوخت 

10032871 IC بخیه زدن یه زدن زخمبخ 

10003388 L ساختمان بدن)ساختار( بدن 

10034325 F ی ی  فرآیند مثبت بدون  آسیب  لیر

10040810 F آرامبخش  موثر بدون  داروی آرامبخش 

10040823 DC بدون  داروی آرامبخش بدون  داروی آرامبخش 

10040295 DC   بدون اثر جانت  داروی   بدون اثر جانت  داروی 

10040282 F   پاسخ به دارو بدون اثر جانت  داروی 

10029181 DC بدون استفراغ بدون استفراغ 

10029199 F فرآیند مثبت دستگاه گوارش بدون استفراغ 

10040063 DC بدون اسهال بدون اسهال 

10040059 F دفع موثر بدون اسهال 

10044260 DC بدون انکار بدون انکار 

10044256 F سازگاری موثر ربدون انکا 

10028783 DC اسیون اسیون بدون آسپیر  بدون آسپیر

10028796 F اسیون  فرآیند مثبت دستگاه تنفش بدون آسپیر

10029374 DC بدون آسیب  قبل از جراج بدون آسیب  قبل از جراج 

10033637 DC بدون آسیب اشعه بدون آسیب اشعه 

10034341 F فرایند مثبت بدون آسیب اشعه 

10033587 DC   بدون آسیب شیمیای   بدون آسیب شیمیای 

10034302 F   روند مثبت بدون آسیب شیمیای 

10029361 F فرآیند مثبت بدون آسیب قبل از جراج 

10033616 DC ی ی ی بدون آسیب لیر ی  بدون اسیب لیر

10013248 F وی نکردن یا منطبق نبودن با برنامه بدون پایبندی  اختالل در وضعیت:پیر
 درمایی 

10001371 DC بدون پایبندی بدون پایبندی 

10032178 F بدون پایبندی به برنامه بدون پایبندی به برنامه ایمن سازی 

10030026 DC بدون پایبندی به برنامه ایمن سازی بدون پایبندی به برنامه ایمن سازی 

10025136 F   بدون پایبندی به برنامه آزمایش
 تشخییص

 به برنامه بدون پایبندی

10022101 DC   بدون پایبندی به برنامه آزمایش
 تشخییص

 بدون پایبندی به برنامه آزمایش  تشخییص

10025191 F   بدون پایبندی به برنامه بدون پایبندی به برنامه ی ورزش 

10022657 DC   بدون پایبندی به برنامه ی ورزش   بدون پایبندی به برنامه ی ورزش 

10025189 F  بدون پایبندی به رژیم ن پایبندی به رژیم داروی  بدو 

10021682 DC   بدون پایبندی به رژیم داروی   بدون پایبندی به رژیم داروی 

10025143 F   بدون پایبندی به رژیم بدون پایبندی به رژیم غذای 

10022117 DC   بدون پایبندی به رژیم غذای   بدون پایبندی به رژیم غذای 

10025158 F بدون پایبندی به رژیم ون پایبندی به رژیم مایعاتبد 

10022129 DC بدون پایبندی به رژیم مایعات بدون پایبندی به رژیم مایعات 

10036406 DC   بدون ترومبوز وریدی عمق   بدون ترومبوز ورید عمق 

10036391 F   فرآیند عروف  مثبت بدون ترومبوز ورید عمق 
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10034432 OC تایج مورد انتظار بدون تشخیص و ن
 جسیم و روایی 

 تشخیص و نتیجه پدیده

10029264 DC نفس 
ی

 نفس بدون تنیک
ی

 بدون تنیک

10029255 F نفس 
ی

 فرآیند مثبت دستگاه تنفش بدون تنیک

10028984 DC بدون تهوع بدون تهوع 

10028997 F درک مثبت بدون تهوع 

10034727 DC  
ی

  بدون خستیک
ی

 بدون خستیک

10034715 F  بدو 
ی

 روند مثبت ن خستیک

10029168 DC بدون خشونت بدون خشونت 

10029175 F رفتارهای مثبت بدون خشونت 

10029110 F  بدون خود مخری   بدون خودزیی 

10029106 DC  بدون خودزیی  بدون خودزیی 

10028806 DC بدون خونریزی بدون خونریزی 

10028810 F بدون خونریزی  
 
 فرآیند مثبت عروف

10029008 DC بدون درد بدون درد 

10029012 F روند مثبت بدون درد 

10035645 DC  ی ی  بدون رفتار های خشونت آمیر  بدون رفتار های خشونت آمیر

10035632 F  ی  رفتار مثبت بدون رفتار های خشونت آمیر

10029083 DC بدون رفتارهای  خود مخرب بدون رفتارهای  خود مخرب 

10029096 F   رفتارهای مثبت خود مخرببدون رفتارهای 

10029065 DC بدون زخم فشاری بدون زخم فشاری 

10029077 F ساختار بدیی مثبت بدون زخم فشاری 

10028847 DC بدون شدرگیم بدون شدرگیم 

10028852 F شناخت مثبت بدون شدرگیم 

10029201 DC  بدون شگردایی  بدون شگردایی 

10029217 F  و انتقالنقل  بدون شگردایی 

10045359 F ادراک مثبت بدون شگیجه 

10045681 DC بدون شگیجه بدون شگیجه 

10034704 DC بدون سقوط بدون سقوط 

10034683 F رویداد یا رخداد مثبت بدون سقوط 

10028868 DC بدون سوء مرصف دارو بدون سوء مرصف دارو 

10028875 F دبدون سوء مرصف موا بدون سوء مرصف دارو 

10029123 DC بدون سوء مرصف مواد بدون سوء مرصف مواد 

10029134 F رفتار مثبت بدون سوء مرصف مواد 

10033594 DC ییک ییک بدون صدمه الکی   بدون صدمه الکی 

10034318 F ییک  روند مثبت بدون صدمه الکی 

10033644 DC   بدون صدمه حراری   بدون صدمه حراری 

10034356 F  فرایند مثبت حراری  بدون صدمه 

10033659 DC بدون صدمه نقل و انتقال بدون صدمه نقل و انتقال 

10034360 F روند مثبت بدون صدمه نقل و انتقال 

10028966 DC بدون صدمه و آسیب بدون صدمه و آسیب 

10028978 F فرآیند مثبت بدون صدمه و آسیب 

10042414 DC بدون عارضه بدون عارضه بارداری 

10028945 DC بدون عفونت بدون عفونت 

10028950 F فرآیند مثبت بدون عفونت 

10028834 F پدیده بدون عوارض 

10042390 DC بدون عارضه بدون عوارض استوما 

10042451 DC  ی بدون عوارض اکتسای  ناش  از بسی 
 شدن در بیمارستان

 بدون عارضه
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10042467 DC ارضهبدون ع بدون عوارض پس از زایمان 

10029049 DC بدون مسمومیت بدون مسمومیت 

10029054 F فرآیند مثبت بدون مسمومیت 

10029020 DC بدون ورم محییط بدون ورم محییط 

10029031 F فرآیند سیستم نظاری  موثر بدون ورم محییط 

10021648 C برادری یا خواهری برادر 

10041541 M تشک برجسته سازی لبه تشک 

10041556 IC حفظ و نگهداری برجسته سازی لبه تشک 

10006810 T رویداد یا رخداد برخورد 

10032630 IC ی بخیه ی  برداشت   برداشت 

10032648 IC ه زخم ی گیر
ی  برداشت   برداشت 

10051921 IC ی لوله داخل تراشه  حذف کردن برداشت 

10002673 A ی بررش ی ی اندازه, کیفیت یا ارزش چیر : تخمتر  ارزیای 

10019283 A بررش  . ی به صورت منظم از نظر زمایی ی  پایش:اسکن از کش یا چیر

10007256 A ی به منظور حضور  بررش ی امون کش یا چیر مشاهده:تحقیق پیر
 های ان

ی
 وغیاب یا ویژگ

10042927 IC بررش بررش  فشار پا 

10002832 M بررش دستگاه بررش ابزار 

10039087 IC بررش روی  بررش اثرات جانت  دا 

10030656 IC  بررش احتباس ادراری با استفاده از
اسوند  اولی 

 بررش

10033368 IC بررش بررش احتیاجات 

10024280 IC بررش بررش احساس خودکارآمدی 

10045901 IC  ی کننده از بررش استفاده از پیشگیر
 بارداری

 بررش

10038606 IC بررش بررش استفاده از دخانیات 

10024320 IC   بررش بررش استفاده از درمان های سنت 

10040529 IC بررش بررش استوما 

10043656 IC بررش بررش اسهال 

10044169 IC ری ی  بررش اسیب بررش اسیب های لیر

10038901 IC بررش بررش اشتها 

10041745 IC بررش بررش اضطراب 

10026064 IC بررش بررش اطراف 

10037984 IC بررش بررش اطالعات در مورد انتشارعفونت 

10030639 IC بررش بررش اطالعات در مورد بیماری 

10039780 IC  ی از بررش اطالعات در مورد جلوگیر
 سقوط

 بررش

10039104 IC بررش بررش اطالعات در مورد درد 

10039733 IC ییک ی  بررش بررش اطالعات در مورد درمان فیر

10039060 IC  ل درد بررش اطالعات در مورد کنی 
 بیمار

 بررش

10033876 IC بررش مراقبت کننده بررش اطالعات مراقب 

10039767 IC بررش بررش اطالعات مربوط به ایمتی محیط 

10039039 IC   بررش اطالعات رژییم بررش اطالعات مربوط به رژیم داروی 

10024308 IC  بررش معنویبررش اعتقادات 

10024312 IC بررش بررش اعتقادات معنوی خانواده 

10027079 IC بررش بررش اعتماد به نفس 

10038889 IC بررش درد بررش افزایش غیر عادی درد 

10037909 IC بررش بررش الگوی بهداشت 
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10037913 IC  بررش بررش الگوی بهداشت دهایی 

10026072 IC بررش تبررش انتظارا 

10040586 IC بررش بررش اولویت ها 

10039751 IC بررش بررش ایمتی محیط 

10042943 IC بررش بررش آسیب 

10044050 IC ارزیای  آسیب بررش آسیب انتقال 

10044032 IC ییک  بررش آسیب بررش آسیب های الکی 

10044045 IC بررش اسیب بررش آسیبهای اشعه 

10038891 IC  بررش آلودینیا) درد حاصل از محرک
)  غیر مرصی

 بررش درد

10035678 IC برای ترخیص 
ی

 بررش بررش آمادگ

10038046 IC بررش بررش بهداشت عمویم 

10024279 IC بررش بررش پاسخ به آموزش 

10001843 T رویداد یا رخداد بررش پذیرش 

10026249 IC بررش بررش پذیرش وضعیت سالمت 

10037540 IC ارزیای   بررش پس از سقوط 

10041126 IC بررش بررش پوست 

10044508 IC  وی از برنامه ایمتی وی بررش پیر  بررش پیر

10037868 IC  وی از دستورات ایمتی وی بررش پیر  بررش پیر

10037852 IC   وی از رژیم داروی وی بررش پیر  بررش پیر

10044481 IC  وی از ر وی ژیم غذای  بررش پیر  بررش پیر

10044499 IC وی رژیم مایعات وی بررش پیر  بررش پیر

10024185 IC وی یا تبعیت  بررش بررش پیر

10037932 IC ی آب  بررش بررش تامتر

10022912 IC ی دارو  بررش بررش تامتر

10037899 IC ی غذا  بررش بررش تامتر

10037945 IC بررش بررش تحمل فعالیت 

10024267 IC بررش بررش ترس 

10026254 IC بررش بررش ترس ازشبار دیگران بودن 

10026093 IC بررش بررش ترس در مورد مرگ 

10040689 IC ی  بررش بررش تصمیم گیر

10045891 IC بررش بررش تصویر بدن 

10027080 IC بررش بررش تصویر ذهتی از خود 

10037457 IC ررشب بررش تعادل 

10037881 IC بررش بررش تعادل مایعات 

10040691 IC ی  بررش بررش تعارض در تصمیم گیر

10039526 IC  بررش تغذیه از پستان  مادر قبل از
 تولد

دیه از پستان مادر  بررش شیر

10039395 IC  بررش تغذیه از پستان مادر پس از
 زایمان

 بررش تغذیه از پستان مادر

10030570 IC بررش بررش تکامل کودک 

10024222 IC س( مراقب  بررش بررش تنش )اسی 

10037966 IC بررش بررش توانای  انجام مراقبت 

10030536 IC بررش بررش توانای  آماده کردن غذا 

10030515 IC  بررش توانای  برقراری ارتباط از طریق
 صحبت کردن

 بررش

10038917 IC  ی بررش توانای  ر  بررش اه رفت 

10044130 IC بررش بررش توانای  مدیریت تنش 
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10030543 IC  یایی با استفاده از بررش جریان خون ش 
اسوند  اولی 

 بررش

10037059 IC بررش بررش چشم ها 

10043775 IC بررش بررش حافظه 

10043694 IC بررش بررش حالت تهوع 

10036772 IC   بررش بررش حالت عصت 

10002768 IC بررش بررش حالت عصت  قبل از عمل جراج 

10030527 IC بررش بررش حرکت 

10024298 IC بررش بررش حمایت اجتمایع 

10030589 IC  بررش بررش حمایت روایی 

10030673 IC ی برخورد  بررش بررش حتر

10038079 IC بررش بررش خدمات بهداشت  مدرسه 

10037997 IC  بررش رش خدمات دفع پسماندبر 

10026086 IC  
ی

 بررش بررش خستیک

10040461 IC بررش بررش خطر  برای عوارض استوما 

10023520 IC بررش بررش خطر افتادن 

10037435 IC ی  بررش خطر افتادن بررش خطر افتادن هنگام بسی 

10042678 IC   بررش بررش خطر برای  زخم پای دیابت 

10045940 IC  بررش خطر برای  عوارض جانت  نا
 مساعد داروی  

 بررش

10041713 IC بررش بررش خطر برای بیماری 

10045955 IC بررش بررش خطر برای تعدی 

10033914 IC  بررش خطر برای تنظیم حرارت
)نادرست(  منقی

 بررش

10002813 IC ی  اثر 
 بررش بررش خطر برای خونرسایی بافت 

10030710 IC بررش بررش خطر برای زخم فشاری 

10033895 IC  بررش خطر برای عوارض اکتسای  از
 بیمارستان

 بررش

10036740 IC بررش بررش خطر برای قطع موقت تنفس 

10040932 IC بررش بررش خطر برای کم شدن آب بدن 

10033905 IC تریم  بررش بررش خطر برای هییر

10002809 IC  تریمبر  بررش رش خطر برای هییر

10040921 IC  بررش خطربرای اختالل وضعیت
 تغذیه

 بررش

10026055 IC بررش بررش خلق افشده 

10038938 IC بررش بررش خلق و خوی 

10036764 IC بررش بررش خواب 

10030747 IC بررش بررش خود مراقبت  پوست 

10042856 IC بررش خون رسایی بافت محییط بررش خون رسایی بافت 

10030775 IC بررش بررش خونرسایی بافت 

10040044 IC بررش بررش دامنه حرکت  فعال 

10033882 IC بررش بررش دانش 

10030591 IC بررش بررش دانش خانواده در مورد بیماری 

10046607 IC بررش بررش دانش در مورد بهبود زخم 

10039136 IC  بررش ش دانش در مورد درمان سنت  برر 

10036481 IC  بررش بررش دانش در مورد رژیم درمایی 

10046598 IC بررش بررش دانش در مورد مراقبت زخم 

10002775 IC  ی  بررش بررش در معرض اشعه قرار گرفت 

10044013 IC  بررش در معرض شایت بیماری قرار
ی   گرفت 

 بررش
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10026119 IC بررش درد بررش 

10044176 IC بررش بررش دریافت مایعات 

10002734 M دستگاه بررش دستگاه 

10043734 IC بان ساز قلب  بررش بررش دستگاه ضی

10035684 IC بررش بررش رفتار تهاجیم 

10038022 IC بررش بررش رفتار جنش 

10002747 IC بررش بررش رفتار خوردن و آشامیدن 

10024251 IC   بررش بررش رفتارهای ورزش 

10038014 IC بررش بررش روایت مرگ 

10030602 IC بررش بررش روند خانواده 

10030799 IC بررش بررش زخم 

10042802 IC   بررش بررش زخم پای دیابت 

10040847 IC بررش بررش زخم فشاری 

10002723 IC بررش بررش سازگاری 

10026600 IC بررش بررش سازگاری خانواده 

10045917 IC بررش بررش شگیجه 

10043809 IC س  بررش بررش سطح اسی 

10037071 IC بررش بررش سن بارداری 

10044107 IC بررش بررش سوء مرصف الکل 

10045938 IC بررش بررش سوء مرصف مواد 

10045929 IC بررش بررش سوءمرصف دارو 

10025883 IC بررش بررش شناخت 

10036755 IC دیه با پستان  بررش بررش شیر

10044021 IC   بررش آسیب بررش صدمات شیمیای 

10024246 IC بررش بررش عدم پذیرش 

10043781 IC بررش بررش عدم تمرکز 

10024233 IC  
ی

 بررش بررش عقاید فرهنیک

10042873 IC   بررش عملکرد سیستم عصت  عروف 
 محییط

 عصت  
 بررش عملکرد عروف 

10042839 IC   عصت 
 بررش بررش عملکرد عروف 

10038177 IC بررش بررش عملکرد مدرسه 

10035433 IC  بررش عوارض داروی  که بعد از قطع
مرصف یا کاهش دارو به وجود یم 

 آید.)ترک اعتیاد(

 بررش

10026103 IC بررش بررش غم و اندوه 

10026040 IC بررش بررش قابلیت ها 

10004189 A ی.  بررش کردن ی ایط چیر  مشاهده کردن: ایجاد دقت، کیفیت یا ش 

10030781 IC ل ادرار  بررش بررش کنی 

10002710 IC ل درد  بررش بررش کنی 

10026161 IC ل عالئم  بررش بررش کنی 

10040658 IC  
ی

 بررش بررش کیفیت زندگ

10045120 IC  بررش ش گوش هابرر 

10030562 IC بررش بررش مراقب 

10021844 IC بررش بررش مراقبت از خود 

10045108 IC بررش بررش مراقبت از دندان 

10040538 IC  بررش مربوط به منطقه از پوست
 اطراف استوما در دیواره شکم

 بررش

10024214 IC بررش بررش موانع 

10037950 IC بررش یت های مایلبررش موقع 
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10038940 IC  بررش بررش ناراحت  و غمگیتی 

10044182 IC بررش بررش نشانه ها و عالئم عفونت 

10037295 IC   بررش بررش نشانه های عدم راحت 

10026142 IC بررش بررش نقش ها 

10002687 IC   بررش بررش نگرس به مدیریت داروی 

10024205 IC  بررش به رژیم درمایی بررش نگرش 

10042479 IC بررش بررش نگرش به عمل جراج 

10002694 IC بررش بررش نگرش به وضعیت تغذیه 

10040636 IC   بررش بررش نگرش به وضعیت سالمت 

10024192 IC بررش بررش نگرش نسبت به بیماری 

10037875 IC   بررش بررش نیاز رژیم غذای 

10030618 IC  رش نیازهای بهداشت  و مراقبت های بر
 اجتمایع

 بررش

10040398 IC بررش بررش واکنش روایی به استویم 

10038964 IC بررش بررش واکنش روایی به درد 

10045177 IC بررش بررش ورم 

10030752 IC بررش بررش وضعیت اجتمایع 

10030558 IC بررش بررش وضعیت اختیاری روده 

10036499 IC بررش بررش وضعیت ادراری 

10043752 IC بررش بررش وضعیت آگایه به زمان و مکان 

10030660 IC بررش بررش وضعیت تغذیه 

10036786 IC بررش بررش وضعیت تنفش 

10002799 IC  بررش وضعیت تنفش با استفاده از
 دستگاه پایش کننده

 بررش

10044202 IC بررش بررش وضعیت دهان 

10030734 IC  بررش بررش وضعیت روایی 

10036475 IC بررش بررش وضعیت روده 

10030694 IC یولوژیک ی  بررش بررش وضعیت فیر

10036738 IC   بررش بررش وضعیت قلت 

10002706 IC  بررش وضعیت قلت  با استفاده از
 وسایل پایش کننده

 بررش

10030625 IC ررشب بررش وضعیت مسکن 

10030768 IC بررش بررش وضعیت معنوی 

10033922 IC پوست 
ی

 بررش بررش یکپارچیک

10033933 IC  پوست قبل از عمل 
ی

بررش یکپارچیک
 جراج

 بررش

10005491 A ی.  برش ی ی بردن، یا تقسیم چیر  انجام: کوتاه کردن، از بتر

10009935 A ی.  برش ی  بریدن: ایجاد یک شکاف در چیر

10005462 F کوچک یا برش پوست و غشاء  برش 
ی

به: پارگ زخم ناش  از ضی
 میایی آن

10019713 F لکه  برفک ، عفونت:پوشش سفیدی که با عفونت های قارجر
 های سفید یا زخم های کم عمق همراه است. 

10024813 A ارتباط برقراری 

10017965 F ی دو انجام دادن: برقراری فعالیت جنش به  برقراری ارتباط جنش طور معمول بتر
 نفر با جنس مخالف که منجر به رضایت جنش یم شود. 

10024396 IC برقراری برقراری اعتماد 

10023738 IC برقراری برقراری رابطه دوستانه 

10016609 F برنامه برنامه 

10014630 M مصنویع برنامه 

10046386 F ی نخورد ی  رژیم غذای   برنامه از راه دهان چیر
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10031537 F برنامه داروی   برنامه ایمن سازی 

10024026 F  برنامه برنامه ایمتی 

10039535 F )ثابت(  برنامه برنامه ی  حرکت 

10042524 F  ی از بارداری با ابزار برنامه پیشگیر
 خارج  

 برنامه

10032611 F   برنامه برنامه توانبخش 

10043706 F   برنامه توانبخش   برنامه توانبخش  قلت 

10011884 F   برنامه برنامه داروی 

10043171 M   دستورالعمل ماده برنامه داروی 

10036698 F برنامه برنامه درمان جسیم 

10032236 F  
 
ی صفاف  برنامه برنامه دیالیر

10038993 F برنامه برنامه رفتاری 

10017528 A برنامه ریزی: ساخت یک برنامه، به عنوان مثال یک جدول  برنامه ریزی
. ز   مایی

10014648 A ی برنامه ریزی ی : توجه، سفارش ، و تنظیم کردن چیر
ی

 هماهنیک

10006016 IC برنامه ریزی برنامه ریزی ترخیص 

10006028 IC  برنامه ریزی ترخیص توسط مراقب
 خانواده

 برنامه ریزی ترخیص

10033212 F  برنامه برنامه سفر درمایی 

10038597 F دیه از پستان  نامهبر  برنامه شیر

10032215 F  غذا دادن از راه ( برنامه غذای  تزریق 
 تزریق(

 برنامه

10039640 F برنامه ایمتی  برنامه مدیریت انزوا 

10039655 F برنامه ایمتی  برنامه مدیریت تشنج 

10039820 F برنامه برنامه مدیریت درد 

10039664 F   ی از خودکش  برنامه ایمتی  برنامه مدیریت  پیشگیر

10039638 F ییک ی  برنامه ایمتی  برنامه مدیریت  محدودکننده فیر

10030850 F برنامه برنامه مراقبت از پستان 

10032761 F برنامه برنامه مراقبت از پوست 

10032197 F برنامه برنامه مراقبت از دهان 

10033283 F برنامه برنامه مراقبت از کاتی  ادراری 

10032166 F  برنامه مراقبت  استوما نفروستویمبرنامه مراقبت از 

10033174 F برنامه مراقبت  استوما برنامه مراقبت تراکئوستویم 

10031281 F برنامه برنامه مراقبت چشم 

10003970 M   برنامه برنامه مراقبت 

10035915 IC   عملکرد برنامه مراقبت 

10044857 F برنامه برنامه مراقبت  از بیمار تحت تهویه 

10032790 F )برنامه برنامه مراقبت  از سوراخ) استوما 

10032262 F برنامه برنامه مراقبت  پس از زایمان 

10032412 F برنامه برنامه مراقبت  قبل از تولد 

10031223 F برنامه برنامه های تغذیه روده ای 

10042374 F  ی  برنامه برنامه همودیالیر

10023667 F   برنامه برنامه ورزش 

10037156 F برنامه برنامه ی ایمتی کودک 

10023651 F برنامه برنامه ی آزمون تشخییص 

10042744 F برنامه برنامه ی مراقبت  تولد فرزند 

10009926 F ان: نرخ نست  از افراد مبتال به یک بیماری بروز بیماری ی  میر

10021735 DC غم و اندوه بروز غم و اندوه های ناکارآمد 
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10003887 F   وضعیت قلب:مقدار خون خارج شده از بطن چپ در هر  برون ده قلت
 دقیقه. 

10028689 DC برون ده قلت   برون ده قلت  موثر 

10019848 M رِتز)به وسیله بریس دندان
ُ
شود که به عملکرد اندام ای گفته یمدستگاه ا

کند. در برجی موارد استفاده از ارتز سبب یا عضو کمک یم
فت بدشکیل در  بهبود عملکرد و  یا کاهش درد شده از پیش 

ی یم های  از ارتز عبارتند از: عینک، کند.نمونهاندام جلوگیر
، کفش طت    کمربند طت 

10011116 J اندازه: بزرگ تر از اندازه متوسط بزرگ 

10001889 C فردی بزرگسال 

10006627 T بزرگسایل بزرگساالن مسن تر 

10001891 T کامیلدوره ی ت بزرگسایل 

10009122 T ی  رویداد یا رخداد بسی 

10004437 A  ی ی  بست  ی ی یا فشار دادن چیر
فراهم کردن:اوردن،به هم پیوست 

 مانند بافت یا رگ

10004519 M دستگاه خنک کننده /گرم کننده بسته شد 

10009167 M دستگاه گرم و شد کننده بسته گرم 

10020497 M وریوسیله جذب یا جمع آ بطری ادرار 

10001955 T نقطه ی زمایی یا مکایی  بعد از ظهر 

10014483 F ییک ی  وضعیت بعد فیر

10009198 A دن محکم و در  بغل کردن : فش  ی دن محکم و در آغوش گرفت  فش 
ی کش  آغوش گرفت 

10050350 IC بکار بردن بکاربردن پماد 

10012448 F اختالل در فرایند محیط اطراف بالی طبییع 

10019347 F خوردن یا آشامیدن: عبور مایعات و مواد غذای  از راه دهان  بلعیدن
 با حرکت زبان و عضالت از گلو و مری به  معده. 

10017782 F باال بردن: باال بردن قسمت های بدن، از جمله اندام فوقایی  بلند کردن خود
 یا تحتایی یا ش به یک موقعیت باالتر

10008674 L تسهیالی  که فضا و شپناه برای قایق و ساخت و ساز  بندرگاه :

 کشت  را فراهم یم کند. 

10037749 DC به تأخیر افتادن بهبود جسیم به تأخیر افتادن بهبود جسیم 

10037731 F بهبود اختالل جسیم به تأخیر افتادن بهبود جسیم 

10034919 F اختالل در رشد به تأخیر افتادن رشد 

10034926 DC به تأخیر افتادن رشد ادن رشدبه تأخیر افت 

10012080 A تغییر دادن: کاهش دادن به یک مقدار، اندازه یا درجه.  به حداقل رساندن
 کوچکی  

10039221 IC به حداقل رساندن به حداقل رساندن تحریک 

10013572 A ی به دست آوردن ی  مدیریت: به دست آوردن اختیاریا کسب چیر

10017384 F ی    ح شده مج به طور معمول موعه ای از فرایندها: مسیر دقیق اقدامات تش 
به صورت منظم، مجموعه ای از روش ها و اقدامات 

، نامتغیر و عادت گونه بودن مجموعه ای از اقدامات
 عرفی

10002464 A ی.  به کار بردن ی  توزی    ع: استفاده عمیل از چیر

10011163 L وضعیت به یک سمت 

10026692 J ت نست  دولتقضاو  ارتقاء -بهبود 

10047266 DC ی خود ی خود بهبود آراست   اختالل در آراست 

10016507 F وضعیت: حذف کردن، به دست آوردن مجدد قدرت،  بهبود بخشیدن
ایط طبییع  یا امرار معاش.  ، ش   بازیای  سالمت 

10050366 IC بهبود بخشیدن بهبود بخشیدن حمام کردن خود 

10027760 DC به حت وارد شدهبهبود پاسخ به جرا  پاسخ بعد از ضی

10027668 DC پاسخ به جراحت وارد شده بهبود پاسخ به جراحت وارد شده 
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10047348 DC اختالل تعادل بهبود تعادل 

10033502 DC تعادل اسید و باز بهبود توازن اسید و باز 

10019249 F بهبود بهبود جراج 

10028586 DC ی  شدرگیم بهبود جهت گیر

10050027 DC وضعیت خلق  منقی  بهبود خلق 

10050949 IC ارتقا دادن بهبود خواب 

10050321 IC  ی  بهبود بخشیدن بهبود خود آراست 

10035576 DC یل یل ضعیف بهبود خود کنی   خود کنی 

10047437 DC درک مختل بهبود درک 

10047324 DC دریافت غذا بهبود دریافت غذا 

10047330 DC اختالل دریافت مایع مایع بهبود دریافت 

10047232 DC اختال دندان در آوردن بهبود دندان در آوردن 

10047353 DC اختالل دید بهبود دید 

10035839 F بهبود بهبود سو مرصف الکل 

10047369 DC   اختالل شنوای   بهبود شنوای 

10006777 F  بهبود بهبود عاطقی 

10014496 F )ییک)جسیم ی  دبهبو  بهبود فیر

10037419 F بهبود جراج بهبود منقی جراج 

10045787 DC وضعیت بهبود بهبود موثر از آزارجنش 

10028691 DC بهبود جراج بهبود موثر جراج 

10017983 F بهبود بهبود وضعیت جنش 

10007928 F بهبود بهبود وضعیت مایل 

10028517 DC پوست 
ی

 پوست بهبود یکپارچیک
ی

 اختالل یکپارچیک

10018937 F ایط خواب عمیق همراه با پاسخ  بهت و ی  حایل اختالل در هوشیاری: ش 
 به درد

10009285 A انجام دادن: حمام کردن، عوض کردن لباس، با توجه به  بهداشت
 و سطح اجتمایع و اقتصادی. 

ی
 الگوهای فرهنیک

10038033 F ایط بهداشت  ش 

10041190 F الگوی بهداشت بهداشت دست 

10017769 F بهداشت بهداشت فردی 

10013586 F بهداشت: وضعیت  که در آن یک کارگر قادر به عملکرد در  بهداشت کار
 سطیح مطلوب از رفاه در محل کار است. 

10038328 DC بهداشت بهداشت موثر 

10013712 A ین نتیجه.  بهینه سازی  حفظ و نگهداری: دستیای  به بهی 

10043279 DC  بواسیر  بواسیر 

10043267 F  مشکل سیستمیک رگ بواسیر 

10008206 F وضعیت دچار اختالل:بوی  که باعث ناراحت  یم شود.  بوی نامطبوع 

10018327 F   درک حش: قابلیت بوییدن و پاسخ به محرک توسط  بویای
 سیستم بویای  

10026922 F ی  اختیاری ادراری ی  اختیار ادرار در اثر ش ریز شدن مثانه 

10025686 DC ی  اختیاری ادرار ی  اختیاری ادرار 

10026895 F ل  ی  اختیاری ادرار وضعیت خود داری: عبور غیر ارادی ادرار، شکست کنی 
 ارادی مثانه و اسفنکی  در طول مجرای ادرار. 

10026914 DC  ی  اختیاری ادرار در اثر ش ریز شدن
 مثانه

 ی  اختیاری ناش  از شریز شدن مثانه

10026876 F ی  اختیاری ادرار ی  اختیاری ادراری کامل 

10026807 DC ی  اختیاری ادراری کامل ی  اختیاری ادراری کامل 

10026869 F ش ی  اختیاری ادرار:ی  اختیاری ادرار که یم تواند ناش  از فشار  ی  اختیاری اسی 
ی، پرش یا دویدن  ی به شکم، عطسه یا خنده، بلند کردن چیر

 ردن رخ دهد. و ورزش ک
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10026797 DC ش ادرار ش ی  اختیاری اسی   ی  اختیاری اسی 

10026830 F ی  اختیاری ادرار: انقباضات قوی مثانه به اندازه ای که   ی  اختیاری عملکردی
منجر به عدم دفع  ادرار قبل از رسیدن به مکان مناسب 

 برای دفع یم شود. 

10026778 DC ی  اختیاری عملکردی ی  اختیاری عملکردی ادرار 

10026882 F   ی  اختیاری ادرار: از دست دادن غیر ارادی ادرارکه به  ی  اختیاری فوریت
شعت پس از یک احساس فوری و جدی نیاز به دفع ادرار 

 کردن اتفاق یم افتد. 

10026811 DC   ی  اختیاری فوریت   ی  اختیاری فوریت 

10027718 DC اری مدفوعی  اختی ی  اختیاری مدفوع 

10027702 F ل مدفوع: دفع غیر ارادی و خود به خودی مدفوع ی  اختیاری مدفوع
 کنی 

10033399 DC   اشتها ی  اشتهای 

10009762 A ی  -محدود کردن ی  حرکت کردن ی ی کش یا چیر مهار:محدود نگه داشت 
 درحرکت

10010330 F   ی اختالل خواب:ناتوایی مزمن در خوابیدن یا به  ی  خوای خواب رفت 
در طول شب ،ناتوایی در خوابیدن با وجود موقعیت راحت 
. اغلب با عوامل  در یک محیط مناسب، بیداری، بیخوای 
 ، ییک مانند فشار روج، اضطراب، درد، ناراحت  ی  یا فیر

روایی
تنش، اختالل در عملکرد مغزی و سوء مرصف مواد مخدر 

 همراه است. 

10025705 DC ی  قراری ی  قراری 

10002035 F اییط که در ان بیمار نا ارام است و با رفتار  ی  قراری بیش فعایل:ش 
 توام با تنش،اضطراب ،ترس و تنش فکری بروز یم کند. 

10002042 F از توانای  شناخت  ی  قراری 
پرش افکار:از دست دادن تمام یا قسمت 

افراد یا اشیا ناش  از آسیب مغزی که از طریق حس 
، ،بینای   بویای  چشای  یا المسه  خود را نشان یم دهدشنوای 

10027843 DC ی  قراری ی  قراری کاهش یافته 

10023900 F   وضعیت مختل شده ی  معنای 

10002536 F ی و انقباض  ی  نظیم ی :اختالل ریتم طبییع دهلیر فرآیند اختالل قلت 
 میوکارد بطتی 

10000653 DC رفتار نا منظم ی  نظیم در رفتار نوزاد 

10009302 F لرزش،  بیش فعایل ، اختالل وضعیت:افزایش غیر طبییع فعالیت بدیی
ی  قراری، مشکل ماندن در یک وضعیت، که با بیماری 
وئید یا اختالالت روایی همراه است.   های  مانند پرکاری تیر

10019600 L اندام تولید مثل جنس مذکر بیضه 

10017138 F )و خارش در اعماق  بیش فعایل:  بیقراری )ناآرایم 
ی

، خستیک احساس ناراحت 
 عضالیی و سوزن 

ی
عضالت که گایه اوقات با پیچ خوردگ
 سوزن شدن و احساس درد همراه است. 

10025722 DC )بیقراری )ناآرایم( بیقراری )ناآرایم 

10015791 F یا اختالل در رفتار جنش: انجام فعالیت جنش ی  رویه  بیقیدی در امور اخالف  و جنش
ش بیماری  یک های جنش بسیار با خطر گسی  ی ش  داشت 

 .  های مقاربت  واگیر

10041443 F  ی  مواد بدن بییل روبتر

10034988 F ی باال  اختالل در فرآیند سیستم نظاری   بییل روبتر

10034990 DC ی باال ی باال بییل روبتر  بییل روبتر

10035054 DC ی شم در محدوده طبییع وبتر ی سطح موثر ب بیلیر وبتر  یلیر

10014132 C فردی بیمار 

10009114 L تسهیالت مراقبت بهداشت   بیمارستان 

10013314 L  اجزای سیستم حش بیتی 

10008155 L ناحیه بدن پا 
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10011298 L ناحیه بدن پا 

10042785 M ارائه دهنده مراقبت پاپزشک 

10011090 F  
ی

به: پاره شده، زخم دندانه د پارگ ار که گایه زخم ناش  از ضی
تهدیدی برای آسیب بافت های حیای   و از دست دادن 

 خون و شم و خطر بروز شوک است. 

10036410 F واکنش  به درمان پاسخ  به درمان 

10034466 F واکنش به درمان پاسخ  به روش 

10034450 F پاسخ به درمان پاسخ  به مدیریت درد 

10039849 F ل درد  کنش  به مدیریت دردوا  پاسخ  بیمار به کنی 

10001597 DC پاسخ به واقعه آسیب زای تجاوز پاسخ آسیب ناش  از تجاوز 

10016357 F واکنش به تجربه ناخوشایند:واکنش ناسازگاری که بعد از  پاسخ به آسیب ناش  از تجاوز
 نامنظم 

ی
تجاوز برای قربایی اتفاق یم افتد با یک شیوه زندگ

سازماندیه مجدد شیوه  و فرایندی طوالیی مدت برای
 فرد . 

ی
 زندگ

10017015 F   پاسخ به دارو پاسخ به بیهوش 

10039854 F ل درد  پاسخ به درمان پاسخ به پرستار کنی 

10017058 F پاسخ به درمان پاسخ به تغذیه از راه تزریق 

10033404 F پاسخ به درمان پاسخ به تغذیه از راه روده 

10017062 F واکنش  به درمان رجه حرارتپاسخ به تنظیم د 

10017089 F  (پاسخ به جداسازی از دستگاه تهویه
 ونتیالتور(

 پاسخ به درمان

10017043 F پاسخ به درمان پاسخ به دارو 

10017070 F ییک پاسخ به درمان ی  واکنش فیر

10020114 F به  پاسخ روایی مختل شده پاسخ به ضی

10017027 F  پاسخ به درمان پاسخ به فراورده های خویی 

10017036 F  پاسخ به درمان پاسخ به مایع درمایی 

10017004 A عملکرد: پاسخ دادن، پاسخ، عمل در بازگشت.  پاسخ دادن 

10015974 F  فرآیند روایی  پاسخ روایی 

10016083 F  پاسخ روایی  اجتمایع به برنامه مراقبت   -پاسخ روایی 

10016020 F  پاسخ روایی  هنمای  هااجتمایع به را -پاسخ روایی 

10022309 F  اجتمایع به راهنمای  های  -پاسخ روایی
 مرتبط با ورزش

 اجتمایع به راهنمای   -پاسخ روایی 

10016077 F  پاسخ روایی  اجتمایع به مدیریت درد -پاسخ روایی 

10034413 F  پاسخ روایی  اجتمایع به نوع روش -پاسخ روایی 

10016065 F  مربوط به اجتمایع -پاسخ روایی 
 راهنمای    زخم

 اجتمایع به راهنمای   -پاسخ روایی 

10016049 F  اجتمایع مربوط به  -پاسخ روایی
 راهنمای  تغذیه ای

 اجتمایع به راهنمای   -پاسخ روایی 

10016031 F  اجتمایع مربوط به  -پاسخ روایی
 راهنمای  داروی  

 اجتمایع به راهنمای   -پاسخ روایی 

10016054 F  اجتمایع مربوط به  -وایی پاسخ ر
 راهنمای  درد

 اجتمایع به راهنمای   -پاسخ روایی 

10041797 F پاسخ روایی  پاسخ روایی به استویم 

10024781 F پاسخ روایی  پاسخ روایی به آموزش 

10038955 F پاسخ روانشناش پاسخ روایی به درد 

10033415 DC روده ای پاسخ به تغذیه ی پاسخ منقی به تغذیه روده  ای 

10024832 F پاسخ به درمان پاسخ منقی به درمان 

10032132 F اختالل در پاسخ روایی  پاسخ منقی به موقعیت 

10033427 DC پاسخ به تغذیه روده ای پاسخ موثر به تغذیه روده ای 

10028670 DC پاسخ به دارو پاسخ موثر به دارو 
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10036423 DC انپاسخ به درم پاسخ موثر به درمان 

10014505 F ییک ی  فرآیند بدن پاسخ های فیر

10017091 F وضعیت: واکنش به یک محرک پاسخدیه 

10008908 L ناحیه بدن پاشنه 

10050635 IC ی کردن پاک کردن زبان  عمل تمیر

10050626 IC ی کردن پاک کردن غشاء مخایط دهان  عمل تمیر

10032551 M ن )اکسیر 
 دستگاه سنج خون(پالس اکش می 

10008378 M پانسمان زخم پانسمان با گاز 

10031164 IC پانسمان پانسمان بیمار 

10007475 M ابزار پوشش   پانسمان چشیم 

10021227 M وسیله پوشاننده پانسمان زخم 

10024349 IC قرارداد پایبندی به قرارداد 

10012154 A ی به طور مکرر یا  پایش ی  به کش یا چیر
ی

ی کردن: رسیدگ تعیتر
 منظم

10036343 IC  پایش  عوارض داروی  که بعد از قطع
 مرصف یا کاهش دارو به وجود یم آید. 

 پایش

10012196 IC پایش پایش  وضعیت تنفش 

10034285 IC   پایش پایش  وضعیت قلت 

10043884 IC پایش پایش اثرات جانت  دارو 

10032068 IC پایش پایش اختالل در سازگاری خانواده 

10005126 M دستگاه پایش کننده پایش انقباضات 

10044667 IC پایش پایش انقباضات رحیم 

10051658 IC پایش کردن پایش آسیت ها 

10023944 IC پایش پایش با استفاده از زنگ هشدار خروج 

10032075 IC پایش پایش برای سوء استفاده از کودکان 

10042936 IC پایش پایش بهبود زخم 

10051731 IC  پایش پاسخ به جداسازی از تهویه
 مکانییک

 پایش کردن

10032109 IC پایش پایش پاسخ به درمان 

10043878 IC پایش پایش تبعیت از درمان 

10036622 IC پایش پایش تحمل فعالیت 

10046372 IC پایش پایش ترشحات واژن 

10051708 IC پایش کردن پایش تزریق خون فرد به خودش 

10051643 IC پایش کردن پایش تعادل اسید و باز 

10040852 IC پایش پایش تعادل مایعات 

10036032 IC پایش پایش تغذیه 

10051712 IC   پایش کردن پایش تمامیت پوست 

10037092 IC  پایش پایش تنفس درمایی 

10037211 IC پایش پایش حرکت روده ای 

10037442 IC پایش پایش خطر سقوط 

10039896 IC  پایش خطر واکنش منقی به پرستار
ل درد  کنی 

 پایش

10039883 IC  ل پایش خطرواکنش منقی به پرستار کنی 
 درد

 پایش

10035335 IC   پایش پایش خونرسایی بافت 

10012165 IC پایش پایش درجه حرارت بدن 

10038929 IC پایش پایش درد 

10046364 IC  پایش دستگاه حمایت کننده مکانییک
 قلب

 ایشپ

10046340 IC پایش پایش رشد نوزاد 
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10032047 IC  ن خون با پایش سطح اشباع اکسیر 
 استفاده از پالس اکش می  

 پایش

10036992 IC  ی  پایش پایش سطح بییل روبتر

10051749 IC  ی ی خویشت   پایش کردن پایش شست 

10032113 IC   پایش پایش عالئم حیای 

10012203 IC پایش ی عفونتپایش عالئم و نشانه ها 

10036614 IC   پایش پایش غذای دریافت 

10032052 IC پایش پایش فشار خون 

10046355 IC پایش پایش فشار داخل جمجمه 

10032081 IC پایش پایش قد 

10003873 M دستگاه پایش پایش قلب 

10032034 IC پایش پایش قند خون 

10045424 IC   پایش پایش گییح 

10035303 IC  پایش مایعات دریافت  پایش 

10035319 IC پایش پایش مایعات دفع شده 

10036633 IC پایش پایش نبض مچ پا 

10032099 IC پایش پایش نتایج آزمایشگایه 

10032121 IC پایش پایش وزن 

10012183 IC یولوژییک ی  پایش پایش وضعیت فیر

10011455 A ی آوردن ی آ پایتر وردن کل بدن یا بخش موقعیت: اجازه دادن به  یا پایتر
 های  از بدن

10003152 F ی بودن سطح تحمل درد درد زایمان:درد شدید یا خفیف در مرحله ی دوم زایمان در  پایتر
 طول باز شدن کامل دهانه ی رحم

10011440 L ی تر ی  پایتر  موقعیت باال به پایتر

10003293 M پوشش تخت پتو 

10006658 M   پتو پتو برف 

10006125 A ون دادن، یا باطل کردن کردن  پخش  مدیریت: برای ارائه، بیر

10027261 C والد پدر 

10021624 C عضو خانواده پدر بزرگ 

10014052 F مراقبت کردن: مسئولیت پذیری به عنوان پدر و  پدر و مادری
مادر،رفتارهای  برای تسهیل وارد کردن یک نوزاد به 

د و تکامل کودکان؛ خانواده؛ رفتارهای  برای بهینه سازی رش
انتظار درویی که توسط افراد، خانواده ها، دوستان و 

جامعه در مورد رفتارهای مناسب نقش یا نامناسب  پدر و 
 مادر وجود دارد. 

10014477 F پدیده  

10030687 IC بررش پذیرش 

10000329 F سازگاری: کاهش یا حذف موانع، دغدغه ها و تنش ها پذیرش 

10044273 F پذیرش یرش وضعیت سالمت  پذ 

10023499 DC   پذیرش سالمت   پذیرش وضعیت سالمت 

10036294 F ی افزایش سن  پذیرش پذیرفت 

10006932 F  فرایند بدیی  پر خویی 

10009394 F فرآیند اختالل در سیستم گردش خون: پمپاژ خون از طریق  پر فشاری خون
 رگ های خویی با فشار بیشی  از حالت طبییع

10016293 M  درمان پرتو درمایی 

10009387 F   اختالل در خواب:خواب عمیق طوالیی مدت و بیش از حد  پرخوای
 شدید، ی  حایل 

ی
طبییع،گییح  در بیداری، خواب آلودگ

ییک ی  فارغ ازعوامل فیر
 مرتبط با عوامل روایی

10003759 F رفتار خود مخرب: رفتار مرتبط با خوردن غذا، اشتهای زیاد  پرخوری
 یم شود. 

ی
 و پرخوری که منجر به استفراغ و افشدگ
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10004896 F اختالل رفتاری درغذا خوردن:غذا خوردن مکرر، اضار به  پرخوری بیمارگونه
 خوردن مواد غذای  با وجود گرسنه نبودن

10010158 F شناخت پردازش اطالعات 

10035524 DC پردازش اطالعات پردازش موثر اطالعات 

10014695 L اجزای سیستم  تنفش پرده جنب 

10013333 M ارائه دهنده مراقبت پرستار 

10040403 M (  پرستار (ETNپرستار استوما درمایی

10039798 IC ل درد  عملکرد پرستار کنی 

10013379 L مسکن حمایت شده پرستاری در خانه 

10016229 M ابزار ارتبایط پرسشنامه 

10015926 M برنامه پروتکل 

10004376 F والدی:اجتمایع کردن و اموزش کودک ،برآورده کردن نیاز  پرورش کودک
، انتقال  های اولیه و فردی کودک،انجام رفتارهای حمایت 

 فرهنگ و سنت ها از نسل قبل به نسل جدید

10005807 F  پریشایی  
ی

اختالل وضعیت:احساس نا امیدی همراه با یاس ،افشدگ
 و نگرایی 

10014340 L ناحیه بدن پرینه 

10014522 M ارائه دهنده مراقبت پزشک 

10003650 L موضع بدن پستان 

10003106 L ناحیه بدن پشت 

10003697 L ی دو جاده یا خط راه آهن ...  پل  ارتباط بتر

10007468 L ناحیه بدن پلک 

10013670 M مواد پماد 

10006662 M   دستگاه پمپ شیر برف 

10007971 L دنناحیه ب پهلو 

10002884 M )وسیله تنفش پودر کردن)وسیله کمک تنفش 

10018239 L اختالل مربوط به پوست: عملکرد سطح طبییع بدن، و  پوست
، نریم، صافی و  ضخامت و کشش آن در رابطه با سخت 

 حرارت مناسب آن

10040517 F پوست پوست اطراف استوما در دیواره شکم 

10006367 F پوست خشن و فلس مانند، با خطر ابتال به اختالل پ پوست خشک : وست 
 
ی

 در دست ها، پاها و بیش از همه در برجستیک
ی

ترک خوردگ
 .  استخوایی

10047073 DC پوست خشک پوست خشک 

10017494 L )قسمت  از بدن پوست ش)جمجه 

10012149 F اختالل پوست   پوست مرطوب 

10005296 A ی روی  پوشاندن ی  قسمت  یا کل بدنانجام:قرار دادن چیر

10030486 IC )به کار بردن پوشاندن جوراب ضد آمبویل)االستییک 

10005914 M وسیله جذب یا جمع آوری پوشک بچه 

10017748 F پوشیدن و در آوردن لباس پوشیدن و در آوردن لباس 

10014624 M وسیله انتقال پیپت 

10018698 F به به مفصل فرایند اختالل در سیستم عضالیی  پیچ خوردن : ضی  اسکلت 
که باعث درد و بدی حرکت یم شود و حرکت مفصل 

دردناک است. حساس بودن، اسپاسم عضله، ورم مفصل، 
 بافت 

ی
اختالل در حرکت که یم تواند ناش  از آسیب و پارگ

 ربایط باشد. 

10023605 J  
ی

 حالت پیچیدگ

10023583 J پیچیده  
ی

 پیچیدگ

10008172 L  دنناحیه ی ب پیشایی 

10001901 A فت فت و حرکت به جلو پیش   ارتقا:پیش 
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10000364 F فت  تحقق یا عدم تحقق پیش 

10015789 J فت  دولت پیش 

10036452 IC فت در حرکت فت پیش   پیش 

10036447 IC   فت در رژیم غذای فت پیش   پیش 

10015620 A ی ی پیشگیر ی  توجه: متوقف کردن  یا ممانعت از اتفاق افتادن چیر

10051810 IC اسیون ی از آسپیر ی پیشگیر  پیشگیر

10015704 IC   ی از آسیب حراری ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10015665 IC ری ی ی از آسیب لیر ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10015683 IC ی از آسیب مکانییک ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10015696 IC ی از آسیب ناش  از اشعه ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10015631 IC   ی از آسیب های شیمیای ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10005055 A  
ی

ی از آلودگ  یا عفونت.  پیشگیر
ی

ی از آلودگ  حفاظت: جلوگیر

10051834 IC ی از آمبویل ی پیشگیر  پیشگیر

10025213 IC ی از بارداری ی از زیاد شدن افراد خانواده  پیشگیر ی: اقدام برای جلوگیر جلوگیر
ی از تولد. مانند استفاده از روش های   های پیشگیر

10025428 F ی از بارداری  موجودیت پیشگیر

10037501 IC ی از پوگ استخوان ی از پوگ استخوان پیشگیر  پیشگیر

10040207 M ی از پوگ استخوان  درمان پیشگیر

10015677 IC ی از حساسیت به التکس ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10024953 IC ی از خشونت ی پیشگیر  پیشگیر

10042904 IC   ی از زخم پای دیابت ی از زخم پای دیابت   پیشگیر  پیشگیر

10042894 M   ی از زخم پای دیابت  درمان پیشگیر

10040224 IC ی از زخم فشاری ی از زخم فشاری پیشگیر  پیشگیر

10040194 M ی از زخم فشاری  درمان پیشگیر

10002128 A الکلیک 
ی

ی از سبک زندگ  محافظت پیشگیر

10015649 IC ی از شایت عفونت ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10040211 IC ی از سقوط ی از سقوط پیشگیر  پیشگیر

10040187 M ی از سقوط  درمان پیشگیر

10051847 IC ی از شوک ی پیشگیر  پیشگیر

10038652 IC ی از عود ی کردن پیشگیر  ییشگیر

10046454 IC ی از یبوست ی کردن پیشگیر  پیشگیر

10015654 IC ی ازآسیب با برقپیش ی کردن گیر  پیشگیر

10015838 F ی کننده  پدیده پیشگیر

10050313 IC  پیشنهاد دادن پیشنهاد دادن نوشیدیی 

10019967 A ی شناسای  کردن: مشاهده کردن، کشف کردن یا پیدا کردن  پیگیر
ی با بررش کردن.  ی  آثار یا نشانه های  از کش یا چیر

10038739 T ی دستور  وردست پیگیر

10037173 F ی غربالگری  برنامه پیگیر

10038741 IC  ی قرار مالقات های برنامه ریزی پیگیر
 شده

 برنامه ریزی

10029759 DC   ی مشکل مراقبت  تداوم مراقبت پیگیر

10005064 F  
ی

 وضعیت پیوستیک

10004923 F در تفکر 
ی

شناخت: افکار به طور فزاینده منطق  و منسجم با قابلیت  پیوستیک
تب سازی، نظم و طبقه بندی حقایق بدون آنکه قادر به مر 

ایع. حل مشکل این است که در یک  ی تعمیم و مقابله در انی 
ی بر اساس آنچه که تصور انجام،  روش سیستماتیک بت 

حفظ به معنای واقیع کلمه به معنای کلمات و استفاده از 
کلمات به نمونه خاص از گونه و نه به گونه به طور کیل. 

در توسعه روند تفکر شناخت  یک کودک از حدود  مرحله
 سال سن دارد.  7-11
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10020053 M جراج پیوند 

10050441 DC تاب آوری تاب آوری 

10050402 F وضعیت تاب آوری 

10050418 F تاب آوری تاب آوری افزایش یافته 

10050425 F تاب آوری تاب آوری مختل 

10016264 F )انتشار انرژی به عنوان امواج فرآیند محییط تابش)پرتو:

ومغناطیش  یا به عنوان حرکت دهنده ذرای  که بر  الکی 
 و تکامل بش  تاثیر گذار است. 

ی
 زندگ

10019404 F ی که  تابو ی باور: ممنوعیت استفاده از ارتباط یا اشاره به چیر
 غالبا با اجتناب از غذا یا رفتارهای خایص همراه است. 

10037426 DC تاخیر بهبود جراج ود جراجتاخیر بهب 

10037403 F عدم بهبود جراج ها تاخیر بهبود جراج 

10038815 T رویداد یا رخداد تاری    خ ترک سیگار 

10019415 F در دقیقه در بزرگساالن که  100افزایش آریتیم باالی  تایک کاردی
طبییع است.   غیر

10024809 F ارتباط موثر تاکید مثبت 

10019443 M ابزار جذب یا جمع آوری کننده پونتام 

10038359 F  
ی
ی آب کاف ی یا تهیه  آب تامتر  تامتر

10023928 F ی دارو ی  تامتر  تامتر

10008138 F ی غذا س بودن مواد مایع یا جامد مواد مقرون به  تامتر : در دسی  ی تامتر
ضفه، که یم تواند به عنوان تغذیه انسان استفاده یم 

 شود. 

10045725 DC  ی مو  مواد غذای   اد غذای  کافی تامتر
ی  تامتر

10039382 IC )تایید درمان تایید درمان)درمان تایید شده 

10026644 M )درمان تایید درمان)درمان تایید شده 

10020770 IC تایید صحت تایید سمت و محل جراج 

10020758 IC  تائید اقدامات الزم برای بیمار قبل از
 عمل جراج

 تائید صحت

10020743 IC تائید صحت تائید رضایت قبل از عمل جراج 

10020727 A ی تائید صحت ی :اطمینان از حقیقت یا صحت چیر  ارزیای 

10033296 IC تائید صحت تائید مرگ 

10046669 IC تائید صحت تأیید وجود وسیله اصالج 

10007916 F ی غیر طبییع دمای بدن،  تب
اختالل در تنظیم حرارت : باال رفت 

در تنظیم داخیل درجه حرارت، همراه با افزایش تعداد  تغییر 
تنفس،  افزایش فعالیت سوخت و ساز، تایک کاردی با نبض 
ی شی    ع درجه  . باال رفت  ضعیف، ی  قراری، شدرد یا گییح 

 پوست خشک که با 
ی

حرارت با لرزش،  رنگ پریدگ
 برافروخته شدن پوست گرم و عرق کردن همراه است. 

10041539 DC بت تب 

10037593 DC تب تب مزمن 

10008309 F ن و دی اکسید کربن  تبادل گازی فرایند سیستم تنفش: تبادل اکسیر 
، تعادل در خونرسایی تنفش همراه با اثر  کیسه های هوای 

 بر تنفس، رنگ پوست و سطح انرژی

10027993 DC تبادل گازها تبادل موثر گاز 

10022210 DC تبعیت تبعیت 
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10030298 F بهبود و  تبعیت ، وضعیت مثبت: اقدام فعال برای ارتقای تندرست 
، دنبال کردن دستورالعمل ها بدون انحراف،  توانبخش 
 اختصاص دادن به مجموعه ای از اقدامات و رفتارها. 
،مرصف دارو ی دستور داده شده،  سازگار با رژیم درمایی
شدن، نشانه های  از بهبود، مجم

وعه تغییر رفتار برای بهی 
ای از داروها در موعد مقرر، درویی سازی ارزش رفتار 

مراقبت  بهداشت  و تبعیت کردن از دستورالعمل های درمان 
مورد نظر.)معموال با پشتیبایی  خانواده و دیگران حمایت 

یم شوند. اطالعات درباره داروهای ارائه شده و روند 
ی مددجو و پرسنل.( ه مددجو،رابطه بتر ی  بیماری، انگیر

10030214 DC  تبعیت از نکات ایمتی  تبعیت از احتیاطات ایمتی 

10030144 DC تبعیت از آزمایش تشخییص تبعیت از آزمایش تشخییص 

10030308 F تبعیت از رژیم تبعیت از آزمایش تشخییص 

10030163 DC   تبعیت از تمرینات ورزش   تبعیت از تمرینات ورزش 

10030320 F   تبعیت از رژیم تبعیت از تمرینات ورزش 

10033671 DC   تبعیت از دستورات توان بخش   تبعیت از دستورات توان بخش 

10033869 F   تبعیت از رژیم تبعیت از دستورات توان بخش 

10030354 F   تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم داروی 

10030192 DC   تبعیت از رژیم داروی   تبعیت از رژیم داروی 

10030365 F  تبعیت از رژیم درمایی تبعیت 

10030205 DC  تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم درمایی 

10030312 F   تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم غذای 

10030159 DC   تبعیت از رژیم غذای   تبعیت از رژیم غذای 

10030331 F تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم مایعات 

10030171 DC ز رژیم مایعاتتبعیت ا تبعیت از رژیم مایعات 

10030377 F  تبعیت از رژیم تبعیت از نکات ایمتی 

10030349 F  تبعیت از رژیم تبعیت ازدستورات ایمتی 

10030185 DC  تبعیت ازدستورات ایمتی  تبعیت ازدستورات ایمتی 

10006037 F اختالل در اعتقاد: تعلق یا تعصب به سمت یک گروه با  تبعیض
ک.   های مشی 

ی
 ویژگ

10017920 F   تبعیض: جانبداری یا تعصب به جنسیت تبعیض جنسیت 

10025400 F ارزش نهادن به یک جنس بیشی  از  تبعیض جنسیت  کودک  : تبعیض جنسیت 
ی کودکان از نظر جنسیت   ی بتر

 دیگری،فرق گذاشت 

10002298 A ی تجزیه و تحلیل ی : تجزیه و تحلیل اطالعات در مورد چیر  ارزیای 

10015523 IC  تجویز کردن دارو تجویز 

10050537 IC تجویز دارو تجویز داروهای مقعدی 

10015510 A ی استفاده از یک درمان یا برنامه، تجویز کردن  دستور دادن: تعیتر

10004002 F مشارکت: مراقبت درصورت نیاز تحت مراقبت بودن 

10003181 F توانای  حرکت تحرک در تختخواب 

10018842 A یانجا تحریک کردن ی  م: تحریک یا حرکت دادن چیر

10051627 IC تحریک کردن تحریک نوزاد 

10006875 F تمرکز و بازیای  انرژی در  تحمل ،
ی وضعیت: تمایل به نگه داشت 

 طول زمان و مقاومت در برابر فشار طوالیی مدت. 

10036370 DC   تحمل رژیم غذای   تحمل رژیم غذای 

10036362 F   ثبتوضعیت م تحمل رژیم غذای 

10024878 F وضعیت مثبت تحمل فعالیت 

10027634 DC تحمل فعالیت تحمل موثر فعالیت 

10003168 M وسیله حمایت کننده تخت 

10006211 A ی تخلیه ی ی کردن:در آوردن یا جاری کردن چیر  تمیر

10006207 M وسیله حمل و نقل تخلیه 
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10021204 M تخلیه تخلیه زخم 

10013868 L ولید مثیل بدن زنبخش ت تخمدان 

10043057 A به دست آوردن تدارکات دارو 

10005072 F تداوم مراقبت  
ی

 پیوستیک

10035507 DC تداوم مراقبت تداوم مراقبت موثر 

10018013 A کوتاه کردن: کوتاه کردن مو یا سبیل تراشیدن 

10014742 F ی  تراکم جمعیت  نرخ: تعداد افراد در واحد سطح زمتر

10019933 L استوما)سوراخ( تراکئوستویم 

10019951 M جراج تراکئوستویم 

10006000 T رویداد یا رخداد ترخیص 

10007738 F احساس خطر، در معرض خطر یا  ترس : احساسات منقی
پریشایی به علل شناخته شده یا ناشناخته، و گایه اوقات 
یولوژییک با ترس از جنگ یا پرواز ی  پاسخ به یک وضعیت فیر

10000703 DC ترس ترس 

10041709 F ترس ترس از بیماری واگیر دار 

10037921 DC ترس از بیماری واگیر دار ترس از بیماری واگیر دار 

10037810 F ترس ترس از ترک شدن 

10037823 DC ترس از ترک شدن ترس از ترک شدن 

10026594 F ترس ترس از شبار دیگران شدن 

10041671 DC  ترس از شبار دیگران شدن دیگران شدنترس از شبار 

10043214 F ترس ترس از عوارض جانت  دارو 

10043222 DC ترس از عوارض جانت  دارو ترس از عوارض جانت  دارو 

10026541 F ترس ترس ازمرگ 

10037834 DC ترس ازمرگ ترس ازمرگ 

10011969 F  
ی

 مواد بدن ترشح  قاعدگ

10017460 F ی و ترشح بزاق از غدد بزاف  و فرآین ترشح بزاق د ترشیح: فرایند سنی 
) نویع پلیمرکه باعث  ی مخاط در دهان حاوی آب، موستر

 بزاق یم
ی

ی ها را به دام چسبندگ شود وقادر است باکی 
ین آنزیم  )مهمی  ی آنزیم های گوارش  بیاندازد(، نمک و پتیالتر

ی یا آلفا آمیالز یم  پتیالتر
لتوز باشد که نشاسته را به مابزاف 

کند(،بزاق که به مرطوب شدن حفره دهان، تبدیل یم
 هضم نشاسته و جویدن و بلع غذا کمک یم کند. 

10043331 DC ترشحات واژن ترشح بیش از حد از واژن 

10022223 F اختالل در فرآیند دستگاه تنفش ترشح پشت حلق 

10021761 DC ترشح پشت حلق ترشح پشت حلق 

10043320 F  ماده بدیی  نترشحات واژ 

10035841 F بهبود)ترک( ترک سوء مرصف دارو 

10038756 F عدم استفاده از تنباکو ترک سیگار 

10006139 F کم شدن فعالیت:عدم فعالیت ترک کردن 

10035479 DC بهبود )ترک( ترک موثر سوء مرصف مواد 

10027495 F   اختالل فرآیند عروف   ترومبوز ورید عمق 

10010266 A  جایگذاری: ورود یک سوزن به داخل قسمت  از بدن برای  یقتزر
 وارد کردن مواد

10051670 A عمل کردن تزریق خون 

10051691 A تزریق خون تزریق خون به خود 

10031138 F رویداد یا رخداد تست های تشخییص 

10002171 A  ی ی برای تحمل تسکتر ی  درمان: آسان تر کردن چیر

10016716 A  ی ی.   رفتار  تسکتر ی ی بردن چیر  کردن: کاهش، پایان دادن یا از بتر

10040156 F  ی  وضعیت تسکتر
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10013984 A ی دادن ل درد به یک فرد در مراحل  تسکتر ی آسایش و کنی  مدیریت: تامتر
آخر بیماری از طریق حمایت روایی و معنوی عاطقی 

 جسیم

10040160 DC ی یافته ی  تسکتر  تسکتر

10007499 A ی  تسهیل ی برای کش کمک:اسان ساخت  ی  چیر

10035958 IC تسهیل تسهیل  پذیرش غم و اندوه 

10035927 IC  کت در تسهیل امکان خانواده برای ش 
 برنامه مراقبت  

 تسهیل

10035856 IC تسهیل تسهیل بهبود اعتیاد به الکل 

10035860 IC تسهیل تسهیل بهبود اعتیاد به دارو 

10036273 IC لتسهی تسهیل پایبندی به رژیم 

10026616 IC تسهیل تسهیل توانای  برقراری ارتباط احساش 

10038196 IC تسهیل تسهیل توانای  برقراری نیازهای ارتبایط 

10026265 IC  تسهیل توانای  صحبت درباره  فرآیند
 مرگ

 تسهیل

10026277 IC تسهیل تسهیل توانای  مشارکت در ایفای نقش 

10040501 IC ت در برنامه ریزی تسهیل توانای  مشارک
 مراقبت  

 تسهیل

10024417 IC تسهیل تسهیل در بهبود وضعیت مایل 

10036304 IC ی  تسهیل تسهیل در پذیرش پیر

10024401 IC ش به درمان  تسهیل تسهیل دسی 

10035716 IC ل تکانه  تسهیل تسهیل کنی 

10008730 L   طراج شده و ساخته شده برای  ساختار اجتمایع: ساختار  سالمت  -تسهیالت خدمات بهداشت
حمایت از ارائه خدمات بهداشت  که غالبا با بیمارستان و 

 خدمات بالیتی بیمارستایی همراه است

10051156 IC احت  تسهیلگری تسهیلگری اسی 

10051173 IC تسهیلگری تسهیلگری بهداشت خود 

10051194 IC تسهیلگری تسهیلگری خواب مثبت 

10051207 IC تسهیلگری ری رفلکس مکیدنتسهیلگ 

10051160 IC تسهیلگری تسهیلگری فعالیت متنوع فردی 

10051125 IC تسهیلگری تسهیلگری فعالیت های روزمره 

10051187 IC   تسهیلگری تسهیلگری فغالیت خود ایفای 

10051380 IC تسهیلگری تسهیلگری مسکن تطبیق یافته 

10051141 IC   لگریتسهی تسهیلگری وعده غذای 

10051139 IC ی  تسهیلگری تسهیلگری یادگیر

10034445 OC  تشخیص  فرآیند روایی و نتیجه مورد
 انتظار

 فرآیند روایی 

10035697 IC یافته ی  تشخیص ادراک تغییر  تعیتر

10029388 OC تشخیص منقی و نتایج مورد انتظار تشخیص ارتقاء و نتایج مورد انتظار 

10020736 IC یئید صحتتا تشخیص الرژی 

10005895 F عالیم تشخیص بیماری و عالیم موجود 

10009649 IC ی  تشخیص نگرش نسبت به مراقبت  تعیتر

10034421 F فرایند بدن تشخیص های فرایند بدن و انتظارات 

10016467 OC  تشخیص و نتایج تشخیص و نتایج منقی 

10016446 OC یم موجودتشخیص بیماری و عال  تشخیص و نتایج مورد انتظار 

10016479 OC تشخیص و نتیجه مورد انتظار تشخیص و نتیجه مثبت مورد انتظار 

10017309 F یفات  سنت تش 

10011799 M وسیله حمایت   تشک 

10020974 M   تشک تشک آی 

10007755 M تشک تشک پر 
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10041560 M تشک تشک کاهش فشار 

10046505 F اختالل در فرآیند سیستم عضالیی  تشنج 

10045668 DC تشنج تشنج 

10037847 DC  
ی

  تشنیک
ی

 تشنیک

10019671 F  
ی

درک: تمایل به نوشیدن آب یا سایر مایعات از راه دهان،  تشنیک
 خشیک مخاط گلو و دهان

10006823 A حمایت کردن: دادن اعتماد به نفس و امید به کش.  تشویق کردن 

10050309 IC ق کردنتوانای  های تشوی تشویق کردن ارتباط 

10024377 IC تشویق کردن تشویق مثبت 

10028731 DC ی های موثر ی های موثر تصمیم گیر  تصمیم گیر

10025348 F ی های موثر ی تصمیم گیر  فرایند تصمیم گیر

10022805 DC تصور نادرست تصور نادرست 

10019310 F )ی که وجود ندارد،  تصور نادرست)سوءظن ی ی درک نادرست: احساس وجود چیر ی چیر
ی است، تمایل به اتهام زیی  که زمینه واضیح ندارد و نامعتر

 ذهتی یا ابراز تردید درباره اعتبار حقیقت

10023963 F تصور ذهتی از خود تصورات ذهتی منقی از خود 

10022724 DC تصورات منقی از خود تصورات ذهتی منقی از خود 

10003405 F تصویر ذهتی از قسمت یا تمام بدن یا تصویر ذهتی از خود:  تصویر ذهتی از بدن
ییک فرد.  ی  ظاهر فیر

10017776 F اعتقاد:مفهوم یا  تصویر ذهتی که یک فرد از خود دارد.  تصویر ذهتی از خود 

10044520 F تصویر بدن تصویر مثبت از بدن 

10028564 DC تصویر بدن تصویر مثبت از بدن 

10014925 F تصور از خود تصویر مثبت از خود 

10027108 DC تصویر مثبت از خود تصویر مثبت از خود 

10003110 F عضالت،استخوان ها و  تعادل 
ی

موقعیت: ثبات بدن و هماهنیک
ی یا دراز کشیدن.   مفاصل برای حرکت، ایستادن، نشست 

10033491 F فرآیند سیستم نظاری  موثر تعادل اسید و باز 

10033967 F   ولیت  ستم نظاری  فرایند موثر سی تعادل الکی 

10033709 DC ولیت  موثر ولیت   تعادل الکی   تعادل الکی 

10034114 F روند موثر سیستم نظاری   تعادل مایعات 

10033721 DC تعادل مایعات تعادل مایعات در محدوده طبییع 

10033663 DC تعادل اسید و باز تعادل موثراسید و باز 

10005587 F ی  در شناختاختالل  تعارض در تصمیم گیر

10000579 DC ی ی تعارض در تصمیم گیر  تعارض در تصمیم گیر

10010041 F   ی دو طرف در صنعت،  تعارض صنعت اقدام مشکل آفرین: عدم توافق بتر
ایط کار، از جمله دادن اطالع  مدیریت  و کار، با توجه به ش 

 و دستمزد. 

10028063 DC تعامل رفتاری تعامل موثر رفتاری 

10016904 F ان: تعداد تنفس معموال به عنوان دفعات تنفس  در  تعداد تنفس ی میر
 دقیقه. 

10016134 F تعداد تعداد نبض 

10016255 F تعداد نبض تعداد نبض رادیال 

10003238 F  ی  اجتمایع -ساختار روایی  تعلق داشت 

10045131 IC تعویض تعویض پانسمان زخم 

10050332 IC تعویض تعویض پوشک 

10038827 IC ی زمان ترک سیگار  برقراری تعیتر

10005824 A ی کردن ی به دقت.  تعیتر ی  عمل: پیدا کردن یا ایجاد چیر

10009654 IC ی نگرش به درد ی  تعیتر  تعیتر

10034620 A ی نوع مداخله ی کردن تعیتر  تعیتر

10030911 IC ی هویت بیمار ل کردن تعیتر  کنی 
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10034146 IC  ی وضعیت غدد درون ریز قبل از تعیتر
 مل جراجع

ی   تعیتر

10009665 IC ی وضعیت قلت  قبل از عمل جراج ی  تعیتر  تعیتر

10007793 M ابزار غذا دادن تغذیه با بطری 

10003582 F الگوی خوردن یا نوشیدن تغذیه با شیشه 

10013442 M  درمان تغذیه درمایی 

10037125 A عملکرد تغذیه نوزاد 

10035168 IC دادنغذا  تغذیه نوزاد با بطری 

10013403 F ) وضعیت تغذیه: کمیت و کیفیت مواد مغذی  یا مواد غذای   تغذیه) دریافت مواد غذای 
 دریافت شده توسط بدن

10037572 DC  در محدوده ) تغذیه) دریافت مواد غذای 
 طبییع

 تغذیه

10002185 A  ی تغییر ی ی چیر
ی یا متفاوت ساخت  ی  تنظیم: ایجاد تغییر در چیر

10045675 DC انقباضات رحیم ییر انقباضات رحیمتغ 

10004162 A ی دیگر تغییر دادن ی با چیر  انجام دادن:جایگذاری یک چیر

10022954 DC فشار خون تغییر فشار خون 

10010492 A  ی.  تفسیر ی : شناخت و یا توضیح چیر  ارزشیای 

10010503 IC  یایی نتایج گاز خون ش   تفسیر  تفسیر

10011897 F رفتار معنوی تفکر 

10006092 F اختالل در شناخت تفکر تحریف شده 

10036701 IC ییک ی  تقویت کردن تقویت برنامه درمان فیر

10039002 IC تقویت کردن تقویت برنامه رفتاری 

10024562 IC تقویت کننده تقویت پایبندی 

10026436 IC تقویت کردن تقویت توانمندی ها 

10022537 IC دقت تقویت خودکارآمدی 

10026427 IC تقویت کردن تقویت دستاوردها 

10036176 IC تقویت کردن تقویت رفتار مثبت 

10036107 IC به ل ضی  تقویت کردن تقویت کنی 

10016650 A ی یا کش.  تقویت کننده ی  حمایت کردن: تقویت کردن چیر

10026443 IC تقویت کردن تقویت هویت شخیص 

10004751 F رنامه ریزی شده که توسط جامعه به وجود تکامل: رشد ب تکامل اجتمایع
 آمده است

10009200 F  فرآیند بدن: روند رو به رشد جسیم، رشد و تکامل روایی   تکامل انسایی
 در شاش طول عمر. 

10023512 F تکامل انسان تکامل بزرگسال 

10023985 F فرآیند تکامل بزرگساالن تکامل بزرگساالن مسن تر 

10016012 F  تکامل کودک: فرایند بررش ارزش های طبییع که شامل  وایی حرکت  تکامل ر
جنبه های همکاری، ارتبایط،اجتمایع و حرکت  است. 

ل محیط توسط نوع رفتار.   توانای  افراد به کنی 

10004324 F تکامل انسان:رشد جسمایی ،روایی ، اجتمایع و تکامل از بدو  تکامل کودک
 تولد تا دوران کودگ

10028572 DC  تکامل انسان تکامل موثر انسایی 

10045718 DC  ی ی  تکامل موثر جنتر  تکامل جنتر

10030222 DC تکامل کودک تکامل موثر کودک 

10035498 DC تکامل بزرگساالن مسن تر تکامل موثربزرگساالن مسن تر 

10023343 F تکامل انسان تکامل نوجوان 

10023740 F تکامل انسان تکامل نوزاد 

10023971 F تکامل نوزاد تکامل نوزاد 

10008234 T ی از زمان،  تکرار حالت:تعداد دفعات وقوع در یک دوره معتر
 تعداد تکرار در واحد زمان. 
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10046695 DC تکرر ادرار تکرر ادرار 

10046682 F وضعیت ادراری تکرر ادرار 

10004854 A مدیریت: به نتیجه رساندن یک مرحله یا تکمیل آن تکمیل 

10010209 M تکنیک تکنیک استنشاق 

10010189 M تکنیک تجویز دارو تکنیک تزریق داخل رگ 

10002222 M تکنیک تکنیک حرکت 

10019539 M وسیله ارتبایط تلفن 

10019541 M وسیله ارتبایط تلویزیون 

10005038 A  ی ی  تماس داشت  ارتباط:ارتباط برقرار کردن با دیگران با هدف گرفت 
 رقراری ارتباط و شبکه سازی. اطالعات،ب

10018241 F تمامیت تمامیت پوست 

10014580 F  تمایل افراد به خوردن مواد غیر خورایک
ان کمبود مواد معدیی  برای جی 

 بدن)خاک خوری(

وسوسه: احساس اشتهای زیاد و غیر طبییع برای انواع مواد 
 غذای  که با بارداری،سو تغذیه و هیجان مرتبط است. 

10019573 F تمایل تمایل به تالش 

10001675 DC تمایل به تالش تمایل به تالش 

10004910 F ه و به  تمرکز شناخت: توجه و تمرکز فعالیت ذهتی برای ذخیر
 یادرآوری دانش

10051517 DC تمرکز تمرکز مختل 

10004444 A ی کردن فراهم کردن:حذف کردن کثیقی یا عوامل آلوده کننده ،دفع  تمیر
 زباله

10002090 F   کردن راه هوای 
ی فرآیند سیستم تنفش: عبور هوا از دهان باز به آلوئول ریه  تمیر

از طریق توانای  پاک کردن ترشحات  یا مانع از دستگاه 
 تنفش. 

10027964 DC   کردن موثر راه هوای 
ی  کردن راه هوای   تمیر

ی  تمیر

10018888 F دلیل قادر موقعیت دچار اختالل: احساس اضطراب به  تنش
ییک، عدم  ی نبودن به انجام درست عملکردهای ذهتی و فیر
احساس راحت  همراه با تجارب ناخوشایند درد، احساس 
ییک  ی  و فیر

ییک، اختالل در وضعیت روایی ی  ذهتی و فیر
ی

خستیک
 فرد. 

10015450 F  
ی

 از چند روز قبل از چرخه  تنش قبل  قاعدگ
ی

وع قاعدگ : عالئم ش  درد احشای 
، افزایش وزن، ایجاد ورم، آن مانند تن ش های عصت 

 شدرد، درد پستان، 
وع عادت ماهانه، که این   ی  قراری و عدم تمرکز قبل از ش 

ی یم روند.   از بتر
ی

 عالئم بعد از روز اول یا دوم دوره قاعدگ

10014973 F تنظیم حرارت تنظیم حرارت مثبت 

10007622 F ی تولد  روند خانواده: روند رفتاری تنظیم خانواده تنظیم تعداد و فاصله بتر
ایط، حقوق، تعداد  فرزندان در یک خانواده، با توجه به  ش 

 ایده آل فرزندان از نظر جنس از سوی خانواده. 

10019644 F ل تولید گرما و از دست دادن  تنظیم درجه حرارت :  کنی  روند سیستم نظاری 
یولوژییک فعال  ی حرارت از طریق مکانیسم های فیر

 الموس، پوست و درجه حرارت بدن. هیپوتا

10033848 DC تنظیم درجه حرارت موثر تنظیم درجه حرارت موثر 

10016613 A ی برای به دست  تنظیم کردن ی ل کردن: نصب و راه اندازی چیر کنی 
 آوردن نتیجه مورد نظر. 

10011354 A محدود کردن: محدود کردن یا رفتار محدود کننده.  تنظیم محدودیت 

10037085 M  درمان تنفس درمایی 
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10041352 F تهویه: افزایش تعداد تنفس، افزایش عمق دم و قدرت  تنفس عمیق و شی    ع
بازدم، افزایش حجم جاری با کاهش دی اکسید کربن در 
بدن و آلکالوز تنفش همراه با شگیجه، غش، ی  حش 

 انگشتان دست و پا. 

10041334 DC تهویه خود به خودی تنفس موثر 

10006881 M مواد تنقیه 

10029422 DC احت  نفس در زمان اسی 
ی

احت تنیک  نفس در زمان اسی 
ی

 تنیک

10017117 F احت  نفس در زمان اسی 
ی

احت و در موقعیت  تنیک  نفس:کوتایه تنفس هنگام اسی 
ی

تنیک
 راحت. 

10029414 DC نفس عملکردی 
ی

 نفس عملکردی تنیک
ی

 تنیک

10008268 F نفس عملکردی 
ی

 ن تنیک
ی

ییک مثل تنیک ی فس:کوتایه تنفس ناش  از فعالیت های فیر
 ورزش و پیاده روی

10020180 L قسمت  از بدن تنه 

10011417 F   ی احساس تعلق،احساس  تنهای احساسات منقی :نداشت 
 و غم و 

ی
انزوا،احساس کنار گذاشته شدن، احساس افشدگ

(، همدردی و  ی ی دوست) همنشتر اندوه که با عدم داشت 
، ترک شدن و دوست  همراه  ، پوجر با احساس ی  معنای 

ی همراه است.   عزت نفس پایتر

10005443 F  
ی

وضعیت: گروه های مختلف، هر کدام با اعتقادات خود،  تنوع فرهنیک
 ارزش ها، سنت ها و هنجارهای رفتاری. 

10012453 F اختالل در درک:احساس بیمار بودن با حالت تهوع،  تهوع
معده و شکم اشاره دارد،  احساس ناخوشایند مبهم که به

 که بو یا مزه شخص را دچار مشکل یم کند. 

10000859 DC تهوع تهوع 

10020696 A اجرا کردن:حرکت آزادانه  هوا تهویه 

10020704 F فرایند سیستم تنفش:حرکت هوا به داخل و خارج ریه ها با  تهویه
 یک حجم مشخص تنفش، عمق تنفس و قدرت بازدم

10047221 DC تهویه بیش از حد تهویه بیش از حد 

10018651 F تهویه تهویه خود به خودی 

10020988 F س بودن، مقرون به ضفه بودن آب خالص  تهیه آب منبع: در دسی 
 انسان

ی
 مورد نیاز برای حفظ زندگ

10038509 IC  تهیه کردن تهیه آب کافی 

10015935 A ی برا تهیه کردن ی ی چیر
 ی کش. توزی    ع کردن:آماده ساخت 

10038344 F تهیه آب تهیه ناکافی آب 

10038363 DC تهیه آب تهیه ناکافی آب 

10019119 F  ی س بودن  تهیه و تامتر فرآیند محییط: مقرون به ضفه بودن ، در دسی 
 مردم

ی
 منابع و توزی    ع لوازم اولیه مورد نیاز برای حفظ زندگ

10019807 A  ی  بهداشت توالت رفت 

10017814 F  به تنهای  توالت 
ی ی  رفت   توالت رفت 

10000034 F   وضعیت قابلیت -توانای 

10000227 F توانای   توانای  اجتمایع شدن 

10021800 F توانای   توانای  احساس کردن 

10042548 DC  توانای  اختالل برای مدیریت دستگاه
 خارج  

 توانای  مدیریت برنامه

10034552 DC  توانای  مدیریت امور مایل مایل توانای  اختالل در مدیریت امور 

10000099 F )ل)خانه داری ی  توانای   توانای  اداره میی

10025039 F توانای  برقراری ارتباط توانای  ارتباط از طریق گفت و گو 

10038183 F توانای  برقراری ارتباط توانای  ارتباط بر مبنای نیاز ها 

10050473 F وانای  ارتباطت توانای  ارتباط در مورد تهوع 

10050494 F توانای  ارتباط توانای  ارتباط در مورد درد 
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10000121 F توانای  شست و شوی کامل یا قسمت  از بدن توانای  استحمام :  توانای 

10023475 F توانای   توانای  استشمام کردن 

10000150 F  
ی

توانای  استفاده از پوشش و آراستیک
 خود

 توانای  

10000197 F ی به توالت جهت دفع ادرار و مدفوع وانای  استفاده از توالت به تنهای  ت  فعالیت رفت 

10043061 F توانای   توانای  استفاده ازدارو 

10000204 F توانای  تغییر وضعیت بدن به وضعیت  دیگر توانای  انتقال 

10000075 F توانای   توانای  انجام دادن 

10000113 F وانای  ت توانای  ایفای نقش 

10000178 F خود 
ی

ی پوست، دهان، مو و ناخنها توانای  آراستیک ی نگاه داشت  : تمیر  توانای 

10043035 F  توانای  برای انجام فعالیت های مناسب
 حرکت  

 توانای  

10000052 F توانای   توانای  برقراری ارتباط 

10026587 F  توانای  برقراری ارتباط از طریق
 احساسات

 اری ارتباطتوانای  برقر 

10000236 F توانای   توانای  بلعیدن 

10029511 F توانای   توانای  پایش 

10029524 F توانای   توانای  تهیه غذا 

10023481 F توانای   توانای  چشیدن و مزه کردن 

10012108 F حرکات ارادی بدن توانای  حرکت:  توانای 

10024035 F توانای   توانای  حش 

10000184 F  انای  حفظ بهداشتتو  
ی

ی بدن و حفظ آراستیک ی نگاه داشت  : تمیر  توانای 

10000081 F توانای   توانای  حفظ و نگهداری سالمت 

10035904 DC  کت در برنامه توانای  خانواده برای ش 
 ریزی مراقبت  

کت در برنامه ریزی مراقبت    توانای  خانواده برای ش 

10035894 F کت در برنامه  توانای  خانواده برای ش 
 ریزی مراقبت  

 توانای  مشارکت

10034568 F توانای   توانای  خرید کردن 

10040346 F توانای   توانای  در انجام فعالیت های تفرییح 

10023468 F توانای   توانای  دیدن 

10000258 F  ی  توانای   توانای  راه رفت 

10000047 F توانای   توانای  سازگاری 

10023434 F   توانای    شنیدنتوانای 

10026573 F توانای  برقراری ارتباط توانای  صحبت در مورد فرآیند مرگ 

10000166 F خوردن غذا و نوشیدن مایعات از طریق دهان توانای  غذا خوردن توسط خود فرد :  توانای 

10000145 F پوشیدن و درآوردن لباس های مناسب توانای  لباس پوشیدن :  توانای 

10025311 F  توانای  مثبت برای انجام مراقبت از
 خود

 توانای  انجام مراقبت از خود

10000215 F توانای   توانای  محافظت از خود 

10044124 F توانای   توانای  مدیریت تنش 

10041750 M درمان توانای  مدیریت خشم 

10036260 IC مدیریت خشم توانای  مدیریت خشم 

10000068 F توانای  مدیریت )  توانای   رژیم )غذای  یا داروی 

10034534 F توانای   توانای  مدیریت منابع مایل 

10025640 F توانای   توانای  مراقبت 

10023729 F توانای   توانای  مراقبت از خود 

10035390 F توانای   توانای  مراقبت توسط مراقب 

10025376 F توانای   توانای  مشارکت 

10035110 F   کت کردن مشارکت در برنامه ریزی مراقبت  توانای  توانای  ش 

10000243 F توانای   توانای  مقاومت و پایداری 
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10000109 F توانای   توانای  والدی 

10006796 A مردم برای درک توانای  خود  توانمند سازی 
ی ارتقاء سالمت: توانمند ساخت 

 که بر سالمت آنان تاثیر گذار است. 

10002924 F تمرکز: دریافت هدفمند و پردازش اطالعات توجه 

10051501 DC توجه توجه مختل 

10009339 A ی با یک ماده.  تورم شدید ی  متورم شدن: پر شدن  بیش از حد چیر

10016524 F ی مورد استفاده برای تفری    ح و ورزش  توسعه تفری    ح و شگریم نهاد محییط: زمتر
 عموم. 

10010056 F   ی برای استخراج از معادن،  نهاد محییط:  توسعه صنعت استفاده از زمتر
ه سازی و توزی    ع کاال.   تولید، ذخیر

10002057 F ی برای باال بردن  تولید  توسعه کشاورزی نهاد محیط زیست:استفاده از زمتر
مواد غذای  با استفاده از کشاورزی ،تولید محصول اغلب 

 به وسیله زراعت و پرورش دام

10016894 F  ی استفاده شده برای ساخت خانه ها و نه توسعه مسکویی اد محییط: زمتر
ساختارهای طراج شده برای سکونت، مردم، خانه و 

 آپارتمان، خانه های شهری و حومه شهر

10005797 A ی.  توصیف و توضیح ی  های شخیص یا چیر
ی

 اطالعات: بیان شفایه یا کتت  ویژگ

10007370 A شخیصاطالع دادن: روشن کردن موضوع برای  توضیح 

10007391 IC توضیح توضیح دادن حقوق بیمار 

10019869 F بالی طبییع: باد چرخنده شدید که با شعت در حال  توفان
وزیدن است. ابرهای  که قیف مانند هستند و معموال هر 

ی را که  ش راهشان باشد  نابود یم کنند.  ی  چیر

10009271 F ی    ع باد  که معموال بالیای طبییع: توفان شدید با حرکت ش  توفان
 و تکامل انسان 

ی
با باران، رعد و برق همراه است و بر زندگ

 موثر است. 

10036651 A انجام: توقف در اداره یا استفاده توقف 

10036679 IC عدم ادامه توقف تخلیه زخم 

10004307 T رویداد یا رخداد:تولد یک کودک با آوردن یک شخص  تولد کودک
 جدید به جهان

10005709 F اختالل اعتقادی: احساس کاذب از واقعیت که نیم تواند  توهم
اصالح شود و یم تواند به دلیل استدالل یا اجبار یا اختالل  

 حواس باشد . 

10008635 F اختالل در درک: ثبت ظاهری از محرک های حش که در  توهم
واقع وجود ندارد و با توجه به توهمای  در حواس مانند 

، بین ، چشای  یا المسه طبقه بندی شده شنوای  ، بویای  ای 
 اند. 

10009758 F اختالل در درک:تفسیر غلط از محرک های حش، سوء  توهم
 تعبیر از اشیاء خارج  و محرک. 

10022500 DC توهم توهم 

10018729 A ی برای عدم تغییر وضعیت ثابت سازی ی  ثابت کردن چیر

10016498 A قسمت  از شواهد یا اطالعات تشکیل  توصیف کردن: بیان ثبت کردن
ی که رخ داده  یا گفته  ی دهنده یک گزارش ثبت شده از چیر

 شده است. 

10017313 L ی برای حرکت و عبور و مرور افراد یا وسایل  جاده : مسیر ی
ساخت 
 نقلیه

10004733 C گروه: انسان ها به عنوان یک واحد اجتمایع یا یک عضو  جامعه
ایط یا  از جامعه که به وسیله ی ارتباط جغرافیای  ،ش 

 عالیق شان با یکدیگر در ارتباطند

10004746 F فرآیند جامعه: فعالیت ها و تعامالت اعضای یک گروه در  جامعه مبتتی فرآیند گروه
 جامعه بر اساس فرآیند گروه
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10001870 C گروه:اعضای گروه نوجوان اند جامعه نوجوان 

10010324 A ی در انجام دا جایگذاری ی دن: قرار دادن، متصل کردن یا قرار دادن چیر
 بخش  از بدن

10020990 A ی.  جدا سازی ی  فرد به چیر
ی

 جدا کردن: عدم وابستیک

10010906 A محدود کردن: جدا کردن کش از دیگران جدا کردن 

10050642 F رژیم جداسازی از تهویه مکانییک 

10028141 DC  پاسخ به جداسازی از  ونتیالتور رجداسازی موثر از دستگاه ونتیالتو 

10000291 F روند بدن:غذا و مواد غذای  مایع گرفته شده از طریق  جذب
 دستگاه گوارش

10019190 M ارائه دهنده مراقبت جراح 

10019212 M درمان جراج 

10022384 DC جرم و جنایت جرم و جنایت 

10005368 F غیر قانویی به وسیله ی قانون روند اجتمایع:مجازات اقدام جرم و جنایت 

10030504 F  یایی ان جریان خون جریان خون ش  ی  میر

10005556 L بدن جسد 

10014598 M وسیله انتقال جعبه قرص 

10043570 M   جعبه قرص سخنگو)به شکل صوی
یادآوری یم کند که قرص ها چه زمایی 

 خورده شوند.(

 جعبه قرص

10036336 IC   ی از خودکش  رااج جلوگیر

10036916 IC ی از عفونت ی کردن جلوگیر  پیشگیر

10018260 L استخوان جمجمه 

10030969 IC جمع آوری جمع آوری سلول های دهانه رحم 

10004588 IC جمع آوری جمع آوری نمونه 

10046052 IC  یایی  جمع آوری نمونه جمع آوری نمونه خون ش 

10046068 IC  
ی

 آوری نمونهجمع  جمع آوری نمونه خون مویرگ

10044633 IC جمع آوری نمونه جمع آوری نمونه خون وریدی 

10004574 A ی با هم جمع کردن  به دست آوردن: آوردن چند چیر

10012274 F )جنبش )حرکت( جنبش)حرکت 

10042134 F خشونت جنگ 

10031091 F تفکر تحریف شده)اختالل در تفکر( جنون 

10007900 C  ی  حیوان جنتر

10006586 M )وسیله جوراب االستییک) جوراب ضد واریس 

10029553 F بثورات پوست  به دلیل التهاب پوست یا  جوش : اختالل پوست 
 فولیکول های مو

10016388 F اختالل کیل در شخص:بیماری التهای  پوست که به صورت  جوش
 ، ، ورم موضیع، کهیر

ی
رنگ های مختلف و ایجاد برآمدگ

 را نشان یم دهدجوش و احساس خارش خود 

10005922 F جوش:قرمزی موضیع در برخورد پوشک با پوست جوش پوشک 

10008880 F ظاهر شدن  قرمزی موضیع در قسمت  جوش ناش  ازگرما : بثورات پوست 
های  که با لباس های تنگ و گرم پوشیده شده اند یا در اثر 

 حضور در مناطق دارای آب و هوای گرم

10004250 F ردن یا اشامیدن:تجزیه مکانییک غذا در دهان توسط خو  جویدن
 آسیاب با دندان و حرکت زبان. 

10013913 M ن  وسیله تنفش چادراکسیر 

10011019 M وسیله تغذیه چاقو 

10004382 L موضع بدن چانه 

10011267 L موقعیت چپ راست چپ 

10040379 F رفتار چرت زدن 

10007452 L اجزای سیستم حش چشم 
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10030924 IC ل کردن چک ایمتی دستگاه  کنی 

10030907 IC ل کردن چک روش استنشاق  کنی 

10000301 F شناخت:افکاری با استفاده از مفاهیم،ارتباطات و حل  چکیده تفکرات
 مساله

10008193 M وسیله ی غذا دادن چنگال 

10001739 T در یک فاصله زمایی کوت حاد ، وع: رخ دادن به طور ناگهایی  اه. ش 

10015581 T  نقطه زمایی یا فاصله زمایی  حاضی 

10011907 F اعمال روایی است که توسط احساسات،  حافظه : فرآیند روایی
ه و به یاد ماندیی یم شود و به یاد  تصورات و ایده ها، ذخیر
، حفظ و یادآوری تجارب، دانش، ایده  یم آوریم. ثبت روایی

 ها، حس، و تفکر گذشته

10011429 F حافظه: قابلیت به یاد آوری  رویدادها و تجربیات گذشته فظه بلند مدتحا 

10028426 F حافظه حافظه موثر 

10028435 DC حافظه موثر حافظه موثر 

10018078 F حافظه: توانای  یادآوری وقایع یا تجربیات جدید حافظه نزدیک 

10018786 J شخصیت   حالت 

10036241 F وایی وضعیت ر  خلق و خو -حالت 

10035785 F خلق و خو -حالت حالت تعادل 

10035792 DC حالت تعادل حالت تعادل 

10018512 F حالت خواب و بیداری  
ی

 بدخیم و خواب آلودگ
ی

اختالل در هوشیاری: خواب آلودگ
 غیر طبییع

10040141 DC حالت خواب و بیداری حالت خواب و بیداری 

10026750 J   حالت حالت قضاوت نست 

10042054 F عملکرد موثر سیستم نظارت حجم موثر مایع 

10021068 F توانای  حرکت کردن حرکت با صندیل چرخدار 

10003414 F حرکت خودبه خودی،ارادی  حرکت بدن: فرایند دستگاه عضالیی اسکلت 
 یا غیر ارادی مربوط به عضالت و مفاصل

10043417 F  ی  حرکت حرکت جنتر

10012120 A ی که قابلیت تحرک دارد. ا حرکت دادن ی  نجام دادن:حرکت دادن چیر

10037207 F وضعیت روده حرکت روده 

10025590 DC حریم خصویص حریم خصویص 

10015758 F حقوق بیمار حریم خصویص 

10027344 DC توانای  بویای   حس بویای  موثر 

10019458 F   درک حش: قابلیت چشیدن ناش  از واکنش نسبت به  حس چشای
، توانای  چشیدن غذا یا نوشیدیی   محرک عضو چشای 

10034893 DC ادراک مثبت حس عمق  مفصل 

10034872 F ادراک: ادراک ذهتی و اگایه از وضعیت  و حرکات بدن  در  حس عمق  مفصل
نتیجه  پاسخ به محرک از اعصاب حش در عضالت و 

 مفاصل

10028538 DC )  زه کردنتوانای  م حس موثر طعم و مزه)چشای 

10003818 A ی کردن توسط حساب  یا با ریاضیات.  حساب کردن :تعیتر  ارزشیای 

10007013 F احساس نارضایت   یا رنجش ناش  از بهی   حسادت : احساس منقی
 بودن وضعیت مایل ،گرویه یا اجتمایع شخص دیگر

10010952 F احساس مشکوک یا رنجش از رقابت در  حسادت : احساسات منقی
محبت، احساس حسادت نسبت به دیگران به  عشق یا 

جای تمایل به نسبت به آنها ،معموال حسادت در میان 
 خواهر و برادر

10011185 F آلرژی: پاسخ ایمتی ناش  از تماس با محصوالت مشتق  حساسیت به التکس
 شده از انواع الستیک. 

10000790 DC حساسیت به التکس حساسیت به التکس 
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10046676 DC درد پستان سیت پستانحسا 

10011878 F   حساسیت حساسیت داروی 

10047158 DC   حساسیت غذای   حساسیت غذای 

10008091 F   حساسیت: پاسخ ایمتی ناش  از تماس با مواد غذای  که  حساسیت غذای
 شخص به آن حساس شده است. 

10047492 DC  ی ی  حساسیت نداشت   حساسیت نداشت 

10047485 F  ی  فرایند سیستم ایمتی موثر حساسیت نداشت 

10006966 IC اطمینان حصول اطمینان از تداوم مراقبت 

10037754 F موقعیت حضور 

10046624 J وضعیت حضور 

10015575 A  ی س بودن در زمان نیاز حضور داشت   در رابطه:در دسی 

10037765 F حضور حضور در مدرسه 

10037777 DC حضور در مدرسه حضور کم در مدرسه 

10026381 IC   حفاظت حفاظت از اعتقادات مذهت 

10006909 F وع و  حفاظت از انرژی : مدیریت فعال انرژی برای ش  فرآیند سیستم نظاری 
 حفظ فعالیت

10026368 IC  
ی

 حفاظت حفاظت از باورهای فرهنیک

10015893 IC  ی اقدامات مربوط حفاظت از بیمار حتر
 به مغز و اعصاب

 حفاظت

10015886 IC حفاظت فاظت از بیمار قبل از عملح 

10015919 IC حفاظت حفاظت از حقوق بیمار 

10015903 IC حفاظت حفاظت ازاسناد و متعلقات بیمار 

10015864 A ی یا  حفاظت کردن ی ی از چیر ی ی کش یا چیر ی کردن: ایمن نگه داشت  جلوگیر
ی ی  در برابر چیر

 انجام اقدامای 

10012424 L  حفره بدن حفره بیتی 

10005323 L حفره بدن حفره جمجمه 

10011128 L حفره بدن حفره حنجره 

10013720 L  حفره بدن حفره دهایی 

10000010 L حفره بدن حفره شکیم 

10019685 L حفره بدن حفره قفسه سینه 

10003390 L ساختمان بدن)ساختار( حفره ی بدن 

10036577 IC ش به راه وریدی  حفظ و نگهداری حفظ  دسی 

10011527 IC  حفظ  شأن و کرامت انسایی و حریم
 خصویص

 حفظ و نگهداری

10028269 DC ظاهر خود 
ی

 ظاهرخود حفظ آراستیک
ی

 توانای   آراستیک

10037351 IC   حفظ و نگهداری حفظ پاکسازی راه هوای 

10036646 IC حفظ و نگهداری حفظ تهویه 

10046258 IC تهویه حفظ حفظ تهویه با ونتیالتور مکانییک 

10024845 F  حفظ حریم خصویص برای رفتار
 معنوی

 حریم خصویص

10036583 IC حفظ و نگهداری حفظ درمان داخل وریدی 

10046580 F حفظ و نگهداری حفظ سالمت 

10042595 IC حفظ و نگهداری حفظ عضو مصنویع 

10037398 IC حفظ و نگهداری حفظ فن جداسازی 

10011504 A ی حفظ و نگهداری ی ی، حفظ یا ادامه چیر ی ی چیر
 تنظیم: نگه داشت 

10036596 IC حفظ و نگهداری حفظ و نگهداری تخلیه زخم 

10031674 IC   حفظ و نگهداری حفظ و نگهداری راه هوای 

10041525 IC  حفظ و نگهداری عالمت هشدار دهنده
 سقوط

 حفظ و نگهداری

10035293 IC پوست 
ی

 حفظ و نگهداری حفظ یکپارچیک
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10009216 F   وضعیت حقوق بش 

10014184 F حقوق بش   حقوق بیمار 

10002088 M وسیله حمایت کننده حلقه هوا 

10003134 A ی حمام کردن ی  بهداشت:استفاده از آب یا مواد پاک کننده برای چیر

10045986 IC حمام کردن حمام کردن بیمار 

10017657 F حمام کردن حمام کردن توسط خود فرد 

10001929 A ی با استدالل حمایت ی  حمایت:پیشنهاد شخص یا چیر

10024074 F پدیده حمایت اجتمایع 

10045794 DC حمایت اجتمایع حمایت اجتمایع موثر 

10001938 IC حمایت:سهولت درخواست از سوی بیمار حمایت از بیمار 

10041254 IC حمایت کردن حمایت از بیمار در حال احتضار 

10044531 IC حمایت کردن یت از تصویر ذهتی مثبت از بدنحما 

10026491 IC   حمایت کردن حمایت از درمان های سنت 

10024591 IC حمایت کردن حمایت از رفتار معنوی 

10051997 IC حمایتگری حمایت از سالمند قربایی سواستفاده 

10032816 IC حمایت کردن حمایت از شیر دادن توسط پستان 

10026458 IC حمایت کردن ایت از عقایدحم 

10026489 IC حمایت کردن حمایت از فرایند سوگواری 

10032800 IC حمایت کردن حمایت از قابلیت مدیریت برنامه 

10052011 IC  
ی

 حمایتگری حمایت از قربایی تجاوز خانوادگ

10052007 IC  یک حمایت از قربایی خشونت ش 
 صمییم

 حمایتگری

10044698 IC   ل ادرارحمایت از  حمایت کردن کنی 

10044701 IC ل مدفوع  حمایت کردن حمایت از کنی 

10051984 IC حمایتگری حمایت از کودک قربایی سواستفاده 

10024570 IC حمایت کردن حمایت از مراقب 

10019161 IC  حمایت کردن حمایت از وضعیت روایی 

10039542 IC حمایت حمایت برای تغذیه از طریق پستان 

10023680 F پدیده حمایت خانواده 

10032844 IC حمایت کردن حمایت خانواده 

10026462 IC ی  حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند تصمیم گیر

10032859 IC حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند سازگاری 

10026470 IC حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند سوگواری 

10046956 F پدیده ت خود مراقبت  حمای 

10024589 IC ی  حمایت کردن حمایت در فرایند تصمیم گیر

10027022 F  پدیده حمایت عاطقی 

10019142 A ارزیای  کردن: دادن کمک های اجتمایع یا روایی به کش  حمایت کردن
ی یا کش از سقوط و عمل  ی برای موفق شدن یا حفظ چیر

 وزن و نگهداری وضعیت و حفظ آن. 

10045702 DC حمایت از خانواده حمایت مثبت از خانواده ها 

10032828 IC  ل حمایت مراقب در طول آموزش کنی 
 ادرار و مدفوع

 حمایت مراقب

10032837 IC حمایت مراقب حمایت مراقب در طول جداشدن 

10027033 F پدیده حمایت معنوی 

10020095 IC حمل و نقل حمل و نقل بیمار 

10033190 A حمل و نقل و نقل دستگاه حمل 

10020076 A انجام دادن: حمل یا حرکت از یک مکان به مکان دیگر.  حمل ونقل 

10011137 L اجزای دستگاه تنفش حنجره 

10039232 IC   روش پرت کردن حواس حواس پری 
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10017487 M   وسیله جمع آوری کننده یا جذب کننده حوله بهداشت 

10002331 F زنده:موجودات زنده دارای قابلیت درک و  موجودات حیوان
 قدرت حرکات اداری

10021099 F   و تکامل  حیوان وحش 
ی

ل نشده که بر زندگ حیوان: حیوان غیر اهیل و کنی 
 بش  تاثیر یم گذارد. 

10006187 F  
ی

 حیوان:حیوانات اهیل متعلق به کش حیوانات خانیک

10006230 A حذف:خارج کردن مایعات.  خارج کردن 

10035422 F   وضعیت خارج 

10039376 IC  خاطره گوی  درمایی  خاطره گوی  درمایی 

10016759 M  درمان خاطره گوی  درمایی 

10009030 L اجتمایع-ساختار روایی  خانه 

10018021 L خانه امن و حمایت شده خانه امن 

10009069 F   وضعیت:افراد و خانواده های  که جا ی  خانمایی -خانه به دوش 
ی

ی ثابت  برای زندگ
ندارند: فقدان منابع الزم برای ایجاد شپناه مناسب، تغذیه 

ش محدود به امکانات  ، انزوای اجتمایع، دسی 
ی
ناکاف

نظافت و آسیب پذیری در برابر خطرات به عنوان مثال: 
 بیماری ها ،خشونت و سو مرصف مواد

10009076 F ه مناسب به ساخت انجام دادن: انجام مراقبت و توج خانه داری
ی   محیط یا محل سکونت راحت، گرم و نرم. خانه ساخت 
برای خود یا دیگران ؛ فراهم کردن یک خانواده امن که به 

 خوی  اداره یم شود. 

10007554 C گروه: یک واحد اجتمایع  یا دسته جمیع متشکل از افرادی  خانواده
وابسته به هم از طریق خویشاوندی، روابط عاطقی یا 

،به عنوان یک سیستم، مجموعه ای  که بزرگی  از حق وف 
 اجزاء آن است. 

10007410 C خانواده: گروه متشکل از بیش از پدر و مادر و فرزندان انها خانواده پرجمعیت 

10018176 C خانواده: شامل پدر یا مادر یا یک شپرست و یک یا چند  خانواده تک والد
 کودک یا سایر بستگان

10007667 M  درمان خانواده درمایی 

10019587 A درمان:اقدامات ناخواسته و برنامه ریزی نشده یا بارداری  ختم بارداری
 برای ختم بارداری

ی
 تهدید کننده زندگ

10035175 T روش ختنه 

10008186 L ناحیه ی بدن ختنه گاه 

10027359 F خدمت خدمات اجتمایع 

10004722 F ات حمایت از دادن  خدمات: ارائه خدمات ارتبایط ی خدمات فناوری و تجهیر
ی پیام  و گرفت 

10008776 M خدمات بهداشت: آموزش و ارائه اطالعات به منظور  خدمات ارتقای سالمت
ی از بیماری به منظور   سالم و پیشگیر

ی
ارتقاء شیوه زندگ

رفع نیازهای سالمت؛ استفاده از منابع موجود و همکاری  
ی  فرد / جامعه در  ی فعال بتر ی اولویت ها، تصمیم گیر تعیتر

اتژی های برنامه ریزی شده  و اسی 

10006783 F خدمات: ارائه فرصت های شغیل یا امکانات دیگر برای به  خدمات اشتغال
 دست آوردن دستمزد. 

10006921 F ی قدرت برای استفاده مردم خدمات انرژی  خدمات: عمل تامتر

10031206 M خدمات سالمت   خدمات اورژانس 

10044370 M خدمات بهداشت   خدمات آسایشگاه 

10039459 M خدمات بهداشت   خدمات آموزش بهداشت 

10022036 M خدمات بهداشت   خدمات بهداشت  کودک 

10013380 M خدمات سالمت خدمات پرستاری 

10011850 M خدمات بهداشت  و سالمت خدمات پزشیک 
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10014719 F خاص که  مسول حفاظت از خدمات: موسسات و اش خدمات پلیس
شهروندان، محافظت شهروندان از آسیب و خطر، 

ی از جرم هستند.   شناسای  و پیشگیر

10020961 F خدمت: ارائه خدمات مناسب برای ضدعفویی کردن آب  خدمات تصفیه آب
اسیون و  ه سازی، ته نشیتی ،فیلی  برای مرصف انسان، ذخیر

( آب های عمویم  ضد عفویی )کلر زیی

10007633 M خدمت خدمات تنظیم خانواده 

10011280 F  
 
 خدمات خدمات حقوف

10008795 M   خدمات: فراهم آوردن موسسات به عنوان مثال کلینیک ها  خدمات سالمت
ایط برای وظایف  ی افراد واجد ش  و بیمارستان ها، و همچنتر

ی و درمان بیماری و تروی    ج و حفظ  مربوط به پیشگیر
 سالمت. 

10014567 M یوتراپیستخ ی  خدمات بهداشت   دمات فیر

10013604 M  عملکرد تخصیص چند منظوره که بر  خدمات کار درمایی : خدمات بهداشت 
ی از  فت، حفاظت و بهبودی سالمت کارگران ، پیشگیر پیش 
بیماری ها و صدمه ای که در چارجوب یک محیط کاری 
امن و سالم تمرکز دارد و شامل محیط)کاری(، نظارت 

، ارزیای  و اقدامات احتیایط برای شغیل جه ت شناسای 
ی از خطرات مربوط به سالمت، پایش فردی  پیشگیر

بهداشت مرتبط با کار، مشارکت در توسعه برنامه های 
 محل کار و عملکردهای  در 

حمایت  کارکنان و بهبود ایمتی
چارچوب دستورالعمل های قانویی و همکاری در تهیه 

ایان، کارکنان و دولت برای اطالعات، آموزش به کارفرم
 بهداشت و سالمت حرفه ای است. 

10046166 M ) )سالمت  ( خدمات کمک بهداشت  )سالمت   خدمات بهداشت 

10038235 F خدمات خدمات مایل 

10013435 M خدمات سالمت   خدمات متخصص تغذیه 

10024799 M خدمات سالمت خدمات مدیریت درد 

10008281 F خدمات جنازه خدمات مراسم تشییع 

10009053 M ل ی  خدمات خدمات مراقبت در میی

10009180 F خدمات: فراهم آوردن پناهگاه مناسب، آپارتمان ها و خانه  خدمات مسکن
 های الزم برای حفظ نیاز عمویم. 

10021816 IC  خدمات مشاوره  ای برای مراقبت در
ل ی  میی

 مشاوره

10046393 M خدمات هماهنگ کننده مراقبت های 
 پرستاری

 خدمات پرستاری

10046925 M   خدمات سالمت   خدمان خود مراقبت 

10017908 F س بودن، تخصیص و توزی    ع  خدمت مجموعه اقدامات: در دسی 
ک در  سیستم های حفظ یک نیاز عمویم و منافع مشی 

 میان مردم

10006572 F   خدمات: عملیات مربوط به کسب دانش، حفظ و  خدمت آموزش
ی. نگهداری، ب  هبود و توسعه حرفه ای یا مهارت های هیی

10038067 M خدمت بهداشت   خدمت بهداشت مدرسه 

10020069 F س و مقرون به  خدمت حمل ونقل خدمت: ارائه خدمات مناسب در دسی 
 ضفه به مردم برای نیازهای حمل و نقیل خود

10018475 M خدمت سالمت خدمت مددکاری 

10038219 F تخدم خدمت مدرسه 

10016737 F   خدمت خدمت مذهت 

10020942 F ه سازی، جمع  خدمت مربوط به زباله خدمت:ارائه خدمت مناسب برای ذخیر
 آوری، پردازش و دفع زباله
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10020608 F جرم و جنایت:خسارت عمدی یا تخریب اموال خرابکاری 

10047060 DC خراش پوست خراش پوست 

10020534 F تم تولید مثل:دردناک شدن رحم  و انقباض فرایند سیس خروج از رحم
عضالت شکیم و خروج کامل نوزاد ،جفت و غشای داخل 

 رحم از مجرای زایمان در طول تولد نوزاد

10005628 F فرایند سیستم دستگاه گوارش: حرکت و تخلیه مدفوع از  خروج مدفوع
 روده. 

10018066 F و آنچه که در انجام دادن خرید برای مایحتاج  روزا خرید کردن 
ی

نه زندگ
 خانه مورد نیاز است. 

10005347 F حرکت کردن: حرکت از یک مکان به مکان دیگرروی دست  خزیدن
 . ی  ها و زانوها، نزدیک به زمتر

10033334 F اختالل در فرایتد سیستم تنفش خس خس کردن 

10030128 DC خس خس کردن خس خس کردن 

10007717 F  
ی

: اح خستیک ساس کاهش قدرت یا استقامت، احساسات منقی
 روج و جسیم و ضعف با ظرفیت کاری 

ی
، خستیک

ی
خستیک

ی تر  .   پایتر
 جسیم یا روایی

10000695 DC  
ی

  خستیک
ی

 خستیک

10007327 F مفرط 
ی

: از دست دادن بیش از حد قدرت یا توانای   خستیک
ی

خستیک
 و به طور فزاینده تحریک پذیر، به دلیل 

ی
،احساس خستیک

س شدید روایی فعالیت های شدید   جسیم یا اسی 

10006305 F حوادث طبییع: خشیک طوالیی مدت، عدم بارش باران.  خشیک 

10002320 F محدوده احساسات از ناخوشنودی تا  خشم: احساسات منقی
ییک و روایی به محرک های  ی محدوده باال بردن پاسخگوی  فیر

 . ویی  و بیر
 درویی

10045578 DC خشم خشم 

10020789 F اثبات قدرت و زور یا استفاده ی نا به  خشونت: ی رفتار خشونت امیر
جا از زور و قدرت برای آسیب رساندن و رسیدن به هدفی 
که منجر به صدمه و آسیب و بدرفتاری و تهاجم یم شود: 
 ممنوع شده 

ی
، غیر قانویی یا فرهنیک خشونت، اقدامات مرصی

ی  نسبت به دیگران، حالت  از قدرت مبارزه و درگیر

10009146 F نفرت، تهدید  خصومت ، : نشان دادن تلیحی ی رفتار های خشونت آمیر
 یا آسیب رساندن به دیگران. 

10004115 M کانوالی وریدی خط مرکزی 

10015007 J ممکن بودن، در معرض خطر بودن.  خطر :  توانای 

10023021 DC   غذای دریافت   خطر  کمبود مواد غذای  دریافت 

10015030 DC  به اختالل واکنش  سیستم خطر ابتال
 عصت  اتونومیک

 اختالل واکنش  سیستم عصت  اتونومیک

10015292 DC   س جابه جای
س جابه جای   خطر ابتال به اسی 

 اسی 

10037564 DC اسهال خطر ابتال به اسهال 

10032329 DC  خلق و خوی(
ی

خطر ابتال به افشدگ
 افشده(

 خلق و خوی افشده

10032291 DC شوک آنافیالکتیک ال به آنافیالکشخطر ابت 

10032386 DC سیر بیماری زای   خطر ابتال به بیماری 

10015341 DC  
ی

  خطر ابتال به خفیک
ی

 خفیک

10032338 DC  خطر ابتال به خلق و خوی افشده در
 مدت دوران پس از زایمان

 خطر ابتال به خلق و خوی افشده

10015318 DC  خودزیی  خطر ابتال به خودزیی 

10015302 DC   رفتار خود مخرب خطر ابتال به رفتار خودمخری 

10042666 DC   زخم پای دیابت   خطر ابتال به زخم پای دیابت 

10023050 DC شدرگیم خطر ابتال به شدرگیم 
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10032372 DC خطر ابتال به عفونت خطر ابتال به عفونت چشیم 

10040457 DC استوماعوارض  خطر ابتال به عوارض استوما 

10037586 DC کم وزیی  خطر ابتال به کم وزن بودن 

10035008 DC بان قلب بان  قلب خطر ابتال به کندی ضی  کندی ضی

10015325 DC ناراحت  روج خطر ابتال به ناراحت  روج 

10022070 DC هذیان خطر ابتال به هذیان 

10015053 DC یبوست خطر ابتال به یبوست 

10015179 DC احساس تنهای   حساس تنهای  خطر ا 

10033375 DC تکامل نوزاد خطر اختالل در تکامل نوزاد 

10015244 DC اختالل تنظیم  درجه حرارات خطر اختالل در تنظیم  درجه حرارت 

10037615 DC فرایند خواب خطر اختالل در خواب 

10037346 DC شده تنفشفرایند  سیستم مختل  خطر اختالل در عملکرد سیستم تنفش 

10037333 DC   فرایند سیستم عصت   خطر اختالل در عملکرد سیستم عصت 

10015228 DC  خطر اختالل در عملکرد سیستم
 محییط -عصت  

 
 عروف

 
 
 اختالل در فرایند سیستم عصت  عروف

10038424 DC  حالت روایی منقی  خطر اختالل در وضعیت روایی 

10015237 DC  
ی

 پوست   پوست  خطر اختالل در یکپارچیک
ی

 یکپارچیک

10037224 DC اختالل در وضعیت تغذیه خطر اختالل درتغذیه 

10023013 DC تغذیه خطر اختالل درتغذیه 

10041587 DC استفراغ خطر استفراغ 

10041807 DC انتشار عفونت خطر انتشار عفونت 

10047213 DC انزوای اجتمایع خطر انزوای اجتمایع 

10039877 DC اد واکنش منقی به پرستار خطر ایج
ل درد  کنی 

ل درد  پاسخ به پرستار کنی 

10039865 DC  ل خطر ایجاد واکنش منقی به درد کنی 
 شده بیمار

ل شده بیمار  واکنش به درد کنی 

10035031 DC )آپنه )وقفه تنفش( خطر آپنه)وقفه تنفش 

10015024 DC اسیون اسیون خطر آسپیر  آسپیر

10023107 DC صدمه ب قبل از عملخطر آسی 

10046449 DC   آسیب ناش  از پرتو خطر آسیب های تابش 

10015167 DC آلرژی التکس خطر آلرژی التکس 

10051932 DC آمبویل خطر آمبویل 

10027787 DC س  مراقب س مراقب خطر برای اسی   اسی 

10022487 DC تعدی خطر برای تعدی 

10038495 DC  غم و اندوه خانواده اده ناکارآمدخطر برای غم و اندوه خانو 

10046431 DC  خطر بروز اختالل در عملکرد دستگاه
 گوارش

 اختالل در فرایند دستگاه گوارش

10026848 DC ی  اختیاری فوریت  ادرار خطر ی  اختیاری فوریت  ادرار 

10015259 DC واکنش به تروما خطر پاسخ بعد از تروما 

10034935 DC  تاخیر افتادن در رشد شدخطر تاخیر در ر 

10042737 DC   خطر برای تداخل داروی   خطر تداخل داروی 

10015105 DC ترک کردن خطر ترک کردن 

10015360 DC تروما خطر تروما 

10027509 DC   ترومبوز وریدی عمق   خطر ترومبوز وریدی عمق 

10051945 DC  
ی

  خطر تماس با آلودگ
ی

 تماس با آلودگ

10025245 DC خط 
ی

  ر تماس با آلودگ
ی

 تماس با آلودگ

10021774 DC   باور مذهت  منقی ) زیان آور( خطر تناقض در اعتقادات مذهت 

10041296 DC  خطر خدمات درمایی  با عارضه عوارض
 جانت  

 خدمات درمایی  با عارضه
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10017268 DC خونریزی خطر خونریزی 

10025471 DC   ر اختالل در دریافت مواد غذای  خط خطر دریافت بیش از حد مواد غذای 

10034957 DC )رشد نامتناسب )نامتجانس( خطر رشد نامتناسب)نامتجانس 

10015082 DC  )خطر رفتار نامعقول)سازمان نیافته
 نوزاد

 رفتار نامعقول )سازمان نیافته(

10027337 DC زخم فشاری خطر زخم فشاری 

10042031 DC اختالل در حجم مایع خطر زیاد شدن حجم مایعات 

10023874 DC خطر شدرگیم خطر شدرگیم حاد 

10015122 DC سقوط خطر سقوط 

10038521 DC صدمات سقوط خطر سقوط ناش  از آسیب 

10032355 DC صدمات )آسیب های( محییط خطر صدمات محییط 

10015263 DC  خطر صدمه وضعیت  قبل از عمل
 جراج

 اجصدمه وضعیت  قبل از عمل جر 

10051950 DC عفونت بالقوه خطر عفونت ادراری 

10023256 DC عارضه خطر عوارض پس از زایمان 

10023218 DC  خطر عوارض مرتبط با به دنیا آوردن
 بچه

 عارضه

10027411 DC )فرار )برای ازدواج( خطر فرار )برای ازدواج 

10045532 DC )ی در معرض اشعه)پرتو ی  خطر قرار گرفت    در معرض پرتوقرار گرفت 

10045521 DC  ی در معرض دود سیگار خطر قرار گرفت 
 فردی دیگر

ی در معرض دود سیگار فردی دیگر  قرار گرفت 

10015180 DC  ی در موقعیت  با اعتماد خطر قرار گرفت 
ی   به نفس پایتر

ی   اعتماد به نفس پایتر

10023225 DC   ی در معرض عوارض خطر قرار گیر
 دوران بارداری

 عارضه

10023239 DC  ی در معرض عوارض خطر قرار گیر
 زایمان

 عارضه

10023241 DC  ی در معرض عوارض طول خطر قرارگیر
 مدت زایمان

 عارضه

10042303 DC  خطر قربایی  مورد تعدی همش واقع
 شدن

ی در معرض تعدی همش  شدن از طریق قرار گیر
 قربایی

10042201 DC  خطر قربایی شدن به صورت سوء
 از کودکان استفاده

 کودک قربایی سوءاستفاده

10044406 DC  خطر قربایی شدن کودک فراموش
 شده)مورد ی  توجیه قرار گرفته(

 قربایی شدن کودک فراموش شده

10042238 DC  خطر قربایی شدن)سوءاستفاده از
 بزرگساالن(

 قربایی سوءاستفاده از بزرگساالن

10044452 DC شدنقربایی غفلت  خطر قربایی غفلت 

10044434 DC قربایی غفلت از بزرگساالن خطر قربایی غفلت از بزرگساالن 

10041895 DC   کم آی   خطر کم آی 

10042049 DC اختالل در حجم مایع خطر کم شدن حجم مایعات 

10025561 DC )خطر اختالل در دریافت مواد غذای   خطر کمبود غذای  )تغذیه ای 

10037230 DC  اختالل در فرایند سازگاری گاریخطر مشکل در ساز 

10015114 DC   مرصف مواد غذای   خطر مرصف بیش از حد مواد غذای 

10015285 DC  ناتوایی  خطر ناتوایی 

10040899 DC رضایت از بهداشت و درمان خطر نارضایت  از بهداشت و درمان 

10027328 DC  ی درجه تریم)خطر باال رفت  خطر هییر
 حرارت بدن(

تریم)  ی درجه حرارت بدن(هییر  باال رفت 

10017275 DC  ی درجه حرارت ی رفت  خطر هیپوتریم)پایتر
 بدن(

 هیپوتریم
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10017281 DC بافت  غیر موثر 
 خونرسایی بافت   خطرخونرسایی

10015011 DC عدم تحمل فعالیت خطرعدم تحمل فعالیت 

10023202 DC  ی در معرض عوارض خطرقرار گیر
ی از استفاده از روش های پیش گیر 

 بارداری

 عارضه

10019064 F  
ی

فرآیند دستگاه تنفش مختل شده:تداخل با ورود هوا به  خفیک
 .
ی

 ریه ها، توقف تنفس و ایجاد خفیک

10025854 J شدت خفیف 

10006063 A ی خالیص ی  حذف:رهای  از چیر

10018717 F ماده ترشیح خلط 

10007362 F خروج مخاط، خل خلط آوری : ط  یا مایعات از نای، پاکسازی راه هوای 
 نایژه ها و ریه با شفه یا آب دهان. 

10050015 DC خلق و خوی خلق و خوی  خوب 

10005784 F احساس ناراحت  با کاهش تمرکز، از دست  خلق و خوی افشده : احساسات منقی
 دادن اشتها و ی  خوای  

10022402 DC خلق و خوی افشده خلق و خوی افشده 

10029771 DC لق و خوی افشده در طول دوره پس خ
 از زایمان

 خلق و خوی افشده

10030706 IC بررش خلق و خوی پس از زایمان 

10045652 DC حالت تعادل خلق و خوی حساس و ناپایدار 

10011192 F ارتباطات: قانون استفاده از حاالت صورت و کالیم برای  خندیدن
 نشان دادن احساسات  شادی و شگریم. 

10041399 F ی بدن در حالت خوابیده با کاهش  خواب فرایند بدن: قرار گرفت 
هوشیاری و بیدار نبودن، آگاه نبودن، کاهش متابولیسم، 

، کاهش حرکات بدن، ویل آماده پاسخگوی   حالت ی  حرکت 
 به محرک های خارج  

10014939 F  خواب خواب کافی 

10024930 DC  خواب کافی  خواب کافی 

10019103 L موقعیت بدیی  خوابیده به پشت 

10021653 C خواهر برادری خواهر 

10041659 DC   خود افشای  مناسب) فرد یط آن
شخصیت خود را به دیگری نشان یم 

 دهد.(

 خودافشای  

10017822 F حرکت خود انتقایل 

10029446 DC خود آگایه خود آگایه 

10052146 F   اجرا کردن خود پایش 

10037670 F  رفتار: برقراری ارتباط به صورت شفایه یا کتت   پذیری خود 

10017711 F توجه کردن: مراقب بودن وفراهم کردن فعالیت های  که با  خود توجیه
 هدف شگریم، انحراف فکر، تحریک و آرامش است. 

10017833 F   چرخیدن: حرکت کردن و تغییر موقعیت بدن از پهلو به  خود چرخش
 قبپهلو و از جلو به ع

10001623 DC  خود زیی  خود زیی 

10017795 F  آسیب وارد کردن به خود البته نه در حد  خود زیی: رفتار خود مخری 
آسیب منجر به مرگ که سبب صدمه به بافت میشود،مثل 
بریدن و سوزاندن با هدف آسیب زدن به خود یا تخفیف 

 اضطراب خود یم شود. 

10017730 F غذا دادن خود غذا خوردن 

10027131 DC خودکارآمدی خود کم کارامدی 
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10017690 F یل اراده: حالت ایجاد شده برای مراقبت از آنچه که برای  خود کنی 
 
ی

حفظ فرد الزم است، برای ادامه دادن، مسئولیت رسیدگ
 .
ی

 و فردی پایه ای در زندگ
ی

وریات  خانیک  به فعالیت ها و ضی

10035255 F خود مدیریت  بیماری یماریخود مدیریت  احتمال ابتال به ب 

10046837 F فعالیت خود ایفا خود مدیریت  بیماری 

10046844 F فعالیت های خود ساخته خود مدیریت  بیماری 

10032742 F خود مراقبت   خود مراقبت  از پوست 

10017753 F  
ی

  خودآراستیک
ی

 آراستیک

10017688 F شدن و متفاوت اختالل در اعتقاد: عقیده شخیص از جدا  خودآگایه
ی مرزهای شخیص،) حد و حدود(،  شدن با دیگران، داشت 

 به عنوان یک فرد با تجربه ها،تمایالت و اقدامات

10017642 F آگایه: تحقق تمایالت شخص برای حفظ یا رها کردن  خودآگایه
ی دستور برای اقدام.   اقدایم. به عنوان مثال: هدف اولتر

10024911 F باور خودکارآمدی 

10025672 DC خودکارآمدی خودکارآمدی 

10019072 F   انجام فعالیت های  به منظور خودکش   خودکش : رفتار خود مخری 
 که منجر به مرگ خود شخص یم شود. 

10003054 F ی بیمار در مورد درمان خود خودمختاری  حقوق بیمار:تصمیم گیر

10046859 F خود مدیریت   خودمدیریت  عالئم 

10006517 F خوردن یا اشامیدن نخورد 

10006538 F انجام خوردن یا اشامیدن 

10007050 F احساس:احساس شافرازی ،نشاط و خوشبیتی با احساس  خوشحایل
ییک و احساش که بر مبنای  ی ی از وضعیت فیر اغراق امیر

ایط موجود نیست.   واقعیت یا ش 

10003319 F مواد بدن خون 

10039311 IC  خون درمایی  خون درمایی 

10003361 M  درمان خون درمایی 

10028593 DC خون رسایی بافت   خون رسایی بافت  موثر 

10033853 DC خون رسایی زخم خون رسایی موثر زخم 

10042841 F خونرسایی بافت   خونرسایی بافت محییط 

10019745 F   حرکت خون به سوی بافت های محییط  خونرسایی بافت : فرآیند عروف 
ن، مایعات و مواد غذای  در سطح برای رساندن 

اکسیر 
 سلویل که با دما و رنگ پوست، 

ات در فشار خون، بهبود زخم و    ، تغییر
یایی کاهش نبض ش 

 رشد موی بدن همراه است. 

10019750 F   موقعیت خونرسایی بافت 

10001344 DC بافت  غیر موثر 
 خونرسایی بافت   خونرسایی

10034497 F بافتخونرسایی  خونرسایی زخم  

10003303 F از دست دادن خون در خارج و  خونریزی : اختالل فرآیند عروف 
داخل بدن، در ارتباط با آسیب عروق خویی یا کمبود 

 فاکتورهای انعقادی

10008954 F خونریزی: از دست دادن مقدار زیادی از خون در یک دوره  خونریزی
، وریدی  یایی یا خونریزی کوتاه از زمان،  خارج  یا داخیل ،ش 

 
ی

 مویرگ

10046726 F  خونریزی خونریزی از بیتی 

10046735 DC  خونریزی از بیتی  خونریزی از بیتی 

10011948 F )منوراژی(  است که تعداد روز یا مقدار  خونریزی شدید یا طوالیی
ی

خونریزی: خونریزی قاعدگ
 خون بیش از حد باشد

10043924 F خونریزی خونریزی واژینال 

10043930 DC خونریزی واژینال خونریزی واژینال 



 
ICNP 4 September 2019 64 
 

10016168 IC ی وریدی  سوزن زدن خونگیر

10018343 A ی با مایع تا حد ممکن خیساندن ی  حمام کردن: خیس کردن چیر

10039400 M گروه داخل گروه حرفه ای 

10008441 A ی.  دادن ی  توزی    ع: انتقال چیر

10027739 F ل مدفوع ل مثبت مد دارا بودن کنی   فوعکنی 

10011866 M دارو دارو 

10006314 M مواد دارو 

10023992 M ارائه دهنده مراقبت داروساز 

10043144 M دارو داروی ژنریک 

10052076 F دامنه حرکت دامنه حرکت فعال 

10052082 DC حرکت فعال مفصل دامنه حرکت  در محدوده طبییع 

10000393 M مفاصل:حرکت مفاصل با یا بدون  فن حرکت عضالت یا  دامنه حرکت  فعال
 کمک

10011042 F وضعیت: محتوای خاص از تفکر بر اساس خرد اکتسای  یا  دانش
 اطالعات یا مهارت، اگایه و شناخت از اطالعات

10039746 F دانش دانش  ایمتی محیط اطراف 

10046236 F دانش دانش  تغذیه نوزاد 

10034259 F دانش دانش  مدیریت درد 

10043365 F دانش دانش  والدی 

10046243 F دانش دانش بارداری 

10045773 DC دانش بارداری دانش بارداری 

10025733 DC  دانش برنامه دانش برنامه درمایی 

10023793 F   دانش برنامه دانش برنامه ورزش 

10011035 F دانش دانش بهبود زخم 

10033766 DC  دانش پاسخ روایی اجتمایع  به روش
 درمان

 دانش پاسخ روایی اجتمایع به روش درمان

10034263 F دانش دانش پاسخ روایی اجتمایع جهت درمان 

10039779 F ی از سقوط  دانش دانش پیشگیر

10040276 DC ی از سقوط ی از سقوط دانش پیشگیر  دانش پیشگیر

10045756 DC دانش تغذیه نوزاد دانش تغذیه نوزاد 

10043897 F  دانش ی از بارداریدانش جلوگیر 

10043911 DC ی از بارداری ی از بارداری دانش جلوگیر  دانش جلوگیر

10041600 F دانش دانش خانواده 

10041616 F دانش خانواده دانش خانواده از بیماری 

10037658 DC دانش خانواده از بیماری دانش خانواده از بیماری 

10027363 F دانش دانش خدمات اجتمایع 

10028627 DC دانش خدمات اجتمایع دانش خدمات اجتمایع 

10039722 F دانش دانش درمان جسیم 

10039981 DC دانش درمان جسیم دانش درمان جسیم 

10039127 F   دانش دانش درمان سنت 

10040000 DC   دانش درمان سنت   دانش درمان سنت 

10031642 F   ی صفاف  دانش دانش دیالیر

10021892 F  دانش رژیمدانش 

10042106 F اگایه از رژیم دانش رژیم مایع 

10042110 DC دانش رژیم مایع دانش رژیم مایع 

10031657 F دانش دانش رفتار جنش 

10030251 DC دانش رفتار جنش دانش رفتار جنش 
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10008753 F دانش: آگایه در مورد مشکالت رایج شیوه های سالمت و  دانش سالمت
 موجود، توانای  تشخیص عالئم خدمات بهداشت  

 و درمایی
اک گذاری اطالعات قابل  و نشانه های بیماری و به اشی 

 توجه دیگران

10043349 F دانش دانش سالمت سفر 

10042553 F دانش دانش سوء مرصف الکل 

10042569 DC دانش سوء مرصف الکل دانش سوء مرصف الکل 

10031619 F دیه با پستان  دانش دانش شیر

10024907 F دانش دانش فرایند تغییر رفتار 

10024723 DC دانش فرایند تغییر رفتار دانش فرایند تغییر رفتار 

10014885 F  
ی
 اطالعات دانش کاف

10027112 DC  
ی
  دانش کاف

ی
 دانش کاف

10039056 F ل درد توسط بیمار  دانش دانش کنی 

10040037 DC ل درد توسط بیمار  ل درد توسط بیماردانش کنی   دانش کنی 

10033750 DC دانش مدیریت درد دانش مدیریت درد 

10011026 F دانش دانش مراقبت از زخم 

10033784 DC دانش مراقبت از زخم دانش مراقبت از زخم 

10046227 F دانش دانش مراقبت از نوزاد 

10045741 DC دانش  مراقبت از نوزاد دانش مراقبت از نوزاد 

10031626 F دانش دانش مربوط به  تکامل کودک 

10021871 F دانش دانش مربوط به تست تشخییص 

10023764 DC دانش مربوط به تست تشخییص دانش مربوط به تست تشخییص 

10046204 F دانش دانش مربوط به تولد بچه 

10045739 DC دانش مربوط به تولد بچه دانش مربوط به تولد بچه 

10025968 DC دانش مربوط به داروها وط به داروهادانش مرب 

10021902 F   دانش مربوط به  رژیم دانش مربوط به رژیم غذای 

10023772 DC   دانش مربوط به رژیم غذای   دانش مربوط به رژیم غذای 

10023786 DC دانش  مربوط به برنامه ورزش   دانش مربوط به ورزش 

10021973 F  دانش دانش معیار ایمتی 

10028643 DC  دانش معیار ایمتی  دانش معیار ایمتی 

10046892 F   دانش دانش مواد آموزش 

10043383 DC دانش  والدی دانش والدی 

10020302 L ساختار اجتمایع دانشگاه 

10006689 L مدرسه دبستان 

10009011 L ستان  مدرسه دبیر

10010136 A ی با یک ماده.  در حال باد شدن ی  انجام: پر کردن چیر

10005848 A ارتقاء: پرورش و رشد یک ایده، شخص، یا گروه / جامعه.  در حال توسعه 

10037517 F مردن در حال مرگ 

10011312 F بعد جسیم طول-درازا 

10036680 IC عدم ادامه دراوردن سوند ادراری 

10031563 F وضعیت مایل:مراقبت از منابع مایل در یک خانواده به  درآمد
ع قابل برنامه ریزی ،منابع مایل  پیش بیتی عنوان یک منب

شده خانوار در یک دوره زمایی مانند هفته، ماه یا 
سال،درآمد دوره ای برای کار  یا خدمات به عنوان وسیله 

 ای برای ارائه ثبات و امنیت و تحقق نیازهای اساش

10007583 F ی درآمد: حقوق و دیگر منابع مایل مورد نیاز جه درآمد خانواده ت تأمتر
 مخارج خانواده. 

10022563 DC  درآمد درآمد ناکافی 
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10019427 A در آوردن لباس:در آوردن لباس با استفاده از باز کردن دکمه  درآوردن لباس
ها، زیپ؛ در آوردن جوراب ساق بلند، کفش و آویزان کردن 

 و قرار دادن لباس ها در کمد یا دراور. 

10019231 M انندهابزار پوش درپ جراج 

10003511 F درجه حرارت بدن درجای  از حرارت بدن 

10005663 J وضعیت درجه 

10019556 F جنبه جسیم درجه حرارت 

10003507 F درجه حرارت: گرمای درویی بدن وابسته به متابولیسم بدن درجه حرارت بدن 

10016873 A درخواست از کش برای انجام کاری یا  درخواست کردن :
ی

سفارش هماهنیک
ی.  ی  چیر

10013950 F اختالل در درک: افزایش احساس ناخوشایند در بدن، بیان  درد
 ، تصور از درد و رنج، ادا و اصول، تغییر در تون عضالیی
زمان،  رفتار محافظت از خود، توجه محدود ، درک تغییر

خروج از برخوردهای اجتمایع، اختالل در روند تفکر، رفتار 
، ی  قراری ، 

 و از دست دادن اشتها. حواس پری 

10023130 DC درد درد 

10008223 F  
ی

 حاد  درد  شکستیک
ی

استخوان درد: احساس درد ناش  از شکستیک
، بریده شدن،  ی استخوان که معموال به وسیله ش  نوک تیر
گرم شدن ناش  از خاراندن، درد همراه سوزش، از عالئم 
احت و ی    است.این عالئم در طول مدت اسی 

ی
شکستیک

 ت  ظاهر نیم شوند. حرک

10004136 F درد زایمان:ناراحت  خفیف تا شدید در طول مرحله ی اول  درد اتساع دهانه رحم
 زایمان

10020801 F   درد:احساس درد ناش  از عدم پوشیده شدن اندام مانند  درد احشای
ی    ع)پوشش( استخوان،غشای  پریکارد)اطراف قلب(، ضی

واند بسته به اندازه ی مخایط در روده،درد احشای  که یم ت
منطقه آسیب دیده بیشی  یا کمی  باشد شامل احساس درد 

 
ی

 عمیق و آزار دهنده همراه با حالت تهوع و حس خفیک

10003569 F ناراحت  خفیف تا شدید از قسمت رو  درد استخوان : درد عضالیی اسکلت 
 تا داخل استخوان. 

10012337 F  برآمده از ماهیچه ها، استخوان ها درد: احساس درد  درد اسکلت  عضالیی
،مفاصل یا دندان ها که این احساس معموال به صورت 

عمیق،ی  حال کننده و دردناک، که با حرکات قسمت های  
ی  از بدن یا تمام آن فعال یم شود همراه است، اما همچنتر

ی ممکن است ظاهر شود.  احت نیر  در زمان  اسی 

10051555 DC درد درد افزایش یافته 

10010896 F  درد ایسکمیک)درد ناش  از نرسیدن
 خون به قلب(

:احساس درد ناش  از کاهش جریان خون  درد عروف 
محییط، که  با بیماری عروق محییط ،کاهش جریان خون 

ی ارتوپدی محدود شده و یا دیگر  در ارتباط با گچ گیر
اجسام محدود کننده، نرسیدن خون کافی مانند بیماری 

، ی ائتر تروما و جراج همراه است. درد ایسکمیک  انسداد ش 
 اغلب به عنوان درد شدید و مشقت بار گزارش شده است. 

10047104 DC درد آرتروز درد آرتروز 

10002570 F ناراحت  و درد خفیف تا شدید ناش  از  درد آرتروز : درد عضالیی اسکلت 
 یک التهاب, که احتماال شامل تورم مفصل است. 

10046611 F  درد پستان درد 

10047115 DC   درد پوست   درد پوست 

10000454 DC درد درد حاد 

10038870 F  درد درد حاصل از محرک غیر مرصی 

10039934 DC  درد حاصل از محرک غیر مرصی  درد حاصل از محرک غیر مرصی 



 
ICNP 4 September 2019 67 
 

10039906 DC درد خیایل درد خیایل 

10014454 F ک قسمت یا یک ارگان از درد نوروژنیک: احساس درد در ی درد خیایل
بدن،احساس درد در عضوی از بدن مانند عضو قطع شده 

، احساس درد بعد از عمل جراج ،احساس دردی که 
معموال به عنوان خارش گزارش شده است، احساس آزار 

 دهنده و درد غیر قابل تحمل. 

10011088 F باضات درد: احساس افزایش شدت و تکرر درد، همراه با انق درد زایمان
ی زایمان اتفاق یم افتد.   رحم و اتساع دهانه رحم که حتر

10007549 F درد زایمان:ناراحت  در ناحیه شکم با بارداری که شبیه  درد زایمان کاذب
انقباضات رحیم است اما در قدرت و مدت زمان کم و 

 دهانه رحم گشاد نیست. 

10021243 F احساس درد ناش  از زخم  درد زخم : و اطراف آن که به درد پوست 
، برش  ی نوع زخم مانند جراحت دیدن توسط یک جسم تیر
دادن، پاره کردن، درد آزاردهنده و احساس درد ناش  از 

 دارد. 
ی

 لمس آن ناحیه بستیک

10003841 F ییک دردهای حاد و مزمن با شدت های  درد شطان ی درد:احساس فیر
 سلول های مهاجم شطایی در 

ی
ش پراکندگ مختلف با گسی 

، یا  بدن، تبعات ناش  از درمان شطان شامل شییم درمایی
ایط مربوط به شطان مانند درد زخم، درد ناش  از  ش 
شطان صدمه زننده، بیماری سخت، غیر قابل تحمل 
 نظیر 

ییک درد شدید که مشکالی  ی همراه با احساس فیر
، رنج کشیدن، 

ی
اختالل درخواب، زودرنج شدن، افشدگ

 اتوایی را در بر دارد. ناامیدی، انزوا و ن

10047127 DC  
ی

  درد شکستیک
ی

 درد شکستیک

10043948 F درد درد شکیم 

10043953 DC درد شکیم درد شکیم 

10020612 F   درد: احساس درد ناش  از سیستم عروف  به عنوان نتیجه  درد عروف
بان یا درد    یا نارسای  عروف  که به صورت ضی

اتساع عروف 
 تتپش  گزارش شده اس

10013125 F   اعصاب محییط آسیب دیده  درد عصت درد: احساس درد ناش  از تاثیر
که معموالبه عنوان  احساس درد معموال به عنوان سوزن 

سوزن شدن و سوزش گزارش شده اند که با اختالل 
 از ضایعات  عمده عصت  

دراحساسات، درد عصت  ناش 
افت که با عمل جراج و صدمه مغزی همراه است. درد ب

 ، عصت  که معموال به عنوان دردی نافذ، برنده،سوزش 
 مشقت بار و آزار دهنده  گزارش شده است. 

10012316 F  احساس درد ناش  از تنش ها و فشار  درد عضالیی : درد اسکلت  عضالیی
 -عضالیی که در اثر ورزش،  بیماری های عفویی و اسکلت  

ت عضالیی همراه است. احساس درد معموال به صور 
 عضله، 

ی
 گرفتیک

بایی قابل برگشت همراه است.    فشار و درد ضی

10000546 DC درد درد مزمن 

10005470 F   درد: ناراحت  خفیف تا شدید از آسیب یا بیماری پوست درد های پوست 

10013966 F درد: درد مجرای ادرار)حالب( یا مثانه با احساس سوزش،  درد هنگام ادرار کردن
 دفع ادرار. احساس نیاز به 

10014262 F نسبت درصد چری  بدن 

10026323 IC ی  درگیر شدن درگیر بودن در فرآیند تصمیم گیر

10010877 A رفتار تعامیل:انجام اقدامات برای نشان دادن تمایل به  درگیر شدن
 کمک به دیگران

10019628 M مجموعه اقدامات درمان 
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10019135 M   روه درمایی گ درمان از طریق گروه حمایت 

10051071 M درمان درمان آسیب 

10051615 IC درمان آسیب درمان آسیب 

10033220 IC درمان کردن درمان آسیب وارد شده 

10030464 M درمان درمان با داروهای ضد انعقاد 

10039284 IC درمان با داروهای ضد انعقاد درمان با داروهای ضد انعقاد 

10051269 IC درمان با کمک حیوانات حیوانات درمان با کمک 

10032774 M درمان درمان برای ترک سیگار 

10002349 M درمان درمان به وسیله حیوانات 

10033231 IC   درمان کردن درمان بیماری پوست 

10051398 M درمان درمان تحریک حش 

10051403 IC درمان تحریک حش درمان تحریک حش 

10051586 IC درمان تنفش درمان تنفش 

10041086 IC درمان جهت ترک سیگار درمان جهت ترک سیگار 

10024137 F  
ی

  درمان خستیک
ی

 خستیک

10022833 DC  
ی

  درمان خستیک
ی

 درمان خستیک

10010808 M درمان درمان داخل وریدی 

10043137 M   دارو درمان داروی 

10033249 IC درمان کردن درمان زگیل 

10039143 IC   درمان سنت   درمان سنت 

10019998 M   درمان: برنامه های مراقبت بهداشت مرتبط با فرهنگ بر  درمان سنت
ی آبا و اجدادی، ارشاد  اساس سنت، مذهب، شزمتر

 معنوی؛اعتقادات مختلف درباره علت بیماری، 
ی از روش های مختلف بویم، ارزیای  و درمان با  با بهره گیر

ییک یا بازپروری  یک رویکرد طبییع، معنوی، روایی یا  ی متافیر
 طبییع. 

10051276 M درمان درمان شغیل 

10051282 IC درمان شغیل درمان شغیل 

10046197 M  یک درمان فردی مورد خشونت ش 
 خود قرار گرفته است

ی
 زندگ

 درمان

10044963 IC  یک درمان فردی مورد خشونت ش 
 خود قرار گرفته است

ی
 زندگ

یک   خود قرار گرفته درمان فردی مورد خشونت ش 
ی

زندگ
 است

10004221 M درمان درمان قفسه سینه 

10020133 A ی  درمان کردن عملکرد:مراقبت کردن با کاهش دادن، پایان دادن ، از بتر
ی ی  بردن یا بازگرداندن چیر

10044646 IC درمان کردن درمان واکنش های آلرژیک 

10044729 IC درمان کردن درمان یبوست 

10008920 F  در 
ی

ل وعمل  ماندگ : احساس عدم توانای  در کنی  احساسات منقی
مستقل و بدون کمک، ی  دفاع، عدم  توانای  مقابله با 

 ، تسلیم اختیارات به مسئوالن، از جمله مراقبان، 
ی

درماندگ
 و کسایی که در ارتباط با توسعه رفتار بیمار نقش دارند

10039952 DC  
ی

  درماندگ
ی

 درماندگ

10004459 L ایجاد سهولت در مراقبت از سالمت   انگاهدرم 

10051909 M ارائه کننده مراقبت درمانگر تنفش 

10001773 A توضیح:تهیه یا انجام کاری دریافت 

10030383 IC دریافت دریافت انت  بیوتیک 

10030417 IC  ی  دریافت دریافت انسولتر

10042342 F  حجم موثر مایع دریافت آب کافی 

10042065 DC مرصف آب کافی  ریافت آب کافی د 

10000682 DC   دریافت مواد غذای   دریافت بیش از حد مواد غذای 
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10051868 F تغذیه دریافت تغذیه ای در محدوده طبییع 

10025444 IC دریافت دریافت دارو 

10045858 IC دریافت دارو دریافت دارو از طریق واژن 

10001827 IC ی  دریافت دریافت دارو برای پیشگیر

10001794 IC  دریافت دارو بعد از تفسیر گاز های
یایی   خون ش 

 دریافت

10001804 IC دریافت دریافت داروها و محلول ها 

10046579 IC  
 
 دریافت دارو دریافت داروی استنشاف

10037248 IC دریافت دریافت داروی تب بر 

10045815 IC دریافت دارو دریافت داروی داخل جلدی 

10045827 IC دریافت دارو دریافت داروی داخل عضله 

10045836 IC دریافت دارو دریافت داروی داخل ورید 

10045843 IC دریافت دارو دریافت داروی زیر جلدی 

10023084 IC دریافت دریافت داروی ضد درد 

10008101 F ی ها، مواد  دریافت غذا ی  مواد مغذی مانند پروتئتر
تغذیه: فرایند گرفت 

 های قابل حل در چری  مع
ی ، کربوهیدرات ها، ویتامتر

دیی
 الزم است. 

ی
 که برای رشد  در حفظ زندگ

10037037 IC   دریافت دریافت مواد غذای 

10030429 IC دریافت دریافت واکسن 

10037044 IC  ی  دریافت دریافت ویتامتر

10030438 IC  ی  دریافت B12دریافت ویتامتر

10008661 L ناحیه بدن دست 

10000340 F ش ی دسی  ی  موقعیت: ظرفیت ورود یا استفاده از چیر

10041306 F ش به انتقال ش دسی   دسی 

10041310 DC ش به انتقال ش به انتقال دسی   دسی 

10024821 F ش به درمان ش دسی   دسی 

10010780 F ش وریدی ش: ورود به یک ورید. داخل یک ورید.  دسی   دسی 

10011710 A  انجام دادن: دستکاری قسمت  از بدن یدستکار 

10008487 M پوشاندن دستکش 

10005869 M مصنویع دستگاه 

10020649 M  دستگاه )دستگایه که عملکرد آن به
شکل اعمال فشار به اندام مورد نظر 

برای کاهش تورم بعد از یک آسیب حاد  
یا به عنوان یک گزینه غیر جراج برای 

 درمان ورم لنفاوی است. 

 دستگاه

10007874 F دستگاه ادراری دستگاه ادراری زن 

10011591 F سیستم ادراری دستگاه ادراری مردان 

10004714 M دستگاه دستگاه ارتبایط 

10011349 M دستگاه انتقال دستگاه باالبری 

10003480 F ساختار بدن دستگاه بدن 

10012177 M دستگاه دستگاه پایش 
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10010428 F وشش  دستگاه پ  ، ویی سیستم بدن: پوشش سطح بدن: پوست، اپیدرم بیر
غشاهای مخایط، بافت ،به عنوان مثال الیه پیوندی 

، پوست که شامل غدد  تولید کننده عرق و  چری   ویی بیر
است، مو و ناخن با عملکردهای   مانند حفظ درجه حرارت 

ییک،  ی بدن. برای محافظت از بافت زیرین از سایش فیر
ی ها، کم آی  بدن و اشعه ماوراء بنفش.خنک  تهاجم باکی  

کردن بدن وقت  دمای بدن باال یم رود، برای تشخیص 
توسط احساس اندام های محرک مرتبط با درجه حرارت، 
لمس، فشار و درد، به عرق نمک آب و ترکیبات آیل توسط 
ی  ی ویتامتر

، برای سنی  ارگان های ترشیح، ترشح عرق و چری 
D جزای ایمتی سیستم ایمتی بدن. و برای فعال سازی ا 

10010437 L اجزای تشکیل دهنده  بدن دستگاه پوشش  بدن 

10019188 M ابزار دستگاه تحریک عصت  سطیح 

10016530 M دستگاه دستگاه تفرییح 

10003825 M دستگاه ارتبایط دستگاه تلفن 

10007861 F دستگاه تناسیل دستگاه تناسیل زنانه 

10016958 M دستگاه ه تنفشدستگا 

10016970 F سیستم بدیی  دستگاه تنفش 

10044842 M )دستگاه تنفش دستگاه تهویه)ونتیالتور 

10011589 F دستگاه تولید مثیل دستگاه تولید مثیل مرد 

10000289 M دستگاه دستگاه جمع کننده و جاذب 

10012131 M   دستگاه دستگاه حرکت 

10019029 M اه انتقالدستگ دستگاه ساکشن 

10007680 M  شمایش  -دستگاه گرمایش   گرمایش    -دستگاه شمایش 

10003147 M دستگاه دستگاه شستشو 

10013085 F   سیستم بدیی  دستگاه عصت 

10012344 F  سیستم بدیی  دستگاه عضالیی 

10019979 M دستگاه دستگاه کشش 

10013834 M دستگاه اصالج دستگاه کمیک 

10008867 M دستگاه تگاه گرم کننده و خنک کنندهدس 

10008332 F سیستم بدیی  دستگاه گوارش 

10044959 M دستگاه دستگاه مکانییک حمایت کننده قلب 

10020179 A  ی  الویت بندی -دسته بندی ی درجه اضطرار برای تصمیم گیر اولویت بندی:تعیتر
ه  جهت درمان  های زخم، بیماری و غیر

10042958 IC دسته بندی الویت بندی -ی دسته بند 

10013754 A مدیریت: دادن یک دستور، درخواست کردن برای دریافت  دستور دادن
ی ی  چیر

10006720 F فرایند بدیی  دفع 

10020450 F فرآیند سیستم ادراری دفع ادرار 

10014987 F دفع ادرار دفع ادرار مثبت 

10026745 F ی در دفع ادرار(وضعیت خودداری کردن)اخ دفع ادرار مثبت  تیار داشت 

10014289 A به زدن به آرایم با  دق کردن بررش: بررش بخش های بدن با ضی
 انگشت  یا ابزار. 

10026188 IC ی اولویت ها  دقت دقت در تعیتر

10027183 F مراقب و کودک 
ی

ی مراقب و کودک دلبستیک : ایجاد رابطه نزدیک بتر
ی

 دلبستیک

10028658 DC  موثر مر 
ی

 مراقب و کودک اقب و کودکدلبستیک
ی

 دلبستیک

10027196 F والدین به کودکان 
ی

ی پدر و  دلبستیک  مراقب کودک:: ایجاد روابط نزدیک بتر
ی

دلبستیک
 مادر و نوزاد. 

10051461 F یوم بیش فعال یوم بیش فعال دلیر  دلیر

10051488 F یوم کم فعال یوم کم فعال دلیر  دلیر
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10015829 L وضعیت بدن شکم( دمر خوابیدن)خوابیده به 

10019830 L استخوان دندان 

10005750 M دندان مصنویع  
ی

 وسیله ساختیک

10017223 L استخوان دنده 

10027597 L یک طرفه -وضعیت دو طرفه دو طرفه 

10003255 M وسیله نقلیه دوچرخه 

10045509 F دود ناش  از سیگار کشیدن فرد دیگر  
ی

 آلودگ

10035446 F ی  دور ش  ییکبعد فیر

10036803 F بعد جسیم دور قفسه سینه 

10026038 T  دوران پری ناتال)به فاصله زمایی دوره
ای قبل از تولد تا بعد از تولد نوزاد گفته 

 یم شود.(

 رویداد یا رخداد

10027242 T رویداد یا رخداد دوران پس از عمل جراج 

10004348 T دوران تکامل دوران کودگ 

10015497 T دوران کودگ ن کودگ قبل از دبستاندورا 

10006379 T ی رخ یم دهد.  دوره ی  وضعیت: مدت زمایی که  یط آن چیر

10019784 T   دوران کودگ دوره  نوپای 

10025906 T رویداد یا رخداد دوره پس از زایمان 

10025910 T رویداد یا رخداد دوره پیش از تولد 

10005853 T زمان مربوط به توسعه و تکامل وضعیت: مدت دوره تکامیل 

10027623 T رویداد یا رخداد دوره عمل جراج 

10025896 T رویداد یا رخداد دوره قبل از عمل جراج 

10025923 T رویداد یا رخداد دوره قبل از عمل جراج 

10013059 T نوزادی دوره نوزادی 

10013194 T نوزادی دوره نوزادی 

10002205 F   احساس:حالت  از تجربه متناقض و احساسات متضاد در  دوسوگرای
 مورد همان موضوع

10018084 M  ی  وسیله حمام کردن دوش گرفت 

10047209 DC  
ی

  دوگانیک
ی

 دوگانیک

10005876 F اختالل فرآیند سیستم تنظییم دیابت 

10014393 M   ی صفاف ی  دیالیر  فن دیالیر

10018124 F تحریک عضو بینای  درک حش: قابلیت دیدن ناش  از  دیدن 

10021289 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  دیروز 

10004245 L موضع بدن دیواره سینه 

10008129 F   ه سازی مواد غذای انجام دادن: محصوالت غذای  که در درجه حرارت مناسب  ذخیر
ه شده و در یک پوشش بهداشت  نگه دارنده در یک  ذخیر

ی و دارای تهوی ه ی مناسب محافظت یم فضا  یا اتاق  تمیر
 شود. 

10035728 F وضعیت ارتبایط رابطه مثبت 

10025574 DC راحت راحت 

10025330 F راحت   راحت 

10004655 F   ییک و خوب بودن بدیی  راحت ی  وضعیت: احساس راحت  فیر

10017234 L موقعیت چپ به راست راست 

10007260 F   ده ی پوست ، خارش و درد در پوست ناش  راش: پیدایش قرمزی، گریم راش گسی 
 از آلرژی یا بیماری های عفویی 

10019659 L قسمت  از بدن ران 

10016319 L ساخت و ساز :سیستم خیط یا ایستگاه های راه اهن راه آهن 
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10020886 F  ی حرکت دادن بدن از یک مکان به مکان دیگر با حرکت دادن   راه رفت 
ی موثر با  گام به گام پاها.ظرفیت تحمل وزن بدن و راه رفت 

استفاده از یک یا تعداد بیشی  دستگاه مانند کفش تصحیح  
کننده،پای مصنویع،عصا،آتل،در محدوده ی شعت 

ی آمدن ی یا پایتر
ی به باال رفت   اهسته ،متوسط،شی    ع همچنتر

10020903 F ی با استفاده از وسیله ی :حرکت دادن بدن از یک مکان به مکان دیگر ب راه رفت  ا راه رفت 
حرکت دادن گام به گام پاها.ظرفیت تحمل وزن بدن و  راه 
ی موثر با استفاده از یک یا تعدادی وسیله کمیک  مانند  رفت 

کفش اصالح کننده،پای مصنویع،عصا،اتل،در محدوده ی 
ی امدن از  ی یا پایتر

شعت اهسته ،متوسط،شی    ع ، باال رفت 
ی  ی رفت   پله ها،باال و پایتر

10018294 F  ی در اییط که فرد دچار  خواب)خواب گردی( راه رفت  خواب ناآرام: فعالیت بدیی در ش 
خوابگردی است و بسی  را به مدت چند دقیقه تا نیم 

ی از آن  ی ساعت ترک یم کند، موقیع که بیدار یم شود چیر
س یا اضطراب  ، اسی 

ی
به خاطر ندارد ویل احساس خستیک

 یم کند. 

10008585 M  .برنامه-طرح راهنما 

10013978 M راهنما راهنمای درد 

10002401 A   راهنما: هدایت افراد در مورد موضوعات مرتبط با سالمت  راهنمای مقدمای
 پیش از وقوع حادثه

10008592 A   آگاه کردن: راهنمای کش نسبت به یک تصمیم در مورد  راهنمای
 موضوعات مرتبط با سالمت. 

10051295 A هدایت راهنمای  کردن 

10051305 IC راهنمای  کردن راهنمای  کردن بیمار 

10002515 M  درمان رایحه درمایی 

10018738 A طبقه بندی: تعریف و طبقه بندی یک مشکل رتبه بندی 

10020547 L قسمت  از بدن به عنوان عضو تولید مثل در جنس مونث رحم 

10007740 M ملحفه رخت خواب درست شده از پر 

10023596 F رنامهب رژیم پیچیده 

10022206 F رژیم داروی   رژیم داروی  پیچیده 

10022983 DC رژیم داروی  پیچیده رژیم داروی  پیچیده 

10005951 F   رژیم رژیم غذای 

10023701 F رژیم رژیم مایعات 

10051754 F رژیم رژیم مراقبت از مو 

10051593 F رژیم رژیم مراقبت از ناخن 

10008563 F ات  فرایند بدن:  رشد فت تکامل طبییع جسیم که با تغییر پیش 
ییک متمایز از دوران کودگ تا بزرگسایل که در نتیجه یک  ی فیر
فرایند طبییع و عادی رشد و تکامل مانند دوران بارداری، 
، دوران کودگ که شامل دوران نوپای  کودک و پیش 

جنیتی
دبستایی و نوجوایی با دو دوره رشد شی    ع، ییک در دوازده 

 اول و دیگری در دوران بلوغ رخ یم دهدماه 

10007890 F  ی در رحم زن تا زمان زایمان رشد جنیتی  تکامل انسان: رشد جنتر

10028419 DC رشد رشد در محدوده طبییع 

10034942 F اختالل در رشد رشد نامتناسب 

10011747 F وضعیت: اجرا و تحقق خواسته ها،احساس خشنودی  رضایت از ازدواج
ی دو طرف ازدواج یا خانواده های انها عواطف  یا همرایه بتر

10040118 DC رضایت از مدیریت درد رضایت از مدیریت درد 

10040092 F   وضعیت سالمت  -رضایت از مراقبت بهداشت 

10040881 DC رضایت از مراقبت و سالمت رضایت از مراقبت و سالمت 

10040102 F ز مراقبت های بهداشت  رضایت مندی ا رضایت با مدیریت درد 
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10025382 F وضعیت رضایت شغیل 

10003217 F فرآیند هدفدار: عملکرد رفتار 

10047189 DC رفتار اجباری رفتار اجباری 

10047459 DC رفتار اجتنای   رفتار اجتنای  کاهش یافته 

10046790 IC   ارزیای   رفتار ارزیای 

10017129 F   احت  رفتار رفتار اسی 

10040777 F رفتار رفتار بازی گونه 

10006059 F اختالل در رفتار: عملیات  فاقد دستور یا گیج کننده و در  رفتار ی  نظم و سازماندیه نشده
 پاسخ به نشانه های محییط، سازماندیه نشده

10010463 F ارتباط: تاثیر متقابل بر یکدیگر.  رفتار تعامیل 

10028059 DC  الگوی خوردن ادانرفتار تغذیه ای موثر نوز 

10002026 F اختالل رفتاری:بر مبنای فشار بر افراد با خلق و خو یا رفتار  رفتار تهاجیم
ییک یا نمادی ی  از طریق کالیم ،فیر

10047087 DC رفتار تهاجیم رفتار تهاجیم 

10017949 F رفتار رفتار جنش 

10001274 DC رفتار جنش رفتار جنش مشکل 

10028187 DC رفتار جنش ر جنش موثررفتا 

10040754 F   رفتار رفتار خارج 

10040765 DC   رفتار خارج   رفتار خارج 

10035480 DC  ی  خشونت رفتار خشونت امیر

10017707 F اختالل در رفتار: انجام فعالیت های صدمه زننده به خود  رفتار خود مخرب
 یا خشونت نسبت به خود

10027424 DC تار خود مخربرف رفتار خود مخرب 

10013777 F رفتار مثبت رفتار سازمان یافته 

10013796 F رفتار سازمان یافته رفتار سازمان یافته نوزاد 

10035106 DC رفتار سازمان یافته نوزاد رفتار سازمان یافته نوزاد 

10002660 F رفتار: بیان تفکرات شخیص به صورت مستقیم و با اعتماد  رفتار قاطعانه
 سبه نف

10014816 F رفتار رفتار مثبت 

10000735 DC   رفتار منجر به سالمت   رفتار منجر به سالمت 

10008782 F   استفاده،  رفتار منجر به سالمت ،  برای شناسای 
رفتار: شیوه ای قابل پیش بیتی

 ، ی امنیت منابع مراقبت های بهداشت  مدیریت و تامتر
ای درخواست و انتظارات مربوط به راه های قابل قبول بر 

 رسیدن به کمک دیگران

10007294 F   رفتار رفتار ورزش 

10004883 F اختالل در رفتار:تکرار  یک رفتار به صورت روزانه، اعمال  رفتار وسواش
تکراری که باعث کاهش اضطراب و تفکر وسواش یم 

 شوند. 

10018565 F رفتاری رفتارهای معنوی 

10019017 F مناسب نوزاد به مادر هنگام  رفلکس:  رفلکس مکیدن 
ی

ایجاد دلبستیک
مکیدن شیر از سینه مادر و تغذیه شدن به این روش، ایجاد 
ش فهم سیگنال های دریافت  از مادر، تماس  تماس، گسی 

مناسب، مکیدن صحیح و جایگذاری صحیح زبان، شنیدن 
دقیقه در مورد هر  10-5صدای بلع حداقل در حدود

 پستان. 

10041436 M وسیله مایع رسایی  ای پورت زیر جلدیرگ ه 

10043246 L رگ رگ های سیستمیک 
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10019055 F احساسات درازمدت اندوه زیاد که با حس  رنج بردن : احساس منقی
ایط بسیار سخت همراه  فدا کردن خود و نیاز به تحمل ش 
ییک مزمن مثل درد، ی  قراری یا 

ی باشد، از جمله عالئم فیر
س مزمن روا نشناسانه، سوء شهرت یا حس آسیب، اسی 

 وجود ی  عدالت  

10025588 DC رنج بردن رنج بردن 

10037796 F رها کردن رها کردن کودک 

10037806 DC رها کردن کودک رها کردن کودک 

10011233 A ی فت کردن، نشان دادن راه، به صورت  رهی  مدیریت:پیش 
 هدفمند اقدام به استخراج یک پاسخ مورد نظر. 

10004780 F ی جامعه  را  رهی 
ی
،اهداف ی :افراد یا گروه های  که در ارتباط با تغییر رهی 

ارائه یم دهند و مشکالت را مدیریت یم کنند و راهنمای  
 های ارائه شده توسط انها تاثیر گذار است

10026685 J قضاوت نست  دولت رو به وخامت گذاشته 

10038005 F روایت روایت مرگ 

10014611 M  پوشش تخت بالش  رو 

10010557 L اجزای سیستم گوارش   روده 

10005502 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  روز 

10034409 F رویداد یا رخداد روش 

10006102 M فن روش پرت کردن حواس 

10010278 M تکنیک تجویز دارو روش تزریق 

10035357 M روش روش تماس پوست با پوست 

10002639 M فن یی کردنروش ضدعفو 

10013662 M مواد روغن 

10011365 M  ماده روغن مالیدیی 

10015762 F پدیده: یک شی ازعملکردها  یا اقدامات انجام شده   روند
 درمورد یک نتیجه. 

10007646 F فرآیند: تعامل مداوم  یا الگوهای مربوط در میان اعضای  روند خانواده
 خانواده. 

10004311 T ویداد یا رخداد:روند زایمان از آغاز اتساع دهانه رحم تا ر  روند زایمان
 خروج جفت. 

10003894 F   فرآیند سیستم گردش خون:پمپاژ خون از قلب.  روند قلت 

10004934 F حقوق بیمار رویداد یا رخداد 

10007239 T ی است که اتفاق یم افتد رویداد یا رخداد ی  وضعیت: وقوع، چیر

10034665 F رویداد یا رخداد داد مثبترویداد یا رخ 

10011486 L اجزای دستگاه تنفش ریه 

10019824 L اجزای سیستم حش زبان 

10009893 F  ی کلمات گفتاری.  زبان پریش  بیایی : اختالل در درک  و نوشت   زبان پریش 

10006118 F احساس درد شدید، غم و اندوه زجر :  احساسات منقی

10021178 F مت های ساختاری بدن: وجود ضایعه)زخم( اختالل در قس زخم
ییک، پوسته  ی در بافت که معموال با آسیب حرکت  یا فیر

پوسته شدن و سوراخ شدن بافت، ترشحات چرگ، قرمزو 
خونابه مانند، قرمزی پوست، ورم، تاول زدن، خیس و 

ی دمای پوست بدن، بودار  طبییع شدن پوست، باال رفت  غیر
 و درد همراه

ی
 است.  شدن زخم، کوفتیک
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10020237 F زخم: زخم باز یا ضایعه، از دست دادن الیه های عمیق تر  زخم
از بافت، احاطه شدن دهانه مانند ایجاد ضایعه، کاهش 

جریان خون به ناحیه، بافت گرانوالسیون قرمز رنگ، نکروز 
چری  زرد، بوی زخم، درد اطراف زخم، درد،پوسته خارج  

یند عفویی یا بدخیم بافت نکروزه ملتهب همراه با فرآ
 .  التهای 

10046408 F زخم زخم باز 

10031688 F زخم زخم بدخیم 

10030019 DC زخم بدخیم زخم بدخیم 

10044928 F زخم زخم بسته 

10042650 F   زخم دیابت   زخم پای دیابت 

10018256 F زخم زخم پوست 

10023148 DC زخم جراج زخم جراج 

10019265 F ی جراج در ناحیه ای از زخ زخم جراج م: برش جراج به وسیله ابزار تیر
بدن یا داخل یک عضو به منظور خروج شم یا خون برای 
ی شدن ناحیه، به این منظور که نشانه ای از چرک و  تمیر

 عفونت نداشته باشد. 

10031101 F   زخم زخم دیابت 

10042181 DC   زخم دیابت   زخم دیابت 

10016147 F به: زخیم که پوست  توسط یک ش  نوک  دهزخم سوراخ ش زخم ناش  از ضی
ی شکافته یم شود.   تیر

10029700 DC  یایی یایی  زخم ش   زخم ش 

10002558 F  یایی یایی یا عدم  زخم ش  زخم: ضایعه به علت کاهش گردش خون ش 
 وجود آن

10025798 DC زخم فشاری زخم فشاری 

10015612 F ا جراحت در پوست یا ساختار در زخم: آسیب، التهاب، ی زخم فشاری
ده سازی بافت و خونرسایی ناکافی   نتیجه فش 

10008619 F به: زخم های ناش  از شلیک یک گلوله که  زخم گلوله زخم ناش  از ضی
به زخم ورودی، زخم خروج  و شیارهای زخم طبقه بندی 
یم شود.زخم ورودی و اثرات آن بر بافت های مختلف، به 

 ناش  از   عنوان مثال تاثیر 
ی

گلوله به تنهای   یا سوختیک
باروت، با توجه به ناحیه ای که تفنگ از آن شلیک یم 

شود.گلوله ممکن است  بدن انسان راسوراخ کند،  داخل 
بدن متوقف یم شود، با آسیب سطح بدن یا خراش بر 
اندازی وزاویه  سطح پوست، بسته به زاویه محدوده تیر

 اصابت گلوله همراه است. 

10030866 F  
ی

 زخم زخم ناش  از سوختیک

10029737 DC  
ی

  زخم ناش  از سوختیک
ی

 زخم ناش  از سوختیک

10030088 DC به به زخم ناش  از ضی  زخم ناش  از ضی

10020122 F به منتظره در بافت بدن ناش  از صدمه  زخم ناش  از ضی زخم: به اختالل غیر
ناش  از آسیب یا حادثه،  نامنظم شدن پوست، غشاء و 

فت محییط در اثر آسیب،  بافت دردناک و زخم با
شده،خروج و از دست دادن شم و خون که با بافت آلوده 

 و ناپاک و عفویی همراه است، گفته یم شود. 

10030100 DC زخم وریدی زخم وریدی 
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10020683 F زخم:محدود کردن محل ضایعه معموال در باالی قوزک  زخم وریدی
اطراف زخم، پوست  پا،ورم اطراف زخم،خشک شدن

پوست شدن قهوه ای یا ی  رنگ پوست، ضعیف و نازک 
شدن  پوست، اسکلروز،درد و زخم مربوط به نارسای  مزمن 
وریدی،دهانه وریدی آسیب دیده و کاهش بازگشت خون 

 وریدی از پاها به تنه

10033306 F زگیل  
ی

 آلودگ

10006490 F بالیای طبییع زلزله 

10014204 T ی پس از دیگری، به منظور  زمانبندی ی موقعیت: دنبال کردن چیر
 .  جانشیتی

10001149 DC زمینه انرژی زمینه اختالل انرژی 

10006913 F موجودیت: جریان انرژی یا  الگوهای انرژی یا انرژی اطراف   زمینه انرژی
 یک شخص

10021611 C )خانواده زن و شوهر)زوج 

10015743 L ختار طراج شده و ساخته شده برای  ساختار اجتمایع: سا زندان
نگهداری زندانیان)مسکن زندانیان( ، محل حبس برای افراد 

 متهم  یا محکوم

10009007 J سطح مطلق: باالتر از حد متوسط یا بیش از حد، قصد یا  زیاد
 شدت. 

10041998 F  زیاد شدن آب بدن بر اثر ایجاد فشار
 اسمزی

 زیاد شدن آب بدن

10021742 DC سزی س اده از حد بودن اسی   اسی 

10010170 F ات عمویم به عنوان مثال جاده ها، پل ها،  زیرساخت ی مصنویع: تجهیر
 فاضالب که به عنوان زیر بنای  اقتصادی جامعه است. 

10014178 M ابزار ارتبایط سابقه بیمار 

10005001 L مصنویع ساختار 

10018916 L وجود ساختار 

10018423 L مصنویع تمایعساختار اج 

10018900 L ساختار ساختار بدن 

10016096 F  ساختار اجتمایع اجتمایع -ساختار روایی 

10029238 L ساختار بدن ساختار مثبت بخش  از بدن 

10003744 L ساختار طراج شده و ساخته شده برای استفاده بش   ساختمان 

10004672 L ه شده برای تجارت. ساختمان سازی: ساختار ساخت ساختمان تجاری 

10005745 F فرایند بدیی  ساختمان دندان ها 

10016110 L ساختمان: ساختارطراج شده و ساخته شده برای حمایت  ساختمان عمویم
 ، ، آموزش  از زیرساخت و سیستم های عمویم دولت 

، حمل و نقیل، ارتبایط و محافظت  ، تاسیسای  بهداشت 
 شهری. 

10016887 L  ساختمان: ساختارهای طراج شده و ساخته شده به  ساختمان مسکویی
ی و شپنایه که امنیت  منظور سکونت، اقامت و خانه داشت 

 را برای انسان به وجود یم آورد. 

10001741 F سازگاری:مدیریت موقعیت های جدید سازگاری 

10001760 A سازماندیه:تغییر برای متناسب شدن و سازگاری سازگاری 

10005208 F  ل احساس و افزایش  گاریساز س و  کنی  ی بردن اسی  نگرش:از بتر
 آرامش روایی 

10040720 F سازگاری سازگاری با درد 

10040749 DC سازگاری با درد سازگاری با درد 

10034758 F سازگاری سازگاری با مراقبت کننده 

10034736 F سازگاری سازگاری خانواده 

10034743 F ریسازگا سازگاری در جامعه 
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10014844 F سازگاری سازگاری موثر 

10022378 DC سازگاری موثر سازگاری موثر 

10034801 DC برقراری ارتباط موثر سازگاری موثر با جامعه 

10034791 F سازگاری جامعه سازگاری موثر با جامعه 

10034770 DC سازگاری موثر با خانواده سازگاری موثر با خانواده 

10034829 F سازگاری با مراقب ری موثر با مراقبسازگا 

10034838 DC سازگاری موثر با مراقب سازگاری موثر با مراقب 

10034762 F سازگاری خانواده سازگاری موثر خانواده 

10013806 A ی سازماندیه ی  مدیریت: دادن یک دستور ساختاری منظم به چیر

10024171 IC ترتیب دادن سازماندیه انتقال 

10030493 IC ترتیب دادن سازماندیه انتقال دستگاه 

10039018 F   ی به بسی  معمول ساعت معمول رفت 

10008164 L ناحیه بدن ساعد 

10051978 IC  ساکشن کردن ساکشن حفره دهایی 

10044890 IC   ساکشن کردن ساکشن راه هوای 

10019038 A ی کردن: خارج کردن یا حذف هوا یا مایع از یک ساکشن کردن لوله یا  تمیر
ی ی  حفره جهت تولید خالء نست  در جهت حذف چیر

10051966 IC ساکشن کردن ساکشن لوله داخل تراشه 

10021270 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  سال 

10006604 C فردی سالمند 

10001972 F سالمند آزاری  
ی

 توضیح:فرایندی در طول زندگ

10044468 DC ایی غفلتسالمند قرب سالمند قربایی غفلت 

10044423 F قربایی غفلت سالمند قربایی غفلت 

10036287 F فرایند بدیی  سالمندی 

10011493 F  
ی

ده  بافت پوشش  در اثرتماس مستمربا  ساییدگ زخم: سایش گسی 
 رطوبت

10007287 F خراش،
ی

به: سایش پوست و درم همراه با درد،  ساییدگ زخم ناش  از ضی
 خونریزی وقرمزی

10018370 A  انه از ایزوله  پیشگیر
ی

سبک زندگ
 اجتمایع

 محافظت

10015409 A ی.  ستایش ی ی کش یا چیر  مرتبط بودن: اظهار تایید یا تحستر

10029802 DC سخت  در تکلم سخت  در تکلم 

10006457 F در تکلم: عدم توانای  در بیان کلمات به صورت  سخت  در تکلم 
ناتوایی

 شفایه. 

10029433 DC سخت  در تنفس فسسخت  در تن 

10006461 F فرایند اختالل سیستم تنفش: حرکت سخت هوا در داخل  سخت  در تنفس
و خارج از ریه ها، کوتایه تنفس، همراه با ناکافی بودن 
ن  خون در گردش، احساس ناراحت  و اضطراب.   اکسیر 

10008688 L ناحیه بدن ش 

10013230 F صدا توسط انسان هافرایند محییط:فرایند درک  ش و صدا 

10005404 F عفونت شایت عفونت یا انتشار عفونت 

10027610 C  فردی شپرست قانویی 

10047428 DC شخوش  مثبت شخوش نبودن 

10047416 F شخوش  مثبت شخوش نبودن 

10047376 F شخوش   شخوش  مثبت 

10047395 DC شخوش  مثبت شخوش  مثبت 

10047382 F شخوش   نقی شخوش  م 

10047400 DC  شخوش  منقی  شخوش  منقی 

10004947 F اختالل در تفکر: اختالل درحافظه با عدم آگایه به  شدرگیم
 شخص، مکان و زمان
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10001235 DC آگایه به مکان و زمان شدرگیم 

10023633 DC شدرگیم شدرگیم 

10047143 DC شفه شفه 

10005249 F در سیستم تنفش : خروج ناگهایی هوا از ریه  فرآیند اختالل شفه
 .  ها برای پاک کردن راه هوای 

10019174 A جدا کردن:قراردادن یا پایان دادن به یک فعالیت یا پایان  شکوب کردن
ی ی  دادن به چیر

10020919 F  حرکت: حرکت کردن، شگردایی و حرکت ی  هدف و قرار  شگردایی
ی در محیل غیر از آنچه که

 مورد نظر است.  گرفت 

10006156 A ایط شگریم یا کارهای لذت بخش که  شگرم کننده انجام:فراهم کردن ش 
 خلق و خوی و رفتار خود یا دیگران را تغییر دهد

10006160 F اختالل درک : احساس غش کردن یا احساس عدم توانای   شگیجه
در حفظ تعادل طبییع در موقعیت ایستاده، نشسته  

، تهوع، و ضعفهمراه با    گییح 

10045584 DC شگیجه شگیجه 

10019399 M ابزار تزریق شنگ 

10004143 M ارین  جراج شی

10007343 J سطح مطلق: متوسط، سطح احتمایل یا شدید سطح انتظار 

10000270 J موقعیت سطح دقیق 

10011320 F ان: نرخ نست  از تعداد اعضای یک جامعه یا اجتماع سطح فقر ی که   میر
فاقد منابع مایل  یا مواد برای  رسیدن به سطح مورد انتظار 

 از نیازهای اساش هستند. 

10033685 DC قند خون در محدوده طبییع سطح قند خون موثر 

10035049 F  ی  فرآیند سیستم نظاری  موثر سطح موثر بییل روبتر

10034373 F فرآیند سیستم نظاری  موثر سطح موثر قند خون 

10045993 F  بعد جسیم سطوح خویی 

10009817 F یبوست: عدم عبور مدفوع، دفع دردناک مدفوع ، فشار  سفت شدن مدفوع
رکتال و احساس پری، توده قابل لمس در راست روده یا 

 مجموعه ای از مدفوع سخت در مقعد. 

10000262 F  ی فرآیند اختالل در سیستم باروری:                     سقط  سقط جنتر
ی مرده. جن .  پایان دادن به بارداری و دفع  جنتر ی  تر

10018646 F سقط: وقوع سقط بدون هیچگونه مداخله ای سقط خود به خودی 

10004767 F سطوح نست  از سالمت و بیماری در جامعه سالمت و بهداشت جامعه :  سالمت 

10008711 F   وضعیت: فرایند پویای سازگاری و کنار آمدن با محیط   سالمت
ییک  ی برای رفع نیازها و دستیای  به حداکیر ظرفیت رفاه فیر

روایی واجتمایع و معنوی ، نه تنها به جهت فقدان بیماری 
 یا معلولیت. 

10030897 F مواد بدن سلول دهانه رحم 

10011171 L سمت سمت)طرف( جراج 

10003012 A بررش: گوش دادن به صداهای درون بدن سمع 

10050592 IC سمع هسمع ری 

10050585 IC سمع سمع شکم 

10008805 M دستگاه کمیک سمعک 

10037063 T  
ی
 نقطه زمایی یا فاصله ی زمایی  سن حاملگ

10019980 F مراسم، نشانه ها و افسانه  سنت ، ی اعتقاد: آداب و رسوم، قوانتر
های  که به طور شفایه یا با عمل میان نسل ها و تاری    خ 

 وجود دارد. 

10023097 DC عدم مرصف ندرم عدم مرصفس 

10022234 DC سو مرصف الکل سو مرصف الکل 

10002137 F سو مرصف مواد:سو استفاده از الکل سو مرصف الکل 
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10022425 DC سو مرصف دارو سو مرصف دارو 

10006346 F سوء مرصف مواد: استفاده نادرست از دارو سو مرصف دارو 

10042077 F یت تغذیه ایاختالل در وضع سوء تغذیه 

10022247 DC سوء مرصف دخانیات سوء مرصف دخانیات 

10019766 F سوء مرصف مواد: سوء استفاده از توتون و تنباکو.  سوء مرصف دخانیات 

10018992 F سوء استفاده از موادی که شیمیای  و  سوء مرصف مواد:
ی رفتار مخاطره آمیر

درمایی باشد و ممکن است برای سالمت آسیب رس ان و غیر
 سبب اعتیاد شود. 

10022268 DC سوء مرصف مواد سوء مرصف مواد 

10006442 F اختالل در فرایند سیستم گوارش:احساس ناراحت  ناحیه  سوء هاضمه
معده بعد از خوردن غذا، احساس پری شکم و درد، حالت 

 تهوع، از دست دادن اشتها. 

10047094 DC سوء هاضمه سوء هاضمه 

10023857 F توانای   سواد 

10003763 F  
ی

زخم ناش  از سانحه: اختالل و از دست دادن الیه های  سوختیک
ویی  یا عمیق تر از سطح بدن به علت ضایعات حراری   بیر
یسیته   ، الکی  ی در معرض حرارت، مواد شیمیای  یا قرار گرفت 

ی در سلول،  یا عوامل رادیواکتیوکه سبب انعقاد پروتئتر
ی ذخایر مواد مغذی افزایش سوخت و ساز بدن،  ی رفت  از بتر

ی و  در عضالت و بافت چری  ، از دست دادن پروتئتر
س، خطر شوک تهدید  وژن، درد شدید، ناراحت  و اسی  نیی 
کننده حیات ، نکروز بافت، عفونت زخم، انقباض، بزرگ 
تر شدن زخم یا سفت  و ضخیم شدن زخم و بدشکیل ناحیه 

 درجه 
ی

 درج1که در اثر سوختیک
ی

 2ه ، سوختیک
ی

، سوختیک
 رخ یم دهد.  3درجه 

10016152 A قرار دادن: وارد کردن یک سوزن با فشار به داخل یک رگ  سوراخ  کردن
 خویی یا  حفره بدیی  به منظور تزریق یا خارج کردن مواد. 

10043280 F اختالل در فرآیند سیستم  گوارش سوزش معده 

10043298 DC سوزش معده سوزش معده 

10008247 F  
ی

زخم ناش  از حادثه:اختالل و از دست دادن الیه های  سوزش ناش  از یخ زدگ
ی  ویی تر و عمیق تربافت  سطح بدن به علت قرار گرفت  بیر
ایط شد درمدت زمان طوالیی تر .انسداد  در معرض ش 
مویرگ های خویی بافت و انجماد مایع خارج سلویل به 

ال خصوص در قسمت های  با بافت نرم به عنوان مث
ی هستند.اسیب ها با  انگشتان که دارای خونرسایی کمی 
توجه به مدت زمان و درجه ی شدی که شامل احساس 
فت و درد   ،سوزش،لکه های سفید است.پیش 

ی
چسبندگ

بیشی  در اثر صدمه به عصب پایایی سطیح ایجاد یم 
 از صدمات عصت  که در 

شود.عدم  احساس درد ناش 
و نکروز شدن و سیاه و سفید  نهایت منجر به نابودی بافت

شدن بافت ،همراه با خطر باالی عفونت،از دست دادن 
 بخش  از بدن از جمله انگشتان پا است

10012509 M وسیله تهاجیم سوزن 

10007614 F سوگواری: احساس تجربه شده توسط خانواده بعد از از  سوگواری خانواده
رنج جسیم دست دادن یک یا چند نفر از نزدیکان که سبب 

 و روایی در بیش از یک نفر از اعضای خانواده یم شود. 

10020200 F بالیای طبییع: موج  عظیم اقیانوس ناش  از زلزله  زیر آب   سونایم
 .  یا فوران آتشفشایی

10004087 M لوله سوند 

10004094 A ی سوند در بدن برای دفع مایعات سوند گذاری :گذاشت  ی  گذاشت 
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10030884 IC  سوند گذاری گذاری مثانه  سوند 

10014726 F ده یا نظم عملکرد ها،   سیاست ساختار روایی اجتمایع: مسیر گسی 
که از اهداف یک سازمان ناش  یم شود،  و از آن به 

 صورت مکرر جهت راهنمای  استفاده یم شود. 

10008769 F ده ثبت شده، که به تش   سالمت  -سیاست گذاری بهداشت ی    ح سیاست: بیانیه گسی 
ی در ارائه خدمات  دستورالعمل های حاکم بر تصمیم گیر

 بهداشت  و سالمت  یم پردازد. 

10014121 F   فرآیند مختل شده سیر بیماری زای 

10020421 F سیستم بدن سیستم ادراری 

10025056 F سیستم بدیی  سیستم ایمتی بدن 

10016841 F سیستم بدیی  سیستم باروری 

10017867 F سیستم بدن سیستم حش 

10025041 F سیستم بدن سیستم غدد درون ریز 

10003936 F دستگاه بدیی  سیستم قلب و عروق 

10004416 F فرایند بدیی  سیستم گردش خون 

10002116 M دستگاه ارتبایط سیستم هشدار 

10008004 F سیل  
ی

ی که بر زندگ حوادث طبییع: شریز شدن آب به روی زمتر
 استو توسعه انسان موثر 

10018009 A ی  شامپو کردن ی کننده به منظور تمیر ی کردن: شستشو با آب و مواد تمیر تمیر
ی بردن میکروارگانیسم ها  کردن و از بتر

10005979 F  حقوق  بیمار شان و کرامت انسایی 

10041174 L عضوی از بدن شانه 

10004638 M شانه  
ی

 وسیله ی آراستیک

10004640 A شا شانه زدن: (خود ارای 
ی

 نه کردن مو با شانه)آراستیک

10024995 F  شأن و کرامت انسایی  شأن و کرامت انسایی 

10013207 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  شب 

10026824 F ی  اختیاری ادرار: از دست دادن غیر ارادی ادرارهنگام  شب ادراری
 خواب. 

10013118 A م های رفتار تعامیل: ایجاد حمایت استفاده از سیست شبکه
ارتبایط برای انتقال اطالعات، برقراری ارتباط،تفاهم نامه 

ی تجارب میان افراد.  اک گذاشت   و به اشی 

10014420 F هویت شخیص: ترکیت  از صفات رفتاری ایده ها،  شخصیت
احساسات و نگرش که توسط آن به عنوان یک فرد به 

رسمیت شناخته یم شود، مانند یک فرد منحرص به فرد و 
ی در یک جسم طبیعت یا کیفیت در طول مجزا  ی .مانند چیر

 زمان

10007447 F شخصیت برونگرا  ، شخصیت: شخصیت  که با نگرش مثبت، خوش بیتی
خوش برخوردی، زیاد صحبت کردن، اعتماد به نفس باال و 

ویی خود را نشان یم دهد.   واکنش های بیر

10011061 F ه به شعت در شخصیت: ترکیب صفات و نگرش ها  ک شخصیت حساس
، همراه با تمایل  ، ناپایداری، در معرض جابه جای  حال تغییر

 به تغییر عاطقی و نوسانات خلق  است

10010820 F شخصیت: ترکب صفات و نگرش درویی نسبت به خود ،به  شخصیت درونگرا
،  برداشت عاطقی و به  همراه حاالت انفعایل، خجالت 

ی  همراه خود درگیر

10025849 J موقعیت شدت 

10025877 J شدت شدید 

10017996 F  
ی

مندگ ام به خود در  ش  : احساس از دست دادن احی  احساس منقی
 که به 

ی
مندگ اثر کاری غلط یا رفتار احمقانه،  احساس ش 

 خود فرد به جای دیگران انتقال یم یابد
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10046761 DC  
ی

مندگ   ش 
ی

مندگ  ش 

10013689 T وع  وضعیت ش 

10039428 IC وع تغ وع ذیه از پستانش   ش 

10018764 J وع شده ی یا موقعیت   ش  ی وع چیر فت: ش   پیش 

10039808 IC ل درد توسط پرستار وع کنی  وع ش   ش 

10002562 L یان  رگ خویی  ش 

10020935 A ی یا مایع دیگری و یک عامل پاک  شستشو ی ی کردن چیر ی کردن:تمیر تمیر
 کننده. 

10010883 A یشستشو: شستشو برای خرو  شستشو ی  ج چیر

10011205 A شستشو: مراقبت در شستشو، خشک کردن، اتو کردن یا  شستشو
 مرتب کردن لباس ها. 

10017247 A شستشو:به آرایم با آب یا سایر مایعات جهت حذف مواد  شستشو
 ناخواسته

10008070 A ی کردن  یا شستشو با فشار زیاد آب شستشو با فشار باالی آب  شستشو: تمیر

10044803 IC شستشو شستشوی بیمار 

10040474 IC شستشو شستشوی کلستویم 

10041188 IC شستشو شستشوی مثانه 

10031332 IC شستشو شستشوی موم گوش 

10045290 IC شستشو شستشوی یوروستویم 

10008707 F  ی :برای بازیای  سالمت   شفا یافت 
 فرایند بدیی

10007963 F شکاف  یا تقس شقاق ،
ی

یم بافت ،پوشش سطح زخم: ترک خوردگ
بدن همراه با کاهش قابلیت ارتجایع پوست که با قرمزی 

 پوست خود را نشان یم دهد. 

10009263 F انجام دادن: به دست آوردن مواد غذای  الزم برای حفظ  شکار کردن
 روزمره از طریق  شکار کردن. 

ی
 زندگ

10050619 DC شکاف لب شکاف لب 

10008210 F  
ی

: عدم حرکت اختالل در  شکستیک روند سیستم عضالیی اسکلت 
بخش  از دستگاه بدن ناش  از آسیب به استخوان، اختالل  

 ساختار 
ی

پیوسته در بافت استخوان، شدت شکستیک
 قسمت  از استخوان همراه است

ی
 استخوان، که با شکستیک

10000023 L ناحیه ای از بدن شکم 

10018861 L )اجزای دستگاه گوارش   شکم)معده 

10005265 A ی کمیت.  شمارش  مشاهده: استفاده از اعداد برای تعیتر

10034506 IC  ات جراج و پانسمان ی شمارش تجهیر
 زخم

 شمارش

10033951 IC  ات جراج و پانسمان ی شمارش تجهیر
 زخم در طول عمل

 شمارش

10046338 IC ی شمارش تنفس  اندازه گیر

10036826 IC بان قلب ی شمارش ضی  اندازه گیر

10043440 IC  ی بان قلب جنتر ی شمارش ضی  اندازه گیر

10044740 IC ی شمارش نبض رادیال  اندازه گیر

10004485 F فرآیند ذهتی است که تمام جنبه های ادراک،  شناخت : فرآیند روایی
 تفکر، استدالل و به یاد آوردن را شامل یم شود. 

10051540 DC شناخت منقی  شناخت بهبود یافته 

10028367 DC شناخت مثبت اخت در حد عادیشن 

10021956 F   دانش شناخت روند بیماری زای 

10028351 F شناخت شناخت مثبت 

10041663 DC شناساندن خود شناساندن نامناسب خود 

10009683 IC ی  شناسای  اختالل در ارتباطات  تعیتر
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10034151 IC  شناسای  انتظارات درباره مراقبت در
ل ی  میی

ی   تعیتر

10009696 IC ی  شناسای  خطرخونریزی  تعیتر

10009704 IC  شناسای  خونرسایی بافت  قبل از عمل
 جراج

ی   تعیتر

10027154 IC  ی موقعیت قسمت های شناسای  و تعیتر
 غیر عادی بدن قبل از عمل جراج

ی   تعیتر

10034179 IC  شناسای  وضعیت ادراری تناسیل قبل از
 عمل جراج

ی   تعیتر

10034180 IC یت اسکلت  عضالیی قبل شناسای  وضع
 از عمل جراج

ی   تعیتر

10034198 IC  شناسای  وضعیت تنفش قبل از عمل
 جراج

ی   تعیتر

10034167 IC  شناسای  وضعیت دستگاه گوارش قبل
 از عمل جراج

ی   تعیتر

10044241 IC  ی  شناسای  وضعیت روایی  تعیتر

10009612 IC یولوژییک ی ی  شناسای  وضعیت فیر  تعیتر

10009631 A ی هویت(ش )تعیتر ی ناسای  ی : ایجاد هویت سیستماتیک شخیص یا چیر  ارزیای 

10008814 F   ادراک حش:قابلیت شنوای  به علت پاسخ به محرک  شنوای
، قابلیت شنیدن  توسط اندام شنوای 

10018050 F اختالل در فرآیند سیستم گردش خون: نارسای  گردش  شوک
ا کاهش خون به علت نقص در برگشت خون به قلب  ب

، کاهش در حجم گردش  ، جریان خون ناکافی برون ده قلت 
خون، که تهدیدی برای عملکرد سلویل و در نتیحه برای 

زندگ است.که در نتیجه آن اضطراب شدید، ضعف، عرق 
 نفس، افت فشار خون، اختالل ریتم، ورم 

ی
کردن، تنیک

حنجره، کاهش شدید  فشار خون، شدی پوست، افزایش 
بان قلب و   کاهش حجم ادرار رخ یم دهد.   ضی

10002308 F شوک: نارسای  گردش خون شی    ع به علت واکنش های  شوک آنافیالکتیک
آلرژیک یا حساسیت به آلرژن موجود در غذاها, داروها, 

 مواد شیمیای  یا مواد دیگر

10009599 F از  شوک: نارسای  گردش خون محییط شی    ع در پاسخ به شوک در اثر کم شدن حجم خون
ایط قابل توجه  دست دادن خون، کم آی  جدی و دیگر ش 

 تحت تاثیر حجم خون. 

10017898 F شوک: نارسای  شی    ع گردش خون محییط به علت عفونت  شوک سپتیک
 که با وجود چرک و باسیل خون رخ یم دهد. 

10013139 F   شوک: نارسای  شی    ع گردش خون محییط  به عنوان یک  شوک عصت
تم عصت  برای ایجاد اتساع و گشاد شدن واکنش به سیس

 عروق. 

10003915 F   شوک:نارسای  گردش خون به دلیل کاهش برون ده قلت   شوک قلت 

10020631 F شوک:نارسای  گردش خون محییط شی    ع به عنوان واکنش   شوک وازوژنیک
 به اتساع عروق

10039503 DC تانشیر دیه انحصاری با پس شیر دیه انحصاری با پستان 

10007273 F دیه با پستان شیر دیه انحصاری با پستان  شیر

10029728 DC خوردن از پستان خوردن از پستان شیر  شیر

10011100 F دیه ی و ترشح شیر انسان از غدد  شیر
فرآیند ترشیح: فرآیند سنی 

، چری  معلق، 
ی  زن که حاوی کربوهیدرات، پروتئتر

پستایی
ی ها و مواد معدیی است. شیر   انسان به عنوان مواد ویتامتر

 غذای  اساش در تغذیه نوزاد یا کودک است. 

10003645 F دیه از پستان  الگوی خوردن یا آشامیدن: تغذیه نوزاد با شیر از پستان شیر
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10029943 DC دیه مشکل  شیر دیه شیر

10001411 DC دیه موثرازپستان دیه از پستان شیر  شیر

10012079 A   دوش اده از فشار دست  و مالش پستان با دست دستکاری: استف شیر
 برای خروج شیر 

10004209 M  درمان شییم درمایی 

10044583 IC  شییم درمایی  شییم درمایی 

10018358 M ماده صابون 

10012226 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  صبح 

10019436 A ی  صحبت کردن ارتباطات: صحبت با استفاده از زبان گفتاری و تبیتر
 مات. کل

10017516 F نقش صحنه تصادف 

10021052 M وسیله حرکت   صندیل چرخدار 

10007481 L ناحیه بدن صورت 

10002279 M دارو ضد درد 

10006044 A ی از میکروارگانیسم های  ضد عفویی کردن ی ی چیر
ی کردن:  عاری ساخت  تمیر

 بیماری زا. 

10037253 M دارو ضدتب 

10016181 A د ضد عفویی کننده:عمیل به عنوان ضد عفونت کننده موا ضدعفویی کردن
 .
ی

ی از آلودگ ی ی کردن چیر  و تمیر

10013945 M بان ساز  دستگاه قلت  قابل کاشت در بدن ضی

10008833 F بان قلب بان ضی  ضی

10043396 F  ی بان قلب جنتر بان قلب ضی  ضی

10029229 DC بان قلب در محدوده طبییع بان قلب ضی  ضی

10002440 F بان بان قلب نوک قلب ضی  ضی

10020105 F به  فرایند پاتولوژی)آسیب شناش( ضی

10024897 F اختالل در وضعیت ضعف 

10022880 DC ضعف ضعف 

10009886 F اختالل در فرایند سیستم باروری :ناتوایی در ارکشن و  ضعف جنش
رسیدن به نعوظ یا کم بودن انزال،نعوظ کم در ارتباط با 

، بهداشت عوامل روایی یا ف
ی

یولوژییک مانند سن، خستیک ی یر
 ضعیف، استفاده از مواد مخدر یا بیماری

10014075 F  فلج: فلج قسمت  یا تمام بدن، از دست دادن کامل یا ناقص  ضعف عضالیی
 از توانای  حرکت بخش  از بدن مانند دهان، گلو یا پلک. 

10042621 M   درمان طب مالش 

10030982 M   درمان طب مالش 

10042632 IC   روش درمایی طب مالش   طب مالش 

10035147 IC   طب مالش   طب مالش 

10009244 M ) ی درمایی )تفری    ح درمایی  درمان طیی

10039353 IC ) ی درمایی )تفری    ح درمایی ( طیی ی درمایی )تفری    ح درمایی  طیی

10006380 T دوره طول مدت عمل 

10015151 J موقعیت ظرفیت 

10010640 F ییک ق  داخل جمجمهظرفیت تطبی ی  بعد فیر

10017252 J پدیده: امکان از دست دادن یا ایجاد مشکل، پیش بیتی  یک  ظرفیت خطر کردن
ی و حالت منقی   مشکل با یک احتمال معتر

10028071 DC ظرفیت سازگاری داخل جمجمه ظرفیت سازگاری موثرداخل جمجمه 

10013282 T نقطه زمایی یا فاصله ی زمایی  ظهر 

10041637 F متداول عادت معمول روده 

10013295 J وضعیت نرمال :مطابق با هنجار، معمویل، استاندارد،  عادی
 ناحیه معمویل و  وضعیت عادی یا مورد انتظار

10025459 F پدیده عارضه 
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10040593 F  عارضه  پوست اطراف استوما در دیواره
 شکم

 عارضه

10040442 F عارضه عارضه استوما 

10024057 F   پدیده عارضه جانت 

10008983 M )دارو عامل هموستاتیک)بندآورنده خون 

10021166 F رفتار معنوی عبادت 

10025947 DC اعتماد عدم اعتماد 

10025952 DC  عدم اعتماد به ارائه دهنده مراقبت
 های بهداشت  

 عدم اعتماد

10010311 F احساس عدم اطمینان، عدم عدم امنیت : اعتماد به  احساس منقی
، تغییر دادن در   نفس، عدم کفایت، خجالت، ی  کفایت 

 نظرات خود در مواجهه با نظرات دیگران. 

10000837 DC دانش عدم آگایه 

10045647 DC آگایه از بارداری عدم آگایه از بارداری 

10029970 DC دانش بهداشت دهان عدم آگایه از بهداشت دهان 

10021994 DC  شناخت روند بیماری زای   بیماری عدم آگایه از 

10043907 DC ی از بارداری ی از  بارداری عدم آگایه از پیشگیر  آگایه از پیشگیر

10021987 DC آگایه از تست های تشخییص عدم آگایه از تست های تشخییص 

10045634 DC دانش تغذیه نوزاد عدم آگایه از تغذیه نوزاد 

10045606 DC ی  عدم آگایه از تکامل ی  جنتر  آگایه از تکامل جنتر

10029962 DC آگایه از تکامل کودک عدم آگایه از تکامل کودک 

10045610 DC آگایه از تولد بچه عدم آگایه از تولد بچه 

10040230 DC ی از سقوط ی از سقوط عدم آگایه از جلوگیر  دانش پیشگیر

10027371 DC تمایعآگایه از خدمات اج عدم آگایه از خدمات اجتمایع 

10025975 DC آگایه از دارو عدم آگایه از دارو 

10039975 DC )ییک ی  آگایه ازدرمان جسیم عدم آگایه از درمان جسیم) فیر

10039999 DC   آگایه از درمان سنت   عدم آگایه از درمان سنت 

10029989 DC   ی صفاف ی صفاف   عدم آگایه از دیالیر  آگایه از دیالیر

10021941 DC آگایه از رژیم داروی   از رژیم داروی   عدم آگایه 

10021925 DC  آگایه از رژیم عدم آگایه از رژیم درمایی 

10021939 DC   آگایه از رژیم غذای   عدم آگایه از رژیم غذای 

10042123 DC آگایه از رژیم مایع عدم آگایه از رژیم مایع 

10029991 DC آگایه از رفتار جنش عدم آگایه از رفتار جنش 

10043354 DC دانش سالمت سفر عدم آگایه از سالمت سفر 

10029958 DC آگایه از  شیر دیه با پستان عدم آگایه از شیر دیه با پستان 

10029479 DC خود آگایه عدم آگایه از عالئم 

10024734 DC آگایه از فرایند تغییر رفتار عدم آگایه از فرایند تغییر رفتار 

10040028 DC  ل درد توسط بیمارعدم آ ل درد توسط بیمار گایه از کنی   آگایه از کنی 

10040016 DC آگایه از مدیریت درد عدم آگایه از مدیریت درد 

10045623 DC دانش مراقبت از نوزاد عدم آگایه از مراقبت از نوزاد 

10022015 DC  آگایه از معیارایمتی  عدم آگایه از معیار  ایمتی 

10043377 DC  آگایه از والدی گایه از والدیعدم آ 

10033556 DC پاسخ منقی به درمان عدم پاسخ به درمان 

10025127 F   ییک عدم پاسخگوی ی  اختالل در پاسخ فیر

10025209 DC   عدم پاسخگوی   عدم پاسخگوی 

10025170 F عدم پایبندی عدم پایبندی به برنامه 

10025162 F  پایبندی به برنامهبدون  عدم پایبندی به برنامه ایمتی 

10022140 DC  عدم پایبندی به برنامه ایمتی  عدم پایبندی به برنامه ایمتی 

10022155 DC  بدون پایبندی به برنامه عدم پایبندی به برنامه درمایی 
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10022494 DC ی غذا ی غذا عدم تامتر  تامتر

10000431 DC عدم تحمل فعالیت عدم تحمل فعالیت 

10000408 F وضعیت مختل: عدم توانای  یا عدم وجود انرژی برای  عالیتعدم تحمل ف
 تحمل و قدرت یا فعالیت های کامل

10042991 DC عدم تداخل دارو عدم تداخل  دارو 

10042989 F عدم تداخل دارو عدم تداخل دارو 

10042759 F واکنش به دارو عدم تداخل عوارض جانت  داروها 

10033539 DC عدم تعادل اسید و باز ازعدم تعادل اسید و ب 

10029548 F فرآیند سیستم نظاری  مختل شده عدم تعادل اسید و باز 

10031186 F   ولیت  اختالل فرایند سیستم نظاری   عدم تعادل الکی 

10033541 DC   ولیت ولیت   عدم تعادل الکی   عدم تعادل الکی 

10031309 F اختالل در روند سیستم نظاری   عدم تعادل مایع 

10042335 DC عدم تعادل مایع عدم تعادل مایع 

10047018 DC عدم تکلم واضح عدم تکلم واضح 

10022473 DC حمایت خانواده عدم حمایت خانواده 

10029451 DC خود اگایه عدم خود اگایه 

10041323 DC ش به حمل و نقل ش به حمل و نقل عدم دسی   دسی 

10003049 F  رت خود به  عدم رفلکس طبییع به صو
 خودی

 اختالل رفلکس

10000496 DC   عدم رفلکس طبییع به صورت خود به
 خودی

 عدم رفلکس طبییع به صورت خود به  خودی

10038532 F رویداد یا رخداد مثبت عدم سقوط مربوط به آسیب 

10038545 DC عدم صدمه ناش  از سقوط عدم سقوط مربوط به آسیب 

10028777 F   عدم سوء مرصف  الکل الکلعدم سوء مرصف 

10029147 DC عدم سوء مرصف از تنباکو عدم سوء مرصف  تنباکو 

10028765 DC عدم سوء مرصف الکل عدم سوء مرصف الکل 

10029152 F بدون سوء مرصف مواد عدم سوء مرصف تنباکو 

10034677 F رویداد یا رخداد مثبت عدم فرار از خانه 

10034696 DC  عدم فرار از خانه خانهعدم فرار از 

10040783 DC رفتار شگرم کننده و بازی عدم فعالیت و بازی 

10002438 F اختالل شخصیت: عملکرد ناقص زبان یا عدم عملکرد آن  عدم قدرت تکلم
 در استفاده و فهم کلمات

10029286 DC ل عالئم ل عالئم عدم کنی   کنی 

10034216 OC و عدم مداخله در فرآیندهای جسیم 
 روایی 

 عملکرد

10047025 DC  عدم نکلم چشمگیر  عدم نکلم چشمگیر 

10033628 DC  عدم وجود آسیب قبل از وضعیت
 دادن برای عمل جراج

 عدم وجود آسیب موضیع قبل از عمل جراج

10034339 F  عدم وجود آسیب قبل از وضعیت
 دادن برای عمل جراج

 فرایند مثبت

10042422 DC ی تولد بچهعدم وجود عارض  بدون عارضه ه حتر

10042446 DC بدون عارضه عدم وجود عارضه در زمان بارداری 

10042433 DC بدون عارضه عدم وجود عارضه در مدت زایمان 

10041220 F   واکنش به دارو عدم وجود عوارض جانت  داروی 

10014449 F مواد بدن عرق 

10016123 L عروق عروق ریوی 

10012261 F فرایند گذر از غصه، واکنش عاطقی برای کمک  اریعزاد : پاسخ روایی
به غلبه بر زیان بزرگ شخیص، احساسات از غم و اندوه 
شدید یا از دست دادن پردازش از طریق عزاداری و سوگ، 

 کار آگاهانه  با واکنش های غم و اندوه و احساسات. 



 
ICNP 4 September 2019 86 
 

10020893 M وسیله حرکت   عصا 

10013063 L تم عصت  اجزای سیس عصب 

10013071 F احساس بیش از حد هیجان که با لرزش،   عصبانیت : احساس منقی
 لرزش دست، شخ شدن صورت همراه است. 

10007225 T نقطه زمایی  یا فاصله زمایی  عرص 

10012290 L اجزای دستگاه اسکلت  عضالیی  عضله 

10007596 C فردی عضو خانواده 

10015855 M صالجدستگاه ا عضو مصنویع 

10020228 A ی در سمت یا حالت  عطف وضعیت: تغییر موقعیت برای قرارگیر
 های مختلف. 

10023032 DC عفونت عفونت 

10010104 F فرآیند پاتولوژیک: تهاجم  میکروارگانیسم های بیماری زا به  عفونت
بدن که تولید مثل و تکثیر کرده و باعث بیماری و آسیب 

 آنت  ژن آنت  بادی یم شودسلویل ،ترشح سم یا واکنش 

10029915 DC عفونت عفونت مجاری ادراری 

10014994 L   موقعیت قدایم خلقی  عقت 

10003229 F نگرش:نظرات،اعتقادات و ایمان عقیده 

10016175 F عکس العمل عکس العمل مردمک 

10018130 F پدیده عالمت 

10019368 F پدیده: تغییر در بدن، تجربه ذهتی  عالمت ، از تغییر در حس بدیی
 در عملکرد یا در ظاهر. 

10037282 F   عالمت عالمت عدم راحت 

10018148 F عالمت عالمت عفونت 

10019375 F عالمت عالمت عفونت 

10003342 F ی فشار خون بر حسب مییل می   عالمت فشار خون فشار خون:اندازه گیر
 جیوه

10050516 DC تغییر یافته 
 م حیای  عالی عالیم حیای 

10020829 F   عالئم عالئم حیای 

10008846 F بان قلب بان قلب عالئم حیای  ضی  ضی

10038702 F   عالئم عالئم خارج 

10039947 DC   عالئم خارج   عالئم خارج 

10034069 IC  عالئم و نشانه های عفونت بعد از عمل
 جراج

 ارزشیای  

10013708 T رویداد یا رخداد عمل جراج 

10018434 F حمایت کردن عمل حمایت اجتمایع 

10000386 A فرآیند هدف گذاری عملکرد 

10013156 M جراج عملکرد اعصاب 

10028194 DC فرایند جنش عملکرد جنش موثر 

10043026 F حرکت بدن عملکرد حرکت  خوب 

10017559 F ظرفیت متناسب با سن برای برآورده کردن  عملکرد مدرسه : توانای 
ی شده برای مدرسه و سایل که دانش است انداردهای تعیتر

آموز در حال تحصیل است، که با سالمت و بهداشت 
ی، روش های مختلف مطالعه و  دانش آموز،  توانای  یادگیر

 کیفیت تدریس همراه است. 

10041644 F معمول عملکرد معمول مثانه 

10028615 DC ادراری فرایند موثرسیستم عملکرد موثر سیستم ادراری 

10047471 DC روند سیستم ایمتی  عملکرد موثر سیستم ایمتی بدن 

10028160 DC فرایند  مثبت دستگاه تنفش عملکرد موثر سیستم تنفش 

10027827 DC فرآیند موثر سیستم تولید مثل عملکرد موثر سیستم تولید مثل 

10027675 DC   فرایند سیستم عصت   عملکرد موثر سیستم عصت 
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10028092 DC   فرایند مثبت سیستم عضالیی اسکلت   عملکرد موثر سیستم عضالیی اسکلت 

10028037 DC فرایند سیستم غدد درون ریز عملکرد موثر سیستم غدد درون ریز 

10028380 DC فرآیند مثبت سیستم گردش خون عملکرد موثر سیستم گردش خون 

10028016 DC بت دستگاه گوارشفرایند مث عملکرد موثر سیستم گوارش 

10028139 DC روند موثر عروق محییط عملکرد موثر عروق محییط 

10028125 DC محییط 
 
  عملکرد موثر عصت  عروف

 
 روند مثبت عصت  عروف

10035077 DC فرآیند قلت  موثر عملکرد موثر قلب 

10028490 DC روند کلیه عملکرد موثر کلیه 

10027940 DC ی  ایفای نقشتوانا عملکرد موثر نقش 

10001183 DC غم و اندوه عملکرد نادرست غم و اندوه 

10016666 T اییط که درمان کامل  عود بیماری رویداد یا رخداد: عود بیماری یا ش 
ی در  انجام شده است، ظاهر شدن عالئم قبیل، قرار گرفت 

ایط نامطلوب قبیل،یا  ش 
ایط / عادت ه   ا. مدی  قبل از ظهور دوباره عالئم / ش 

10008460 M ویی  عینک  بیر
ی

 دستگاه ساختیک

10017456 L  
 
: ییک از سه جفت غده ترشح کننده  غدد بزاف اجزای سیستم گوارش 

مایع شوز و ترشحات مخایط دهایی جهت فرایند هضم 
 غذا

10008456 L مجموعه ای از سلول های تخصیص  غده : اجزای سیستم بدیی
د برای سوخت و ساز مشابه در اندام ترشح کننده یا موا

 بدن که مربوط  به  سوخت و ساز معمول انها نیست

10015840 L بخش تولید مثیل بدن مرد غده پروستات 

10011618 L  ناحیه تولید مثیل زنان : دو غده نیمکره ای قرص مانند در  غده پستایی
قفسه سینه زنان بالغ)پستان( که فرم ابتدای  آن در مردان و 

فته آن در کودکان دخی  وجود دارد. این عضو فرم تکامل نیا
حاوی عناضی برای ترشح شیر انسان برای تغذیه نوزادان 
است و معموال به عنوان بخش  از تمایالت جنش زن در 

 نظر گرفته یم شود. 

10008089 M ماده مغذی غذا 

10007786 A انجام: دادن غذا یا مایعات به شخیص.  غذا دادن 

10046178 IC اجرا کردن ا دادن از راه رودهغذ 

10046150 IC غذا دادن غذا دادن به بیمار 

10004503 M غذا غذای شد 

10017585 A بررش: تمایز میان کسایی که از یک بیماری یا پدیده  دیگر  غربالگری
 رنج یم برند و کسایی که از موارد ذکر شده  به دور هستند. 

10038836 IC غربالگری اده تنباکوغربالگری برای استف 

10045022 IC غربالگری غربالگری برای خلق افشده 

10045476 IC غربالگری غربالگری برای سوء مرصف الکل 

10046496 IC غربالگری غربالگری برای سوء مرصف دارو 

10032726 IC غربالگری غربالگری بیمار 

10032735 IC   غربالگری غربالگری بینای 

10032695 IC غربالگری ربالگری تکامل کودکغ 

10032719 IC غربالگری غربالگری تکامل نوزاد 

10038578 IC غربالگری غربالگری شطان 

10041249 A غربالگری غربالگری شطان 

10038584 IC غربالگری غربالگری سل 

10041231 A غربالگری غربالگری سل 

10017571 IC غربالگری غربالگری سوء مرصف 

10017592 IC غربالگری غربالگری سوء مرصف مواد 

10032703 IC   غربالگری غربالگری شنوای 
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10035199 IC غربالگری غربالگری نوزاد قبل از ترخیص 

10015727 F احساس: احساس شخوش  و رضایت مندی در  غرور
دستاوردها، خصوصیت ها  و دارای  های  که به شخص 

 د. ونقش و ایده فرد اعتبار یم بخش

10025779 DC غرور غرور مثبت 

10007508 F اختالل در آگایه: از دست دادن ناگهایی آگایه مغزی  با  غش
 ضعف جسیم. 

10012288 L ی از  غشاء مخایط : ورق های آزاد شده نازک کراتتر اجزای سیستم پوشش 
ون باز یم  پوشش طبییع سطح داخیل بدن که به بیر

، واژن ، مسیر شود،شامل پوشش دهان، بیتی ، لوله گوارش 
تنفش و مسیر ادراری تناسیل،غشاء مخایط از ساختار 

 ،  به صورت چری 
زیرین خود محافظت یم کند و ترشحای 

 جذب کننده آب، نمک و سایرامالح دارد. 

10006351 F اختالل در غشای مخایط:کاهش رطوبت به علت از دست  غشاء مخایط خشک
 دادن آب  یا بیماری. 

10013731 L غشای مخایط غشای مخایط دهان 

10034478 F اختالل در درک:از دست دادن توانای  یک طرف از بدن یا  غفلت یک طرفه
 عدم وجود آگایه از یک طرف از بدن

10033573 DC غفلت یک طرفه غفلت یک طرفه 

10000726 DC  غم پیش از انتظار قبل از از دست دادن
ی ی  چیر

 غم

10027862 DC غم مزمن ش یافتهغم مزمن کاه 

10013269 J طبییع  حالت طبییع غیر

10027407 F رویداد یا رخداد فرار از خانه 

10002233 F   از دست دادن توانای  به یاد آوردن در اثر  فراموش: اختالل فراموش 
 آسیب مغز یا بحران هیجایی و احساش

10043185 IC   فراهم کردن فراهم آوردن برنامه زمانبندی داروی 

10043003 IC فراهم کردن فراهم آوردن جعبه قرص 

10043589 IC فراهم کردن فراهم آوردن جعبه قرص سخنگو 

10026399 IC فراهم کردن فراهم آوردن حریم خصویص 

10024504 IC  فراهم آوردن حریم شخیص برای رفتاری
 معنوی

 فراهم کردن

10027046 IC نفراهم کرد فراهم آوردن حمایت اجتمایع 

10027051 IC  فراهم کردن فراهم آوردن حمایت عاطقی 

10027067 IC فراهم کردن فراهم آوردن حمایت معنوی 

10032522 IC فراهم کردن فراهم آوردن خدمات ارتقا سالمت 

10032533 IC  فراهم آوردن خدمات ارتقا سالمت
 برای تکامل کودک

 ارائه خدمات ارتقا سالمت

10039714 IC  ردن دستگاه  تحریک کننده فراهم آو
 عصت  سطیح

 فراهم کردن

10024527 IC  فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه ایمتی 

10043205 IC فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه حافظه 

10037367 IC   فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه حمایت 

10026375 IC فراهم کردن فراهم آوردن راهنمای  مقدمای  خانواده 

10042697 IC   فراهم کردن فراهم آوردن فهرست داروی 

10024493 IC   فراهم کردن فراهم آوردن مواد  آموزش 

10041161 IC   فراهم کردن فراهم آوردن مواد غذای 

10046465 IC  مراقبت های 
ی

فراهم آوردن هماهنیک
 پرستاری

 فراهم کردن
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10039025 IC  فراهم آوردن وقت خواب معمول
()ساعت معمو  ی به بسی   ل رفت 

 فراهم کردن

10050247 IC  ی  فراهم کردن فراهم کردن تسکتر

10046960 IC   فراهم کردن فراهم کردن حمایت خود مراقبت 

10046973 IC  فراهم کردن حمایت خود مراقبت  به
 مراقب

 فراهم کردن

10050281 IC فراهم کردن فراهم کردن رفع فشار تشک 

10003357 M مواد مربوط به بدن ویی فراورده های خ 

10018406 F د با  فرایند اجتمایع شدن فرایند: فرایندی شخیص است که در آن فرد یاد یم گیر
 کند، 

ی
استانداردها و انتظارات یک گروه یا جامعه زندگ

دست یای  به باورها، عادت ها، ارزش ها، تقلید و خلق و 
، روش های   خوی مورد پذیرش خانواده، سیستم آموزش 
 سایر افراد به وجود یم آید

ی
 است که توسط فرد با هماهنیک

10000669 DC اختالل در تفکر فرایند اختالل در تفکر 

10003446 F فرایند فرایند بدن 

10005594 F ی شناخت:فرایند ذهتی برای مشخص کردن خط مش  بر  فرایند تصمیم گیر
 اساس اطالعات مربوط،عواقب بالقوه و منابع

10026556 F ی خانواده ی فرایند تصمیم گیر  فرایند تصمیم گیر

10012328 F انقباض غیر ارادی  فرایند چرخش عضالت : اختالل در فرآیند دستگاه عضالیی
دردناک یک عضله یا گرویه از عضالت که با فعالیت 
، بیش از حد ورزش دادن عضالت در یک  شدید بدیی
وضعیت خوب بدیی مانند مو قعیت  که شخص سیع 

ی از سقوط دارد، همراه است. د  رجلوگیر

10008366 F فرایند بدن فرایند دستگاه گوارش 

10019709 F ایط قابل انتظار و نرمال افزایش وزن و رشد به  فرایند رشد رشد: ش 
 خصوص در کودکان

10047463 F فرایند سیستم ایمتی  فرایند سیستم ایمتی موثر 

10016860 F کت در تولید مثل فرآ فرایند سیستم باروری : صالحیت زن و مرد به ش  یند بدیی
یک کودک زنده که مستلزم باروری زن و مرد، مقاربت که 
مستلزم وجود  سیستم های تناسیل طبییع زن و مرد یا 

 روش های لقاح مصنویع است. 

10052114 F   اختالل حرکت   فرایند سیستم عصت 

10023045 F د سیستم نظاری  فرآین فرایند سیستم غدد درون ریز 

10020620 F   فرایند سیستم گردش خون:پمپاژ خون از طریق  شخرگ  فرایند عروف
 مرکزی و رگ ها  و مویرگ های خویی محییط

10052048 F   فرایند سیستم عصت   فرایند مختل سیستم عصت 

10018596 F فرایند فرایند معنوی 

10027532 F   سیستم نظاری   فرایند  فرایند موثر بر سیستم نظاری 

10028604 F فرایند سیستم ادراری فرایند موثرسیستم ادراری 

10001165 DC  با سو 
ی

فرایند نقص عملکرد خانوادگ
 مرصف الکل

 
ی

 اختالل در فرایند خانوادگ

10000788 DC از هم پاشیده -خانواده ناکارآمد فرآیند   خانواده از هم پاشیده شده 

10012363 F فرآیند بدن اسکلت  عضالیی  فرآیند  دستگاه 

10004820 F فرایند:تعامالت و الگوهای در حال اجرا در میان اعضای  فرآیند اجتمایع
 جامعه

10012870 F   فرآیند سیستم نظاری   فرآیند اختالل  سیستم نظاری 
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10013875 F ی یا  فرآیند ازدحام جمعیت فرایند اختالل در محیط:محل اقامت،منطقه ای از زمتر
عه ای که مسکویی شده یا به وسیله ی تعداد زیادی از قط

افراد برای کسب آسایش،امنیت ،و حفظ حریم خصویص 
اشغال شده است. اغلب با از دست دادن محیط 

 خصویص و خطر ابتال به بیماری های مشی همراه است. 

10017626 F مواد شیمیای   یا  فرآیند ترشیح ،
:ترشحات غده هورمویی مواد فرایند بدیی

مایع برای یک هدف خاص در یک حفره، ارگان  یا خون یا 
 روی سطح پوست. 

10014431 F ی آب از سطح  فرآیند تعریق فرآیند ترشیح: از دست دادن تبخیر
مرطوب پوست و دستگاه تنفش و دفع عرق از غدد 

ترشیح به عنوان یک مکانیسم برای ترشح و تنظیم درجه 
 حرارت بدن. 

10017977 F فرآیند دستگاه تولید مثل: قابلیت مشارکت در فعالیت  ند جنشفرآی
 جنش که منجر به انزال جنس مذکر یم شود. 

10021607 F   فرایند بدیی  فرآیند دستگاه پوشش 

10015961 F  روند فرآیند روایی 

10020445 F 4فرآیند بدن:عبور و دفع ادرار از طریق ادرار کردن معموال فرآیند سیستم ادراری-
ایط تحت 6 بار در طول روز با مقداری متوسط و در ش 

 24مییل لیی  در هر  2000-1000رژیم غذای  عادی حدود 
 ساعت

10009789 F حفاظت پیچیده بیوشیمیای  از بدن در برابر  فرآیند سیستم ایمتی بدن : فرآیند بدیی
ارگانیسم های بیماری زا و دیگر اجسام خارج  با ایجاد 

لتهاب. پاسخ ایمتی هومورال به خصوص در موانع محیل و ا
یای  و ویروش موثر

 برابر تهاجم باکی 

10016621 F فرایند بدیی  فرآیند سیستم تنظیم کننده 

10016991 F ن و دی  فرآیند سیستم تنفش فرآیند بدن: فرایند مداوم مبادله مولکویل اکسیر 
ه اکسید کربن از ریه ها برای اکسیداسیون سلویل تنظیم شد

نده های  توسط مرکز مغزی برای  دستگاه تنفس، گیر
یم ی  برونش و آئورت به عنوان مکانیر

 )سازوکاری( برای انتشار.  

10013102 F   فرایند بدیی  فرآیند سیستم عصت 

10027815 F فرآیند سیستم باروری فرآیند سیستم موثر تولید مثل 

10028118 F فرآیند عروف   فرآیند عروف  مثبت 

10013160 F   فرآیند مربوط به هر دو سیستم عصت  و  فرآیند عصت  عروف :
فرآیند عروف 

 .  عروف 

10042860 F فرآیند عصت  عروف   فرآیند عصت  عروف  محییط 

10010459 F فرایند فرآیند عمدی 

10035065 F فرآیند قلت   فرآیند قلت  موثر 

10024163 F فرآیند دستگاه ادراری فرآیند کلیه 

10014918 F فرایند فرآیند مثبت 

10028156 F فرآیند سیستم تنفش فرآیند مثبت دستگاه تنفش 

10028379 F فرآیند سیستم گردش خون فرآیند مثبت دستگاه گردش خون 

10028000 F فرآیند سیستم دستگاه گوارش فرآیند مثبت دستگاه گوارش 

10028085 F  سیستم اسکلت  عضالیی  فرآیند  فرآیند مثبت سیستم اسکلت  عضالیی 

10028102 F   فرآیند عصت  عروف   فرآیند مثبت عصت  عروف 

10007009 F فرایند فرآیند محییط 

10023959 DC  مشکل محییط فرآیند محییط منقی 

10014863 F روند خانواده فرآیند موثرخانواده 

10025232 DC فرآیند موثرخانواده فرآیند موثرخانواده 

10017378 F نقش رآیند نقشف 
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10042229 DC فرد بزرگسال قربایی غفلت فرد بزرگسال قربایی غفلت 

10042217 F قربایی  فرد بزرگسال قربایی غفلت 

10019811 T ی متغیر یا فاصله زمایی  فردا  نحوه اندازه گیر

10010018 C یت فردی  حیوان:آغاز بش 

10019732 F بافت ب فرسایش بافت 
ی

دن: از دست دادن اپیدرم، در اختالل در یکپارچیک
 معرض پاپیالی پوست  بودن. 

10003771 F  
ی

س  فرسودگ فرایند اختالل در سازگاری:تخلیه انرژی ناش  از اسی 
ی  ی نیافته ، عدم حمایت و روابط، تعارض بتر تسکتر

 انتظارات و واقعیت

10005458 F ساختار روایی اجتمایع: باورها، ارزشها، آداب و رسوم و  فرهنگ
 نجارهای رفتاری یک گروه. ه

10000355 F ات در نتایج فردی یا گرویه با فرهنگ های  فرهنگ پذیری ادغام: تغییر
 مختلف

10002074 L ساخت و ساز:تسهیالت و خدمات پشتیبایی برای مسافران  فرودگاه
 و هواپیما

10015599 A ی با استفاده از  فشار ی انجام دادن:  فشاروارد کردن بر چیر
ی با انگشتا ی ن و دست، توانای  برای اعمال فشار روی چیر

 استفاده از دست. 

10015608 F ییک فشار ی  بعد فیر

10041980 F مسمومیت با آب در اثر زیاد نوشیدن اب فشار اسمزی در اثر زیاد خوردن  آب 

10042915 F فشار فشار پا 

10003335 F ای خویی فشار:فشار خون در گردش به دیواره های رگ ه فشار خون 

10027647 DC فشار خون فشار خون در محدوده  طبییع 

10010655 F فشار فشار داخل جمجمه 

10041208 M   درمان فشار مثبت مداوم راه هوای 

10041905 F  تونیک در اثر کم شدن آب فشار هییر
 بدن

 کم شدن آب بدن

10041979 F  تونیک در اثر ورود زیاد آب به فشار هییر
 بدن

 اد آب به بدنورود زی

10004877 A ده سازی ی به هم فش  ی دن چیر  دستکاری:فش 

10018959 L حفره بدن فضای زیر عنکبوتیه 

10014145 A فعالیت فعالیت بیمار 

10017805 F انجام دادن فعالیت خود ساخته 

10000412 M  درمان فعالیت درمایی 

10016008 F   دس فعالیت روایی حرکت : ته بندی حرکت در فعالیت های فرآیند سیستم عصت 
روایی آگاهانه، روش های ارادی حرکت  بدن نیاز به درجه 

 عصت  
ی

 عضالیی دارد. -ای از هماهنیک

10025601 DC حریم خصویص فقدان حریم خصویص 

10022753 DC حمایت اجتمایع فقدان حمایت اجتمایع 

10022585 DC دانش برنامه ورزش   فقدان دانش در مورد ورزش 

10025693 DC غرور فقدان غرور 

10023423 DC ی  معنای   فقدان معنا 

10010947 L ناحیه بدن فک 

10019663 F عملکرد: روند مرتب سازی، سفارش و طبقه بندی افکار،  فکر کردن
ایی کردن؛ که  منطق  فکر کردن و ارائه افکار از طریق سخیی

،تغی یر در با هدفدار بودن، استفاده از اطالعات محتوای 
 تفکر همراه است. 
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10014006 F وضعیت  غیر طبییع با  فلج :
اختالل در فرآیند سیستم عضالیی

از دست دادن عملکرد عضالت  یا از دست دادن حس ، از 
دست دادن توانای  حرکت بدن  یا بخش  از بدن همراه با از 

ل روده و مثانه، ناراحت  های تنفش در  دست دادن کنی 
، ضایعه های مکانیسم عصت  و  ارتباط با آسیب

ی
دیدگ

عضالیی یا  تروما مانند آسیب نخایع، بیماری یا 
 مسمومیت. 

10022674 DC فلج فلج 

10019525 M درمان کردن فن 

10003839 M فن فن ارامسازی 

10020048 M فن فن انتقال 

10041142 IC استفاده از فن انتقال فن انتقال با دستگاه باالبرنده 

10016700 M فن فن آرامسازی 

10003609 M فن فن آموزش دفع مدفوع 

10018554 M  ی  فن فن آموزش سخن گفت 

10007772 M تکنیک)فن( فن بازخورد 

10003264 M   فن باز خورد فن بازخورد زیست 

10019352 M فن فن بلعیدن 

10043591 M  
ی

دگ ی از به هم فش   فن فن پیشگیر

10014774 M فن فن تثبیت موقعیت 

10006322 M فن فن تجویز دارو 

10024090 M فن تزریق فن تزریق زیر عنکبوتیه 

10006834 IC تشویق کردن فن تشویق بیمار به شفه یا تنفس 

10010471 M فن فن تعامل 

10003684 M روش تنفس یا شفه کردن فن تنفس 

10003666 M فن فن تنفس یا شفه کردن 

10037380 M فن فن جداسازی 

10011911 M فن فن حافظه 

10003031 M فن: آموزش به خود که باعث آرامسازی یم شود.  فن خود آموزی 

10005905 M  ی  روش تجویز دارو فن دیالیر

10017674 M فن فن سوند گذاری توسط خود فرد 

10007819 M فن فن غذا دادن 

10038794 M فن فن کاهش خطر 

10003286 M ل مثانه  فن فن کنی 

10036195 M ش -فن محدود کردن  فن فن عدم گسی 

10038634 M   ش ی  فن فن مصاحبه انگیر

10008571 M فن فن هدایت شده تصورات 

10008965 M )فن فن هموستاز)بند آوردن خون 

10010865 M فن فن وارد کردن وسیله تهاجیم 

10036512 IC تقویت کردن فن ورزش  تقویت عضله و مفصل 

10012300 M فن فن ورزش  عضالیی مفصیل 

10020167 M گ  فن فن وضعیت دادن ترندلنی 

10024866 F سازگاری فنون  سازگاری برای نقص حش 

10042684 M   ماده راهنما فهرست داروی 

10036434 M  یوترایر
ی  درمان فیر

10046023 M یوترایر سینه
ی یوترایر  فیر

ی  فیر

10046477 IC یوترایر سینه
ی یوترایر  فیر

ی  سینه فیر

10024003 M یوتراپیست ی  ارائه دهنده مراقبت فیر

10014790 F توانای  برقراری ارتباط قابلیت موثر برای برقراری ارتباط 

10028276 DC قابلیت محافظت قابلیت های حفاظت  موثر 
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10014800 F توانای  مدیریت برنامه قابلیت های مثبت برای مدیریت برنامه 

10028282 DC توانای  اجتمایع شدن اجتمایع شدن قادر به 

10001407 DC توانای  اداره رژیم قادر به اداره رژیم 

10029272 DC   توانای  مدیریت رژیم داروی   قادر به اداره رژیم داروی 

10043866 DC  قادر به اداره رژیم داروی  با استفاده از
 حافظه

 قادر به اداره رژیم داروی  

10028248 DC  ل) خانه داری(قادر به ی ل اداره میی ی  توانای  ادراه میی

10050487 DC قادر به ارتباط در مورد تهوع قادر به ارتباط در مورد تهوع 

10050500 DC قادر به ارتباط در مورد درد قادر به ارتباط در مورد درد 

10028224 DC توانای  استحمام قادر به استحمام کردن 

10030137 DC توانای  اماده کردن غذا ردن غذاقادر به اماده ک 

10040367 DC توانای  انجام فعالیت های تفرییح قادر به انجام فعالیت های تفرییح 

10025025 DC توانای  برقراری ارتباط موثر قادر به برقراری ارتباط 

10028230 DC توانای  برقراری ارتباط کالیم قادر به برقراری ارتباط کالیم 

10034547 DC توانای  مدیریت قادر به تنظیم امور مایل 

10043088 DC توانای  تهیه دارو قادر به تهیه دارو 

10029240 DC تحرک در تخت قادر به حرکت در تخت 

10028461 DC توانای  حرکت قادر به حرکت کردن 

10023452 DC توانای   حفظ سالمت قادر به حفظ سالمت 

10034575 DC توانای  خرید کردن نقادر به خرید کرد 

10028333 DC  ی ی  قادر به راه رفت   توانای  راه رفت 

10028708 DC توانای  رعایت بهداشت قادر به رعایت بهداشت 

10028749 DC توانای  حفظ بهداشت قادر به رعایت بهداشت دهان 

10028314 DC   ی به توالت به تنهای ی به توالت به تنهای   قادر به رفت   توانای  رفت 

10021828 DC توانای  سازگار شدن قادر به سازگارشدن 

10035123 DC   کت در برنامه های مراقبت کت در برنامه های مراقبت   قادر به ش   توانای  ش 

10025714 DC توانای  مثبت در مراقبت از خود قادر به مراقبت از خود 

10025655 DC توانای  مراقبت کردن قادر به مراقبت کردن 

10028305 DC توانای  مقاومت کردن و پایداری قادر به مقاومت کردن و پایداری 

10028295 DC توانای  بلعیدن قادربه بلعیدن 

10028211 DC توانای  لباس پوشیدن قادربه پوشیدن لباس 

10028253 DC   توانای  غذا خوردن قادربه غذا خوردن به تنهای 

10028207 DC قادربه لباس پوشیدن و آ 
ی

 ظاهر راستیک
ی

 توانای  لباس پوشیدن و آراستیک

10018667 M وسیله غذا خوردن قاشق 

10011924 T  
ی

ی سن  قاعدگ  که معموال بتر
ی

و  9دوره تکامل: عملکرد چرخه قاعدگ
 آغاز یم شود.  17

10011976 F  
ی

،  قاعدگ ی فرایند سیستم تولید مثل: چرخه تکرار شونده از ریخت 
. متوسط  رشد مجدد و تکثیر آندومی  

ی
رحم با عنوان قاعدگ

ی روز  ی روز خونریزی به اولتر  از اولتر
ی

طول چرخه قاعدگ
روز است. طول؛ مدت زمان و مقدار  28دوره بعد  

وع یم   ش 
ی

ی قاعدگ  با  اولتر
ی

متفاوت است؛ چرخه قاعدگ
 پایان یم رسد. 

ی
 شود و در یائسیک

10011214 F ساختار روایی اجتمایع: اظهارات معتی  ا قانون ، ز قواعد حقوف 
دستورالعمل ها  یا دستورات قابل اجرا به سازمان های 

ایالت  و مقامات یا به شهروندان با توجه به برجی از جنبه 
 اجتمایع

ی
 های زندگ

10013593 F قانون: وجود استانداردهای ایمتی محل کارکه توسط قانون  قانون ایمتی محیط کار
 اجازه داده شده است. 

10004353 F ایط  انون کودکان کارق قانون:وجود استانداردهای  که حداقل سن و وجود ش 
 قانویی را برای کار کودک بیان یم کند
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10007679 F بالیای طبییع: کمبود حاد یا مزمن یا کمبود مواد غذای  برای  قحیط
 افراد در یک منطقه جغرافیای  مشخص

10002365 L موقعیت قدایم خلقی  قدایم 

10021109 F اراده: تمایل به حفظ و ترک کردن یکشی از اقدامات،  قدرت اراده
ل بر نگرش های مربوط به اراده، اهداف  ل یا عدم کنی  کنی 

 و تمایالت. 

10028322 DC )توانای  حرکت قدرت حرکت کردن) منتقل شدن 

10017846 F شستشو قدرت شستشوی خود 

10016201 A ه  برای نصب و راه  قرار دادن داخل یا روی ات و غیر ی اندازی: قرار دادن  تجهیر
 استفاده. 

10016217 IC  قرار دادن روی یا داخل عامل
 هموستاتیک

 بند آوردن خون

10034200 IC ش به عروق  وارد کردن قرار دادن وسیله دسی 

10025324 F  
ی

ی در معرض آلودگ  فرآیند بیماری زای   قرار گرفت 

10025297 DC  ی در معرض  قرار گرفت 
ی

  آلودگ
ی

ی در معرض آلودگ  قرار گرفت 

10016272 F ی در معرض پرتو  پرتو قرار گرفت 

10045513 F  ی در معرض دود ناش  از قرار گرفت 
 سیگار کشیدن فرد دیگر

 دود ناش  از سیگار کشیدن فرد دیگر

10044009 F ی در معرض شایت  فرایند بیماری زای   قرار گرفت 

10002486 T د یا رخدادرویدا قرار مالقات 

10005119 A در رابطه:توافق کردن با کش قرارداد 

10035771 IC قرارداد قرارداد برای رفتار مثبت 

10042168 F  وضعیت قربایی 

10042240 F قربایی  قربایی تجاوز جنش 

10042255 DC قربایی تجاوز جنش قربایی تجاوز جنش 

10042286 F قربایی  قربایی خشونت همش 

10042293 DC قربایی خشونت همش قربایی خشونت همش 

10042272 F قربایی تجاوز جنش قربایی زنای با محارم 

10044389 F قربایی  قربایی غفلت 

10005212 L اجزای سیستم حش قرنیه 

10041265 T برخورد قسمت بهداشت و درمان 

10029303 L ناحیه بدن قسمت تحتایی بدن 

10010981 J حالت:قضاوت کردن مثبت  یا منقی  ثبت یا منقی قضاوت م 

10006295 M وسیله انتقال قطرات مایع قطره 

10010526 A ی  قطع ی یا ساخت  ی تغییر دادن: متوقف کردن برای ساخت چیر
ی متفاوت ی  چیر

10000774 DC اختالل تغذیه با پستان مادر قطع تغذیه با پستان مادر 

10036667 IC عدم ادامه قطع درمان داخل وریدی 

10002246 M عمل جراج قطع عضو 

10042152 F خشونت ناقص کردن -قطع قسمت  از عضو 

10010519 J فت: توقف به طور موقت.  قطع کردن  پیش 

10035012 F روند سیستم تنفش آسیب دیده قطع موقت تنفس 

10035020 DC قطع موقت تنفس قطع موقت تنفس 

10019692 L نقسمت بد قفسه سینه 

10004213 L موضع بدن قفسه سینه 

10008822 L اجزای سیستم قلب و عروق قلب 

10030832 F مواد بدن قند خون 

10004535 F درد خفیف تا شدید از اسپاسم عضالت  قولنج : درد احشای 
صاف در اندام توخایل مانند روده، حالب ها، یا مجرای 

 صفراوی. 
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10007045 F و مستند سازی افراد به وسیله ملیت  وضعیت: طبقه بندی قومیت
، آداب و رسوم و زبان. 

ی
اث فرهنیک  ،فرهنگ، میر

10017563 M  وسیله جراج قییحر 

10013211 F اختالل در درک: خواب دیدن همراه با حرکات شی    ع چشم  کابوس
ناش  از احساس ترس شدید غیر قابل اجتناب،ترور،  

ال سبب وحشت، و پریشایی و اضطراب شدید، که معمو 
 بیدار شدن فرد یم شود. 

10039968 DC کابوس کابوس 

10020373 M کاتی   کاتی  ادراری 

10026415 IC  ارجاع کار درمایی 

10051881 IC  ییک عصب از کاربرد وسیله تحریک الکی 
 طریق پوست

 کاربرد

10026628 M ارائه دهنده مراقبت کاردرمان 

10050252 IC  کاردرمایی  کاردرمایی 

10046099 IC  
ی

  کارگزاری فرهنیک
ی

 کارگزاری فرهنیک

10005436 A  
ی

مذاکره:فرایند ارتباط دادن سیستم سالمت محیل و  کارگزاری فرهنیک
 انتظارات بیماران و خانواده هایشان از یک فرهنگ متفاوت

10004906 M دستگاه ارتبایط کامپیوتر 

10004849 J ی شده، به پایا کامل شده فت: نتیجه گیر  ن رسیده. پیش 

10020387 M وسیله  نقل و انتقال کاندوم ادراری 

10003856 M لوله کانوال 

10020677 M کانوال کانوال ی وریدی 

10010746 M کانوال کانوالی داخل نخایع 

10035621 DC فرایند تفکر تحریف شده کاهش انحراف در تفکر 

10027889 DC ترس کاهش ترس 

10027804 DC  یکاهش تعارض ی در تصمیم گیر  تعارض در تصمیم گیر

10041368 F تهویه: افت تعداد تنفس، کاهش عمق دم و قدرت بازدم  کاهش حجم هوای تنفش
همراه با سیانوز، افزایش  جزیی فشار دی اکسید کربن 

(PCO2) 

10029390 DC  
ی

  کاهش خستیک
ی

 خستیک

10027938 DC   خطر خودکش   کاهش خطر خودکش 

10050384 IC کاهش دادن ش دادن شوصداکاه 

10027756 DC س نقل مکان س جابه جای   کاهش در اسی 
 اسی 

10027149 DC پریشایی معنوی معنوی-کاهش در پریشایی روج 

10000828 DC  کاهش در ظرفیت انطباف  داخل
 جمجمه

 ظرفیت انطباف  داخل جمجمه

10027917 DC درد کاهش درد 

10027098 DC گییح   کاهش شدرگیم 

10003613 F بانات قلب بانات قلب، نبض به زیر  کاهش ضی به در  60آریتیم: کم شدن ضی ضی
 دقیقه در بزرگساالن

10027274 DC بانات قلب بانات قلب کاهش ضی  کاهش ضی

10033525 DC غفلت یک جانبه کاهش غفلت یک جانبه 

10027120 DC  ناتوایی  کاهش ناتوایی 

10005352 M ماده کرم 

10007698 F انجام: پرورش حیوانات و رشد محصوالت زرایع برای  کشاورزی
 تغذیه مردم و حیوانات. 

10044755 M  درمان کشش درمایی 

10044764 IC  کشش درمایی  کشش درمایی 

10005220 M وسیله کمیک کفش اصالج 

10021081 M )کاله گیس)موی مصنویع  
ی

 وسیله ساختیک
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10004471 L مثل زنانقسمت تولید  کلیتوریس 

10013367 L کلینیک کلینیک پرستاری 

10005732 L شیک ی درمانگاه: تسهیالی  که در آن مراقبت از دندان ارائه شده  کلینیک دندانیر
 است. 

10014579 L  یوترایر
ی  کلینیک کلینیک فیر

10012033 L   کلنیک کلینیک مامای 

10022439 L دستگاه ادراری کلیه 

10011438 J ی یا زیر حد  سطح مطلق:  کم  از میانگتر
عدم، کشی، کمی 

 طبییع، قصد، یا شدت. 

10027469 DC یل یل کم خود کنی   خود کنی 

10005600 A ی تر کم شدن ی برای دریافت مجوز  یا نتیجه پایتر ی : تنظیم چیر  تغییر

10041876 F فرآیند اختالل سیستم نظاری   کم شدن آب بدن 

10041882 DC آب بدنکم شدن  کم شدن آب بدن 

10041922 F کم شدن آب بدن کم شدن آب بدن بر اثر فشار اسمزی 

10041914 F کم شدن آب بدن کم شدن آب بدن هیپوتونیک 

10027901 DC  
ی

ان افشدگ ی  خلق و خوی افشده کم شدن میر

10009581 F ی بدن ایط کمبود ییک یا  کم شدن ویتامتر اختالل در فرآیند سیستم تنظییم: ش 
. بیشی  از  وری در رژیم غذای 

ی های ضی  ویتامتر

10009534 F فرآیند اختالل سیستم گردش خون: پمپاژ خون از طریق  کم فشاری خون
 رگ های خویی با فشار کمی  از طبییع

10009466 F ییک  کم فعایل ی اختالل وضعیت: کاهش غیر طبییع فعالیت فیر
بدن،حرکت آهسته، سفت  عضالت، صورت ماسیک همراه 

. با بیما  ری های عصت  یا روایی

10009608 F ن در بافت های بدن ن  کمبود اکسیر  فرایند اختالل در سیستم تنفش:کاهش فشاراکسیر 
سلویل که با سیانوز ، تایک کاردی، انقباض عروق محییط، 
کاهش صداهای مربوط به  تنفس ، شگیجه و گییح  همراه 

 است. 

10000607 DC   اد غذای  مرصف مو  کمبود مرصف مواد غذای 

10023937 DC   ی دارو کمبود منبع داروی  تامتر

10004693 M دستگاه جاذب یا جمع آوری کمد 

10030809 IC  کمک به ارائه دهنده مراقبت های
 بهداشت  

 کمک کردن

10002866 IC ی جراج  کمک کردن کمک به جراح  حتر

10035763 IC   کمک کردن کمک به خودمراقبت 

10023531 IC  ی به توالتکمک به  کمک کردن رفت 

10051442 IC ی خود  ارزیای   کمک به شست 

10045964 IC ی به توالت  کمک کردن کمک به کودک برای رفت 

10051435 IC ارزیای   کمک به مراقبت دهان 

10030813 IC ل خشم  کمک کردن کمک در ارتباط با کنی 

10036508 IC کمک کردن کمک در حرکت کردن 

10045972 IC کمک کردن ک در حرکت کردن در تختکم 

10030821 IC کمک کردن کمک در حفظ بهداشت 

10037269 IC کمک کردن کمک در خوردن و آشامیدن 

10038986 IC  ی  کمک کردن کمک در راه رفت 

10036520 IC ی به کمک ابزار  کمک کردن کمک در راه رفت 

10002850 A ا شخیص دیگر یا برای مشارکت در: انجام قسمت  از کارب کمک کردن
 شخیص دیگر

10050275 IC  
ی

 کمک کردن کمک کردن به آراستیک

10038760 F خدمات اجتمایع کمک کردن به خود 

10050268 IC کمک کردن کمک کردن به لباس پوشیدن 
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10007944 M درمان کمک های اولیه 

10041692 F اختالل رفتاری کنار نهادن 

10005135 F ل  مال تاثیر قوی در یک وضعیت. وضعیت: اع کنی 

10039910 DC درد 
ی
ل  ناکاف ل درد کنی   کنی 

10027836 DC ل ادرار ل ادرار کنی   کنی 

10026663 F ل ادرار  وضعیت ادراری کنی 

10031015 F ل خشم ل کنی   کنی 

10045699 DC ل خشم ل خشم کنی   کنی 

10005157 F ل درد ل کنی   کنی 

10025831 DC ل درد ل دردکن کنی   ی 

10032227 IC ل درد بیمار  فعالیت کنی 

10051538 DC بان مختل ل ضی بان کنی  ل ضی  کنی 

10035700 F )به)محرک ل ضی ل کنی   کنی 

10025820 DC ل عالمت ل کنی   کنی 

10025812 F ل عالمت ل عالمت کنی   کنی 

10040071 F   ل عالئم خارج ل عالئم کنی   کنی 

10040085 DC ل عالئم خ ل عالئم خارج   ارج  کنی   کنی 

10005142 A ل کردن  سازماندیه: سازماندیه یا حفظ کارکردها یا اقدامات.  کنی 

10027741 DC ل مدفوع ل مدفوع کنی   کنی 

10027699 F ل مدفوع  وضعیت مدفوع کنی 

10040966 T رویداد یا رخداد کنفرانس 

10011057 F ی بدون کمبود سوء تغذیه: وضعیت کمبود شدید پ کواشیورکور روتئتر
کالری در مرحله اول در کودکان با عقب ماندن رشد بدون 
ات در پوست و  از دست دادن وزن چشمگیر همراه با تغییر

رنگدانه مو ، اسهال، از دست دادن اشتها  عصبانیت، 
ی  ، التهاب پوست یا کمبود ویتامتر تحریک پذیری،  کم خویی

 رخ یم دهد

10018315 J چکی  از اندازه متوسطاندازه: کو  کوچک 

10004266 C فردی کودک 

10025437 C  کودک: کودک فراری یا رها شده یا یتیم که تمرکز آن بر  کودک خیابایی
عدم مراقبت، محافظت و نظارت مستقیم به وسیله بزرگی  

و مسئول اوست و معموال با نبود یک فرایند صحیح در 
، آزار توسط اطرافیان، ی ، مدرسه نرفت 

ی
تعدی به او و  زندگ

محدودیت در مالقات خانواده یا عدم تماس با خانواده 
 خود را نشان یم دهد. 

10044391 F قربایی غفلت کودک قربایی غفلت 

10044410 DC کودک قربایی غفلت کودک قربایی غفلت 

10042147 F   خشونت کودک کش 

10025416 C  گروه کودکان خیابایی 

10042175 F  آنان  سو استفاده شده کودکایی که از
 است)کودکان قربایی شده(

 قربایی 

10042199 DC  کودکایی که از آنان  سو استفاده شده
 است)کودکان قربایی شده(

کودکایی که از آنان  سو استفاده شده است)کودکان قربایی 
 شده(

10005161 F  
ی

به: کبودی پوست و بافت زیر پوست کوفتیک  زخم ناش  از ضی

10020484 M وسیله جذب یا جمع آوری کیسه ادرار 

10009736 M دستگاه جذب  یا جمع آوری کیسه ایلئوستویم 

10017603 L عضو تولید مثل کننده جنس مذکر کیسه بیضه 

10004601 M دستگاه جاذب یا جمع اوری کننده کیسه کلستویم 

10021215 M وسیله جذب کننده و جمع کننده کیف درناژ زخم 

10040875 DC  
ی

  کیفیت زندگ
ی

 کیفیت زندگ
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10040643 F  
ی

 وضعیت کیفیت زندگ

10011222 M   پوشش گان شی 

10052030 T تکرر گایه اوقات 

10004039 M وسیله ی  حرکت   گچ 

10014113 T نقطه زمایی  یا فاصله زمایی  گذشته 

10019560 F استعداد -گرایش- 
ی

 موقعیت آمادگ

10006398 F د کوچک، سبک،  قابل مشاهده یا مخقی در هوا  ماده:موا گرد و خاک
یا  روی سطوح که به آسایی توسط باد وحرکت جا به جا 

 یم شوند. 

10012476 L ناحیه بدن گردن 

10042083 F  
ی

 اختالل در وضعیت تغذیه گرسنیک

10009259 F  
ی

ادراک: احساس میل شدید به غذا، حش است که اغلب  گرسنیک
ایط  به دهان و معده ارجاع یم ،ش  شود. درد و ناراحت 

. حرکات دست به   با توجه به کمبود مواد غذای 
ی

خستیک
 دهان، عمل مکیدن  چرخش و حرکات دهایی  در نوزادان. 

10025542 F ی گرفتاری فکری  تعارض در تصمیم گیر

10025018 DC گرفتاری فکری گرفتاری فکری 

10024768 F  در مسیر 
ی

 انسداد گرفتیک

10046719 DC  عضالت  پاگر 
ی

 عضالت فتیک
ی

 گرفتیک

10011953 F  
ی

 عضالت در زمان قاعدگ
ی

: احساس درد ناش  از اسپاسم عضالت رحم،  گرفتیک درد احشای 
احساس درد معموال به صورت  دل پیچه شدید ، 
باندار و احساس ی  قراری در شکم و  انقباضات ضی

 کمرگزارش یم شود

10046703 F عضله 
ی

 یی درد اسکلت  عضال گرفتیک

10008642 A ی دست دیگری ی دست فردی دیگر، جهت حمایت شخیص یا  گرفت  لمس: گرفت 
 اطمینان حاصل کردن

10009151 F  
ی

فرایند اختالل در سیستم باروری: احساس ناگهایی گرما در  گرما وبرافروختیک
قسمت فوقایی بدن، گشادی ناگهایی عروق، عرق کردن و 

ات هورمویی یا  .  تعریق همراه با تغییر
ی

وع یائسیک  ش 

10008851 F  
ی

اختالل در تنظیم حرارت: کاهش توانای  تغییر درجه حرارت  گرمازدگ
داخیل  هنگام گرمای شدید  یا عدم توانای  مواجهه با آب و 
ی به گرما، ضعف، شگیجه، پوست  هوای جدید وخو گرفت 
 ،  عضالیی

ی
شد، پوست مرطوب، پوست رنگ پریده، گرفتیک

ی بازگشت به دمای نسبتا طبییع ب دن ، فشار خون پایتر
حالت عادی در موقعیت خوابیده ، از دست دادن 

ولیت و روی  هوشیاری همراه با کاهش مایعات بدن و الکی 
 هم خوابیدن عروق

10008898 F  
ی

اختالل در تنظیم درجه حرارت:عدم موفقیت در تنظیم  گرمازدگ
 درجه حرارت داخیل   هنگام مواجهه با نور خورشید  یا 

درجه حرارت باال در یط یک دوره طوالیی در معرض افتاب 
بودن، کاهش شدید تعریق، درجه حرارت بدن باال، تایک 
، تشنج، عدم  کاردی، پوست گرم و خشک، شدرد، گییح 

 هوشیاری و روی هم خوابیدن عروق

10008544 C ها:مجموعه ای از انسان ها به عنوان  گروه ی مجموعه ای از چیر
ایع.واحد اجتمایع تشکیل شده به صورت یک واحد اجتم

یک گروه به عنوان یک جز از کل که بر اساس افراد و 
ی انها که قسمت  از یک گروه را تشکیل یم دهد،  روابط بتر

 است. 

10004060 A بررش:قرار دادن در یک گروه،رده بندی کردن.  گروه بندی 

10004073 IC گروه بندی گروه بندی زخم های جراج 
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10008748 F   ساختار سالمت  -گروه بهداشت 

10039471 M  دیه از طریق گروه حمایت کننده از شیر
 پستان

 حمایت گروه درمایی 

10008559 M  درمایی  گروه درمایی 

10039686 F برنامه گروه مراقبت کننده از رژیم 

10005415 F ارتباطات: اقدامات ارادی یا غیر ارادی از اشک به گریه، در  گریان
 اسخ به درد، ترس یا غم و اندوه. پ

10023124 F ارتباط )نسبت( گزارش 

10016771 A توصیف کردن: ساخت یک حساب کاربری یا مجموع  گزارش دادن
 رویدادها  یا مشاهدات. 

10016839 IC گزارش دادن گزارش نتایج آزمایش 

10016785 IC  یایی  گزارش دادن گزارش نتایج گازهای خون ش 

10006173 A توصیف: جمع اوری و ثبت اطالعات.  گزارش نویش 

10046653 IC  گزارش وجود وسیله کاشتتی قلت  در
 بدن

 گزارش دادن

10016802 IC  گزارش دادن گزارش وسیله کاشتتی 

10016825 IC گزارش دادن گزارش وضعیت به  عضو خانواده 

10042645 IC گزارش گزارش وضعیت به تیم حرفه ای 

10041594 IC  ش استفاده از محافظت کننده گسی 
 های مفصل ران

 ارتقاء دادن

10007336 F ش نقش واحد خانواده نقش خانواده: تعامالت عضو )یا اعضا( از یک خانواده  گسی 
 بزرگ. 

10044565 M  خدمات گفتار درمایی  گفتار درمایی 

10051314 M  درمان گفتار درمایی 

10051322 IC  رمایی گفتار د گفتار درمایی 

10008603 F احساس اشتباه انجام دادن کاری ،احساس  گناه: احساسات منقی
متضاد داخیل یا تنش ،احساس گناه نسبت به خود به جای 

ی دیگران.   مقرص دانست 

10006488 L اجزای سیستم حش گوش 

10011383 A ارتباطات: تالش برای شنیدن حرف های دیگر، با دقت  گوش دادن
 ران یم گویند، توجه و پاسخ به دیگرانشنیدن آنچه دیگ

10014653 F موجود زنده گیاه 

10000522 DC گییح   گییح  مزمن 

10000449 DC  گییح   گییح  ناگهایی 

10021197 M ه زخم  وسیله جراج گیر

10020244 M ه ناف  وسیله جراج گیر

10006749 F کمبود وزن: وضعیت الغری بیش از حد به علت کمبود  الغری
، رژیم غذای  شدید یا ورزش یا بیماریتغذ

ی
 یه، گرسنیک

10003802 F ضعف و  الغری مفرط ، سوء تغذیه: وضعیت الغری، تحلیل عضالیی
الغری که معموال در اثر بیماری های  مانند شطان یا سل 

 به وجود یم آید. 

10008879 M دستگاه گرم کننده و خنک کننده المپ گرم کننده 

10011377 L یه بدنناح لب 

10050603 L لب لب شکافته 

10002589 M وسیله پوشاندن لباس پوشاندن 

10006253 A پوشاندن: پوشیدن یا درآوردن لباس لباس پوشیدن 

10016199 A ی لباس  لباس پوشیدن لباس پوشیدن یا درآوردن آن:انتخاب کردن و گرفت 
ی دکمه ها،استفاده از زیپ،  ها، پوشیدن لباس ها،بست 

 جوراب، پاپوش مانند کفش ها و چکمه ها.  پوشیدن

10008425 A بهداشت لباس پوشیدن یا نپوشیدن 
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10016238 M پتو لحاف 

10014682 F احساسات: احساس خشنودی فوری از تحریکات غریزی و  لذت
 
ی

 مانند آشامیدن در زمان تشنیک
ی

نیازهای اساش زندگ
 ،تسیل دادن در زمان گریه

ی
کردن   ،خوردن در زمان گرسنیک

 که معموال به راحت  با قیافه و حاالت بیان یم شود. 

10018045 F ارادی عضالت با احساس مورمور  لرز تنظیم حرارت:لرزش غیر
شدن در اثر کاهش درجه حرارت بدن به عنوان یک عارضه 

 جانت  بیهوش  یا لرز به عنوان مرحله ای از تب

10020146 F لرزش ی  هدف فرآیند اختالل در سیستم عضال لرزش :
یی اسکلت 

(، لرزش، انقباض عضله و آرامش متناوب  ی ریتمیک)آهنگتر
غیر ارادی که با حرکات عضالت اسکلت  مغایرت دارد، با 

ی انجام حرکات هدفمند، در افراد مسن و  افزایش لرزش حتر
در خانواده های خایص که مستعد بیماری های دژنراتیو 

 عصت  هستند، رخ یم دهد. 

10022846 DC لرزش لرزش 

10017851 F  
ی

لرزش: لرزش شی    ع، به خصوص در دست ها، تکان های  لرزش در سالخوردگ
ریتمیک ش که معموال در اثر عوامیل مانند اضطراب، 

هیجان تشدید شده و در درجه اول در افراد مسن اتفاق یم 
 افتد. 

10007406 F نست  یا کامل به شکل بیان   لکنت زبان 
کلمات به صورت آفازی: ناتوایی

، که لزوما با اختالل در درک کلمات و زبان  شفایه یا کتت 
 همراه نیست. 

10018944 F دیسفاژی: عدم تلفظ کلمات، شامل درنگ بیش از حد و  لکنت زبان
تکرار همان هجا  و صداها به طورطوالیی مدت که یم تواند 

-ناش  از آسیب عضو گفتاری، نقص مغزی و عصت  
ا  یط عاطقی باشد. عضالیی یا ش 

10018304 F وضعیت  که در آن بیمار قادر به  لکنت زبان : ی مشکل در سخن گفت 
تلفظ کلمات به طور صحیح نیست و نیم تواند کلمات را 
پشت هم ادا کند که به علت ضعف عضالت گفتاری یا 
،استفاده از دارو یا عدم مراقبت  آسیب سیستم عصت 

 است. 

10004158 M یا جمع آوری  دستگاه جذب لگن 

10003199 M دستگاه جذب کننده یا جمع آوری کننده لگن 

10014236 L ناحیه بدن لگن 

10051333 M  درمان لمس ترایر 

10051346 IC  لمس درمایی  لمس درمایی 

10013997 A بررش: بررش قسمت های بدن با استفاده از دست.  لمس کردن 

10019895 F از پاسخگوی  به  درک حش: قابلیت لمس کردن 
احساس کردن ناش 

 محرک از اندام لمش

10019905 A مربوط بودن: استفاده از دستان فرد در تماس لمش  لمس کردن
 هدفمند. 

10008473 M  ی  درویی  لیی
ی

 دستگاه ساختیک

10005040 M ی تماش  وسیله ی کمیک لیی

10020216 M ابزار نقل و انتقال لوله 

10013932 M ن  لوله لوله اکسیر 

10046109 M لوله لوله تخلیه 

10006868 M لوله لوله داخل تراشه 

10010733 M   لوله لوله داخل صفاف 

10006847 L مسیر بدن لوله دهانه رحم 

10016569 M لوله گوارش لوله رکتال 
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10046121 M لوله معدی روده ای لوله روده ای 

10004232 M لوله لوله قفسه سینه 

10010831 A جایگذاری: قرار دادن، متصل کردن یا قرار دادن یک لوله  لوله گذاری
 در نای برای تنفس

10008350 M لوله لوله گوارش 

10046132 M لوله روده ای لوله معده 

10002100 L   مسیر بدن لوله هوای 

10020715 M لوله لوله ونتیالتور 

10011144 M ر ی  ابزار جراج لیر

10027257 C لدیوا مادر 

10021630 C عضو خانواده مادر بزرگ 

10007842 C خانواده تک والدی: مادر، مادر بزرگ یا زن دیگری که  مادر مجرد
 مسئولیت  کودکان و دیگر وابستگان را به عهده دارد

10011775 M وجود ماده 

10013398 M ماده ماده مغذی 

10011734 F در درجه سوء تغذیه: وضعیت سوء تغذیه شد ماراسموس 
ی

ید و گرسنیک
ی و کالری، همراه با  اول در کودکان، کمبود شدید پروتئتر

، کم آی  بدن، از دست دادن 
تحلیل شدید بافت  وعضالیی

 در رشد. 
ی

، ی  حایل و عقب ماندگ
 چری  زیر پوست 

10011768 A دستکاری: فشار دادن و مالش بدن یا بخش های  از بدن ماساژ 

10017397 A ء دیگر با فشار  ماساژ دادن دستکاری: حرکت دست یک فرد یا ش 
 نسبتا محکم  روی سطیح از بدن

10041766 M  درمان ماساژ درمایی 

10039189 IC  ماساژ درمایی  ماساژ درمایی 

10031983 IC ماساژ ماساژ نوزاد 

10011752 M وسیله پوشاننده ماسک 

10013909 M ن  وسیله تنفش ماسک اکسیر 

10013564 F انسداد: انسداد یا مانع تبادل افکار، پیام ها، یا اطالعات.  انع ارتباطاتم 

10022332 DC مانع ارتبایط مانع ارتباطات 

10012219 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  ماه 

10007959 F ی   ماهیگیر
ی

انجام: به دست آوردن مواد غذای  الزم برای حفظ زندگ
یروزمره از طریق به دست آوردن غذا   توسط ماهیگیر

10031321 M  درمان مایع درمایی 

10010191 M  درمان مایع درمایی 

10039330 IC  مایع درمایی  مایع درمایی 

10008015 F   ی مایعات از مواد مغذی و آب الزم برای  مایعات دریافت تغذیه: فرایند گرفت 
 
ی

 رشد عملکرد طبییع و حفظ زندگ

10041848 F ستم نظاری  روند سی مایعات دفع شده 

10012005 F مجموعه فرآیندهای بدن: مجموع تمام فرایندهای شیمیای   متابولیسم
که باعث رشد، تولید انرژی، حذف ضایعات و تنظیم  

عملکرد بدن با توجه به توزی    ع مواد مغذی در خون پس از 
ان سوخت و ساز مرتبط با ورزش، باال  ی هضم، افزایش میر

ی دمای بدن و فعالیت هور   مویی یم شودرفت 

10040426 M ارائه دهنده مراقبت متخصص تغذیه 

10039590 M ارائه دهنده مراقبت متخصص درد 

10010968 L )اجزای دستگاه اسکلت  عضالیی  متصل شدن)مفصل 

10010485 T وع  متناوب ، توقف و ش  توایل زمایی :توقف یا مکث در فواصل زمایی
 در فواصل. 

10012022 L ی به باال موقعیت متوسط  پایتر

10020360 L اجزای سیستم ادراری مثانه 
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10020339 L اجزای سیستم ادراری مجرای ادرار 

10019876 J ان کامل-مجموع ی  میر

10001986 F عملکرد مجموعه ای از اعمال 

10002003 F ها ی  موجودیت مجموعه ای از چیر

10001993 F فرایند بدن مجموعه ای از فرآیندهای بدن 

10002019 F فرایند مجموعه فرایندها 

10021262 L ناحیه بدن مچ دست 

10040997 M وسیله پوشاندن محافظ پاشنه 

10041573 M وسیله پوشاندن محافظ مفصل ران 

10050456 DC محدود به رختخواب محدود به رختخواب 

10050397 F وضعیت محدود به رختخواب 

10017172 A ل کردن:نگ محدود کردن ی در محدوده های کنی  ی ی کش یا چیر ه داشت 
ییک ی  فیر

10017155 A ی محدود کردن ی ی کش یا چیر  محدود کردن:  محدود نگه داشت 

10017164 M وسیله ی  حرکت   محدود کننده 

10052069 F وضعیت محدوده حرکت 

10027652 DC درجه حرارت بدن محدوده درجه حرارت طبییع بدن 

10014109 M فن ورزش عضالت و مفاصل:حرکت  مفاصل با کمک ل حرکت  محدوده غیر فعا 

10009903 F ه -محرک ی وی محرکه انگیر  اراده: محرک قوی ، اضار، نیر

10031378 F وضعیت محصور در خانه 

10029887 DC  ی  محصور در خانه محصور در خانه/خانه نشتر

10019254 L ناحیه بدن محل جراج 

10021258 L ناحیه بدن محل زخم 

10002251 L ناحیه بدن محل قطع عضو 

10021145 L ساختار اجتمایع محل کار 

10018032 L محل کار محل کار امن 

10010854 L ناحیه بدن محل وسیله تهاجیم 

10018499 M ماده محلول 

10006997 F بیولوژییک، اجتمایع،  محیط اطراف ، ییک، شیمیای 
ی مصنویع: مجموعه فیر

 ی
ی

  که زندگ
ی

ک فرد یا جامعه را تحت تاثیر قرار یم فرهنیک
 دهد

10012067 M  درمان محیط درمایی 

10014386 L موقعیت محییط مرکزی محییط 

10001079 DC تصویر ذهتی خود از بدن مختل شدن تصویر ذهتی خود از بدن 

10001257 DC هویت شخیص مختل شدن هویت شخیص 

10010535 OC عملکرد مداخله 

10034228 OC عملکرد داخله فرآیند بدنم 

10034237 OC  عملکرد مداخله فرآیند روایی 

10005086 T توایل زمان: وقوع بدون توقف، یک توایل ی  وقفه.  مداوم 

10024088 M ارائه دهنده مراقبت مددکار اجتمایع 

10017537 L ساختار اجتمایع: ساختار طراج شده و تولید شده برای  مدرسه
 آموزش و پرورش. 

10017544 T دوران کودگ مدرسه دوران کودگ 

10007764 F مواد بدن مدفوع 

10021885 DC سفت شده مدفوع سفت شده 

10047250 DC مدفوع مدفوع کردن در محدوده طبییع 

10011625 A ی و دستور دادن برای کش یا  مدیریت عملکرد: مسئولیت داشت 
ی.  ی  چیر

10035286 IC مدیریت د خونمدیریت  باال بودن قن 
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10031879 IC مدیریت مدیریت  ی  اختیاری ادراری 

10037276 IC اجرا مدیریت اجرای برنامه تشنج 

10031851 IC  مدیریت مدیریت احساس منقی 

10031846 IC مدیریت مدیریت اختالل در فرآیند سازگاری 

10035238 IC مدیریت مدیریت ادرار کردن 

10038675 M س  نف مدیریت اسی 

10052122 F س  مدیریت مدیریت اسی 

10046329 IC مدیریت مدیریت استفراغ 

10043641 IC مدیریت مدیریت اسهال 

10052167 IC مدیریت برنامه داروی   مدیریت اصالح 

10031711 IC مدیریت مدیریت اضطراب 

10031769 IC  )خلق و خو افشده(
ی

مدیریت افشدگ
 پس از زایمان

 مدیریت

10031782 IC  مدیریت انکوپرزیس)ی  اختیاری مدفوع
که ناش  از بیماری یا نقص عضوی 

نیست و معموال ناش  از آموزش غلط یا 
 ذهتی است(

ی
 عقب ماندگ

 مدیریت

10042507 IC مدیریت مدیریت ایمتی محیط 

10046317 IC مدیریت مدیریت آبرسایی به بدن 

10044512 IC   مدیریت مدیریت آرامبخش 

10035825 IC درمان بحرایی  مدیریت بحران 

10011673 IC مدیریت مدیریت برنامه 

10043723 IC   مدیریت مدیریت برنامه توانبخش  قلت 

10023888 IC   مدیریت مدیریت برنامه داروی 

10042530 IC  ل کننده مدیریت برنامه دستگاه کنی 
 خارج  

 مدیریت

10031954 IC مدیریت امدیریت برنامه مراقبت  از استوم 

10023890 IC   مدیریت مدیریت برنامه ورزش 

10046301 IC مدیریت مدیریت ی  اختیاری مدفوع 

10031912 IC مدیریت مدیریت بیماری 

10024429 IC مدیریت مدیریت پاسخ منقی به درمان 

10031867 IC مدیریت مدیریت پاسخ منقی به وضعیت 

10035272 IC  ی بودن قند خو  مدیریت نمدیریت پایتر

10037187 IC ی غربالگری  مدیریت مدیریت پیگیر

10041721 IC مدیریت مدیریت تب 

10011656 IC مدیریت مدیریت ترتیب نمونه 

10031908 IC   مدیریت مدیریت تغذیه تزریق 

10031795 IC مدیریت مدیریت تغذیه روده ای 

10043673 IC مدیریت مدیریت تهوع 

10039278 M درمان ممدیریت توه 

10035818 IC مدیریت توهم مدیریت توهم 

10004798 F ل، تنظیم یا انجام دهنده  مدیریت جامعه مدیریت: فرآیند یا عمل اداره، کنی 
 ی  امور جامعه

10050688 IC  یایی  مدیریت کردن مدیریت جریان خون ش 

10011639 IC مدیریت مدیریت جمع اوری نمونه 

10035991 IC  مدیریت انرژیمدیریت حفظ 

10011694 IC مدیریت مدیریت حمل و نقل 

10050345 IC   مدیریت کردن مدیریت خراش پوست 

10046289 IC  
ی

 مدیریت مدیریت خستیک

10031724 IC مدیریت مدیریت خط مرکزی 
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10036256 IC مدیریت مدیریت خلق و خو 

10045430 IC مدیریت مدیریت خونریزی واژینال 

10011641 IC مدیریت یریت داروی  مد 

10011660 IC مدیریت مدیریت درد 

10031776 IC مدیریت مدیریت دستگاه 

10036605 IC ریوی 
 
 مدیریت دستگاه مدیریت دستگاه عروف

10041427 IC مدیریت مدیریت دفع مدفوع 

10031920 IC  
 
ی صفاف  مدیریت مدیریت دیالیر

10023861 IC   مدیریت مدیریت رژیم غذای 

10036021 IC مدیریت مدیریت رفتار جنش  نامناسب 

10035970 IC  ی  مدیریت مدیریت رفتار خشونت آمیر

10031833 IC  مدیریت مدیریت رفتار منقی 

10043799 IC  مدیریت مدیریت شگردایی 

10046270 IC  مدیریت مدیریت سطوح خویی 

10031977 IC مدیریت مدیریت سوند ادراری 

10031805 IC  مدیریت شب ادراریمدیریت 

10031965 IC مدیریت مدیریت عالئم 

10038718 IC مدیریت مدیریت عالئم ترک 

10021837 IC مدیریت مدیریت عوارض جانت  دارو 

10044971 IC مدیریت مدیریت فعالیت بیمار 

10046262 IC مدیریت مدیریت قند خون 

10043821 IC مدیریت مدیریت کم آی  بدن 

10042096 IC  مدیریت مدیریت مایع درمایی 

10031931 IC مدیریت مدیریت مراقبت پس از زایمان 

10031880 IC مدیریت مدیریت مراقبت نفروستویم 

10031949 IC مدیریت مدیریت مراقبت های دوران بارداری 

10011687 IC مدیریت مدیریت نمونه 

10039307 M درمان مدیریت هذیان 

10035989 IC مدیریت یانمدیریت هذ 

10035802 IC مدیریت هذیان مدیریت هذیان 

10046291 IC  ی  مدیریت مدیریت همودیالیر

10036793 IC مدیریت مدیریت ورم 

10031822 IC   مدیریت وضعیت بهداشت
ی در بیمارستان (پس از بسی   )سالمت 

 مدیریت

10036013 IC مدیریت مدیریت وضعیت تغذیه ای 

10034608 IC مدیریت عیت مایلمدیریت وض 

10013037 A قرارداد: بحث با کش  برای رسیدن به یک مصالحه یا  مذاکره
 توافق. 

10007565 C ی و درمان اعضای بیمار یا ناتوان  مراقب خانواده مراقب: مسئول پیشگیر
 خانواده. 

10002911 A عملکرد:نگران بودن ، منتظر بودن، یا مراقبت کردن از  مراقبت
ی ی  کش یا چیر

10045274 IC عملکرد مراقبت از اوروستویم 

10046010 IC عمل مراقبت از آب مروارید 

10042818 IC عملکرد مراقبت از پا 

10045154 IC اقدام)عملکرد( مراقبت از پرینه 

10032757 IC عملکرد مراقبت از پوست 

10031275 IC عملکرد مراقبت از چشم 

10035181 IC ردعملک مراقبت از ختنه 
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10017661 F انجام فعالیت توسط خود فرد: مراقبت از آنچه که برای  مراقبت از خود
وری   و ضی

ی
 به امور خانیک

ی
مراقبت از خود نیازاست. رسیدگ

 روزانه توسط فرد. 
ی

 زندگ

10045098 IC عملکرد مراقبت از دندان مصنویع 

10032184 IC عملکرد مراقبت از دهان 

10033254 IC  عملکرد خممراقبت از ز 

10033347 IC عملکرد مراقبت از زخم 

10046412 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم باز 

10031690 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم بدخیم 

10046034 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم بسته 

10032863 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم جراج 

10031117 IC  مراقبت از زخم دیابت  مراقبت از زخم 

10032420 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم فشاری 

10033208 IC به  مراقبت از زخم مراقبت از زخم ناش  از ضی

10032788 IC )عملکرد مراقبت از سوراخ) استوما 

10043464 IC  
ی

 عملکرد مراقبت از شکستیک

10033277 IC عملکرد مراقبت از کاتی  ادراری 

10043472 IC عملکرد مراقبت از گچ 

10045033 IC عملکرد مراقبت از گوش 

10046113 IC عملکرد مراقبت از لوله تخلیه 

10044679 IC عملکرد مراقبت از لوله روده ای 

10046145 IC اقدام مراقبت از لوله معده 

10031592 IC  مراقبت از محیل که وسیله تهاجیم در
 آن قرار دارد. 

 عملکرد

10032150 IC عملکرد مراقبت از نفروستویم 

10037102 IC عملکرد مراقبت از نوزاد 

10039672 F   برنامه مراقبت برای راحت 

10033161 IC عملکرد مراقبت تراکئوستویم 

10035388 A عملکرد مراقبت توسط مراقب 

10036124 IC  وشوک درمایی  عملکرد مراقبت در الکی 

10035405 DC ادر به انجام مراقبت مراقبت کننده ق
 است

 توانای  مراقبت توسط مراقب

10041277 F  مراقبت های بهداشت  که با عوارض
 شناخته شده اند

 عوارض

10041283 DC  مراقبت های بهداشت  که با عوارض
 شناخته شده اند

 مراقبت های بهداشت  که با عوارض شناخته شده اند

10037490 IC ده کردنآما مراقبت های پس از مرگ 

10046075 IC عملکرد مراقبت های کلستویم 

10016678 A اییط با یک یا  مربوط بودن کت کردن: ایجاد کردن یا ادامه دادن ش  ش 
 چند فرد برای تعامل. 

10006403 F فرآیند بدن: کاهش تدرییح  یا ناگهایی در فرآیندهای بدن که  مردن
 است. 

ی
ی زندگ  منجر به پایان یافت 

10009228 M وسیله تنفش مرطوب کننده 

10005518 L ساختار اجتمایع مرکز روزانه 

10005525 L مرکز روزانه مرکز روزانه بزرگسال 

10005541 L مرکز روزانه بزرگساالن مرکز روزانه سالمندان 

10004779 L تسهیالت مراقبت از سالمت مرکز سالمت جامعه 

10005539 L ز روزانهمرک مرکز نگهداری روزانه کودک 

10004104 L موقعیت محییط مرکزی مرکزی 

10005560 F رویداد یا رخداد مرگ 
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10019040 F مرگ مرگ ناگهایی نوزاد 

10004395 T وع: گذشت زمان به مدت طوالیی  مزمن  ش 

10019306 F استعداد ابتال مستعد ابتال به عفونت 

10019126 L یعساختار اجتما مسکن برای افراد فاقد مسکن 

10051379 L ساختمان مسکویی  مسکن تطبیق یافته 

10010143 F ) ساخت و ساز: ساختمان های مسکویی موقت، بنای  مسکن غیر رسیم)غیر قانویی
محدود  یا بدون زیرساخت های رسیم؛  یا بدون اجازه 

برای کارکنان.بدون ثبت اموال؛ اغلب با ازدحام بیش از حد 
ی محدود و بدون حریم خصویص،  /  اغلب با استاندارد پایتر

 ، در مناطق پر خطر با افزایش خطر برای بیماری و 
ی

زندگ
 بالیای طبییع واقع شده است

10050528 DC وضعیت مسکن مسکن مناسب 

10014703 F سیر بیماری زای   مسمومیت 

10041967 F  مسمومیت ناش  از دریافت بیش از
 اندازه اب

 فرآیند اختالل در سیستم نظاری  

10019853 M مسواک  
ی

 ابزار آراستیک

10003728 M مسواک  
ی

 ابزارآراستیک

10003737 A )ی کردن دندان  مسواک زدن)برس زدن : برس زدن مو یا پوست با برس یا تمیر
ی

آراستیک
 ها با مسواک

10004617 L مسیر بدن مسیر  کلستویم 

10007021 L مسیر بدن مسیر اپیدورال 

10020341 L بدنمسیر  مسیر ادراری  

10031585 L مسیر بدن مسیر استنشاق 

10014329 L )مسیر بدن مسیر اطراف مفصل)دور مفصل 

10020510 L مسیر بدن مسیر اوروستویم 

10009743 L مسیر بدن مسیر ایلئوستویم 

10004463 M  برنامه مسیر بالیتی 

10003467 L ساختار بدن مسیر بدن 

10005489 L   مسیر بدن مسیر پوست 

10020011 L   مسیر بدیی  مسیر پوست 

10019946 L مسیر بدن مسیر تراکئوستویم 

10014047 L   مسیر بدن مسیر تزریق 

10013615 L مسیر بدن مسیر چشیم 

10007434 L مسیر بدن مسیر خارج  پرده آمنیون 

10010664 L مسیر بدن مسیر داخل جلدی 

10010751 L مسیر بدن مسیر داخل جناغ سینه 

10010714 L مسیر بدن مسیر داخل چشم 

10010617 L مسیر بدن مسیر داخل حفره ای 

10010590 L  مسیر بدن مسیر داخل دهایی 

10010779 L مسیر بدن مسیر داخل رحیم 

10006852 L مسیر بدن مسیر داخل سینوس 

10010574 L  یایی  مسیر بدن مسیر داخل ش 

10010686 L نمسیر بد مسیر داخل ضایعه 

10010705 L  مسیر بدن مسیر داخل عضالیی 

10010601 L   مسیر بدن مسیر داخل قلت 

10010638 L مسیر بدن مسیر داخل کرونری 

10010812 L مسیر بدن مسیر داخل مثانه 

10010693 L مسیر بدن مسیر داخل مجرا 

10010672 L   مسیر بدن مسیر داخل مجرای 

10010767 L بدنمسیر  مسیر داخل نخایع  
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10010798 L مسیر بدن مسیر داخل وریدی 

10008321 L مسیر بدن مسیر دستگاه گوارش 

10010629 L مسیر بدن مسیر دهانه رحم 

10013749 L  مسیر بدن مسیر دهایی 

10017206 L مسیر بدن مسیر رتروبولبار 

10018963 L مسیر بدن مسیر زیرجلدی 

10018985 L  مسیر بدن مسیر زیرزبایی 

10003008 L مسیر بدن مسیر گوش 

10008439 L مسیر بدن مسیر لثه 

10016553 L مسیر بدن مسیر مقعدی 

10033157 L مسیر بدن مسیر موضیع 

10020581 L مسیر بدن مسیر واژن 

10010561 L مسیر بدن مسیر ورود به مایع آمنیوتیک 

10012430 L  بیتی  مسیر بدن مسیر

10010588 L داخل مف  مسیر بدن صیلمسیر

10014355 L سلول های شطایی اطراف عصب  مسیر بدن مسیر

10014099 A اک گذاری در یک  مشارکت ی، به اشی  ی کت در چیر رفتار تعامیل: ش 
 فعالیت

10004812 F مشارکت: در گیر شدن در برنامه ریزی، سازماندیه، اجرا و  مشارکت اجتمایع
 حل مشکل برای جامعه. 

10034612 A  مراقبت کت در مداخلهمشار 

10013474 A ی مشاهده ی  بررش: نگاه کردن با دقت و توجه کردن به کش یا چیر

10013517 IC مشاهده کردن مشاهده ادراک تغییر یافته 

10050661 IC مشاوره مشاوده در مورد رفتار جنش 

10043159 IC  مشاور عمویم داروساز برای  داروهای
 ژنریک

 مشاوره

10005017 A اک  مشاوره در ارتباط با: به دنبال مشاوره، کسب اطالعات، به اشی 
کات  گذاری ایده ها و با توجه به مشی 

10005254 A ی کش برای رسیدن به تصمیم  مشاوره راهنمای  کردن: توانا ساخت 
 خود از طریق گفت و گو. 

10001917 A پیشنهاد برای ادامه ی روند درمان مشاوره:  راهنمای 

10024331 IC مشاوره مشاوره برای درد 

10031062 IC مشاوره مشاوره بیمار 

10030440 IC مشاوره مشاوره در مورد اشتغال 

10026212 IC مشاوره مشاوره در مورد امید 

10026208 IC مشاوره مشاوره در مورد ترس 

10030455 IC مشاوره مشاوره در مورد مسکن 

10031058 IC مشاوره ده از دخانیاتمشاوره درباره استفا 

10035229 IC  دیه از مشاوره درباره تغذیه با شیر
 پستان

 مشاوره

10031043 IC مشاوره مشاوره درباره سوء مرصف دارو 

10031036 IC مشاوره مشاوره درباره مرصف الکل 

10026231 IC مشاوره مشاوره درباره ناراحت  معنوی 

10034523 IC مشاوره مشاوره ژنتیک 

10029839 DC احساسات منقی  مشکل احساش 

10040731 DC سازگاری با درد مشکل از عهده درد برامدن 

10029841 DC وضعیت اشتغال مشکل اشتغال 

10029856 DC ایمتی محیط مشکل ایمتی محیط 

10042319 DC  باالی  برنامه درمایی 
ی

 برنامه پیچیده مشکل با پیچیدگ

10043074 DC توانای  تهیه دارو ارومشکل با تهیه د 
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10038316 DC بهداشت مشکل بهداشت 

10035744 DC مشکل در ارتباط مشکل در ارتباط 

10035737 F وضعیت ارتباط مشکل در ارتباط 

10012545 F رفتار مشکل رفتاری 

10029716 DC مشکل رفتاری مشکل رفتاری 

10043251 L رگ های سیستمیک مشکل رگ های سیستمیک 

10022559 DC سواد مشکل سواد آموزی 

10001098 DC تغذیه با پستان مشکل شیر دادن از پستان 

10029860 DC مشکل مایل مشکل مایل 

10029904 DC وضعیت مسکن مشکل مسکن 

10029818 DC موم گوش مشکل موم گوش 

10027290 DC اختالل در وزن مشکل وزن بدن 

10010542 A ی کردن: بررش مصاحبه  با پرسش سوال و استخراج  جواب از تعیتر
 پاسخ ها

10013881 F )رفتار خود مخرب :آغاز خودشانه ی مرصف دوز دارو  مرصف افرایط) مرصف بیش از حد
 منجر به اعتیاد

10002591 M موجودیت مصنویع 

10003240 M  درمان مطالعه درمایی 

10010162 A ی. عمل: اطالع دادن به کش در مورد  مطلع کردن ی  چیر

10036239 IC معاینه کردن معاینه بیمار پس از محدود کردن 

10051253 IC معاینه کردن معاینه پستان 

10032258 IC عملکرد معاینه جسیم 

10009082 T معاینه معاینه در خانه 

10051248 IC معاینه کردن معاینه شکم 

10036225 A عملکرد معاینه کردن 

10032243 F  ی  معاینه ییکمعاینه ی فیر

10025865 J شدت معتدل 

10017439 A  محافظت کردن: انجام فعالیت های  که مستقیما از  معیار ایمتی
حوادث و خطرای  که منجر به آسیب و صدمه یم شوند، 
ی یم کند، انجام فعالیت های  که به حفظ امنیت  جلوگیر
محیط کمک یم کنند و با استفاده از وسیله های حفاظت  

 ستکش ها و کاله ایمتی همراه هستند. مانند د

10003621 L اجزای دستگاه عصت   مغز 

10006593 L مفصل مفصل آرنج 

10009024 L مفصل مفصل ران 

10011003 L مفصل مفصل زانو 

10002354 L مفصل مفصل مچ پا 

10006435 F مقاربت  دردناک ناش  ازمقاربت اجباری،  مقاربت دردناک : درد احشای 
جنش ناقص یا آسیب به ناحیه تناسیل مرتبط با  تحریک

بیماری ها، زخم اندام تناسیل و بافت های مجاور به دلیل 
 تولد کودک یا ختنه زنان. 

10016548 L حفره بدیی  مقعد 

10002417 L سوراخ در بدن مقعد 

10037016 M ماده غذای   مکمل تغذیه 

10019001 F ن مایع به داخل دهان با خوردن یا آشامیدن: وارد کرد مکیدن
استفاده از عضالت لب و زبان برای مثال وارد شدن شیر از 

 پستان یا مایع دیگر از نوک پستان یا بطری شیر 

10004968 L اجزای سیستم حش ملتحمه 

10003175 M وسیله پوشش ملحفه تخت 

10006248 M وسیله جذب  یا جمع آوری ملحفه کوچک 
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10002527 A ی منظم کردن ی  منظم یا تنظیم کردن چیر

10043042 DC توانای  انجام عملکرد درست حرکت   مهارت دست  ضعیف 

10018225 F ی ی: کسب تسلط از توانای  های عمیل مرتبط با  مهارت یادگیر یادگیر
 آموزش،تمرین و ورزش. 

10013351 L مرکز نگهداری روزانه کودک مهد کودک 

10008626 L رشته های باریک و نخ مانند در اجزای سیستم پوشش   مو:

حال رشد از سطح بدن مانند موی پوست ش، موی 
صورت از جمله ریش و موهای بدن. هر مو یک رشته ای از 

ی با ساقه و ریشه در  فولیکول خایص در اپیدرم  کراتتر
پوست تشکیل شده است. عامل تشخیص سالمت پوست 

ش و موهای صورت شامل کشش، بافت و ضخامت. 
، وجود یا عدم طول

ی
گ ی ، رنگ، و از نظر ظاهری شامل پاکیر

 وجود مو یم باشد. 

10009990 F ه جنش ، قرار  مواجهه ناشایست ی اختالل رفتار جنش: اقدامای  براساس انگیر
دادن اندام تناسیل در مقابل یک یا چند نفر به منظور 

ی قدرت و  نقض حریم خصویص و نجابت، برای به کار گرفت 
 احساسات جنش خود. بیدار کردن 

10010395 M   وسیله ارتبایط مواد آموزش 

10011251 M   وسیله ارتبایط مواد آموزش 

10003479 F ماده مواد بدن 

10017635 F مواد بدن مواد ترشیح 

10016433 M  ابزار ارتبایط مواد خواندیی 

10008313 F مواد ترشیح مواد معده 

10004981 F وضعیت موافقت 

10014956 J ایط داوری مثبت.  موثر :ش   قضاوت مثبت یا منقی

10013783 F وجود موجود زنده 

10012014 F  و تکامل انسان  موجودات کوچک و میکروسکتر 
ی

ارگانیسم: ارگانیسم میکروسکویر بر زندگ
 موثر است. 

10006978 F ی که به عنوان بخش  از یک واحد با جزییات  موجودیت ی پدیده: چیر
 د. آن وجود دار 

10012371 M  درمایی  موسیق  درمایی 

10039170 IC  موسیق  درمایی  موسیق  درمایی 

10003451 L ساختار بدن موضع بدن 

10014788 L دولت موقعیت 

10018793 F ایط فرد نسبت به دیگران، موقعیت نست   موقعیت : ش  شخصیت 
 یک فرد

10018202 T فرایند موقعیت 

10018410 F موقعیت موقعیت اجتمایع 

10011464 L  ی  موقعیت موقعیت باال به پایتر

10000844 DC ی بودن اعتماد به نفس ی  موقعیت پایتر  اعتماد به نفس پایتر

10015534 J حالت موقعیت تجویز دارو 

10015506 J موقعیت تجویز موقعیت تجویز شده 

10011279 L موقعیت موقعیت چپ راست 

10027584 L موقعیت رفهموقعیت دو طرفه یک ط 

10015957 L موقعیت موقعیت دیستال نزدیک مبدا 

10002377 L  موقعیت موقعیت قدایم خلقی 

10004127 L موقعیت موقعیت محییط مرکزی 

10018614 F موقعیت موقعیت معنوی 

10006501 F مواد ترشیح موم گوش 

10003860 L رگ خویی  مویرگ 
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10003374 L  اه قلب و عروقاجزای دستگ مویرگ های خویی 

10011845 A مذاکره:تحلیل یا تنظیم تفاوت ها برای رسیدن به توافق به  میانجیگری
ی ی  چیر

10016390 F ان ی  وضعیت میر

10009791 F ان ایمن سازی ی ان نست  واکسیناسیون)ایمن سازی( افراد برای  میر ی نرخ: میر
 بیماری های مشخص. 

10010297 F ان آسیب ی ان: بررش فراوایی  میر ی  میر
 
ییک عمدی یا اتفاف ی  حوادث آسیب فیر
یا آسیب به بافت در یک جمعیت تعریف شده یط یک 

 دوره مشخص از زمان. 

10037712 F ان آسیب ناش  از سقوط ی ان آسیب میر ی  میر

10004686 F ان بیماری های واگیر دار ی شیوع بیماری:نسبت عددی از افراد یا حیوانای  که قادربه  میر
 انتقال بیماری هستند

10003326 F ان جریان خون ی ی قلب و رگ های  میر ی خون در گردش بتر ان:اندازه گیر ی میر
 خویی 

10051224 DC   ان سقوط کمی ی ان سقوط منقی  میر ی  میر

10051211 F  ان سقوط منقی ی ان سقوط  میر ی  میر

10014215 F بان مچ پا ان ضی ی بان نبض میر ان ضی ی  میر

10010073 F ان مرگ و میر نوزاد ی ان مرگ  میر ی ان نست  مرگ نوزادان. میر ی : میر  و میر

10012046 F میگرن  
درد عروف  : احساس درد ناش  از شدردهای راجعه عروف 
وع درد توسط محرک های خارج   یک طرفه که در آن ش 
ی محرک داخیل از قبیل  مانند نور، ش و صدا و بو و همچنتر
س وانواع درد های دیگر احساس درد  عدم تحمل غذا، اسی 

ت توسط عالئم زودرس مثل نورچشمک زن  و ممکن اس
اورا قبیل بروز کند. احساس درد معموال به صورت فشار 

دادن ، خرد کردن، تپش، تقسیم احساس یک طرفه 
ات خلق   و تغییر

ی
مشقت بار همراه با تهوع، استفراغ، تشنیک

 و خوی بروز یم کند . 

10005334 F بر مرصف مواد به ویژه اختالل در اراده:عدم مقاومت در برا میل شدید
،دارو یا سایر محرک ها  مواد غذای 

10008252 F و نا امیدی در دستیای   نا کایم 
: احساس  نارضایت  احساسات منقی

به آرزوی فرد به دلیل وجود موانع خارج  ،عدم حمایت 
؛ مقاومت در برابر رفتارهای اشتباه یا غیر عقالیی  خارج 

نا امید در دستیای  به دیگران احساس بودن نارضایت  و 
؛  ، عدم حمایت خارج  آرزوی فرد به دلیل مرزهای خارج 
مانه و احمقانه از دیگران.  مقاومت یا غلط، رفتارهای ی  ش 
ی   نسبت به دیگران به جای مقرص دانست 

ی
احساس رنجیدگ

 خود

10005811 F احساس ناامیدی عمیق، دلشدی، ی   ناامیدی : احساسات منقی
 . ارزش  یا پوجر 

10009105 F حس منقی  ناامیدی 

10000742 DC ناامیدی ناامیدی 

10045316 F باروری ناباروری 

10015394 F  ل وضعیت فعیل یا  ناتوایی : احساس عدم کنی  احساسات منقی
رویداد فوری، کاهش قدرت انتخاب ،ناتوایی در انجام کار با 

توجه به درک این که اقدامات خود فرد  به طور قابل 
جیه تحت تاثیر یک نتیجه یا خروج  قابل انتظار تو 

 نیست. 

10005980 F  فرایند نقش:کاهش یا عدم وجود تناسب در توانای  جسیم  ناتوایی
 .  یا روایی

10001578 DC  ناتوایی  ناتوایی 
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10016106 L ناحیه بدن ناحیه تناسیل 

10020872 L ناحیه بدن ناحیه تناسیل 

10003096 L احیه بدنن ناحیه زیر بغل 

10020259 L ناحیه بدن ناحیه ناف 

10012392 L ساختاری صاف و قابل ارتجاع با  ناخن : اجزای سیستم پوست 
بافت  نرم که انتهای انگشت را یم پوشاند و از ریشه، بدنه و 

لبه آزاد تشکیل یم شود و به دلیل خصوصیت  که دارد 
سبب عملکرد صحیح انگشتان دست و پا یم شود و به 
بلند کردن اجسام کوچک کمک یم کند، طول و رنگ و 

 آن است. 
ی

گ ی  ظاهر آن نشانه پاکیر

10023835 F   اختالل در وضعیت ناراحت 

10023066 DC   ناراحت   ناراحت 

10017418 F )احساسای  از  یک حالت روایی با کیفیت  ناراحت  )غم : احساس منقی
ی که با کمبود انرژی مشخص یم شود.   پایتر

10040662 DC )ناراحت  )غم( ناراحت  )غم 

10018583 F سوال در  ناراحت  معنوی ،
ی

زجر: اختالل در اعتقادات فرد در مورد زندگ
، در ارتباط با پرسش درد و رنج، جدا 

ی
مورد معنای زندگ

، تغییر در باورها و 
ی

شدن از ارتباطات مذهت  یا فرهنیک
 خدا.  ارزش ها، احساس درد و رنج شدید و خشم در برابر 

10001652 DC ناراحت  معنوی ناراحت  معنوی 

10016632 F )اختالل در فرایند سیستم گوارش  : جریان رو به عقب یا  نارسای  )برگشت به عقب
  مواد غذای  بلعیده شده به داخل دهان. ناتوایی در 

بازگشت 
ی از ورود  حفظ و نگهداری موادغذای  در معده و پیشگیر

 آن به راه هوای  

10004428 F  روند اجتمایع:مخالفت با قانون در حالت غیر خشونت  نافرمایی مدیی
ی   امیر

10011562 F ی قسمت  یا کل دستگاه  ناقص سازی ناحیه تناسیل مرد ناقص کردن دستگاه تناسیل: برداشت 
تناسیل خارج  نوزاد پش یا بزرگسال که  با مراسم خایص بر 

 و اعتقادات مذهت  
ی

 انجام یم شود اساس عادات فرهنیک
 برای مثال ختنه کردن

10007835 F ی تمام یا قسمت  از دستگاه تناسیل خارج  و  ناقص کردن اندام جنش زنان ختنه: برداشت 
، کودک یا بزرگسال.   اندام های جنش از نوزادان دخی 

10019922 L اجزای سیستم تنفش نای 

10003700 L اجزای دستگاه تنفش نایژه 

10046774 DC خدمات اجتمایع نبود خدمات اجتمایع 

10047307 F فرایند سیستم عضالیی استخوایی مثبت نبودن تشنج 

10047311 DC نبودن تشنج نبودن تشنج 

10050036 F  یایی  ساختار مثبت عضوی از بدن نبودن زخم ش 

10050043 DC  یایی یایی  نبودن زخم ش   نبودن زخم ش 

10047284 F د سیستم تنفش مثبتفراین نبودن شفه 

10047297 DC نبودن شفه نبودن شفه 

10012469 M وسیله تنفش نبوالیزر 

10011074 F نتایج نتایج آزمایشگایه 

10002543 F  یایی یایی  نتایج گاز خون ش  ن و دی اکسید خون ش  ان اکسیر  ی  نتایج آزمایشگایه: میر

10017186 F ی، نتیجه نتیجه ی  اثر چیر

10019616 F نتیجه یجه آزمایشنت 

10019721 T  ی متغیر یا فاصله زمایی  پدیده نحوه اندازه گیر

10047162 DC نحیف نحیف 

10050439 DC ی تاب آوری  تاب آوری منقی  نداشت 

10050062 DC ی تنگ مفس ی تنگ مفس نداشت   نداشت 
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10050058 F ی سوء هاضمه  فرایند مثبت سیستم معدی روده ای نداشت 

10020271 F  ی امنیت و  خ بیکارینر نرخ: نرخ نست  از افرادی که  قادر به تامتر
 منفعت کار یا شغل نیستند. 

10003272 F نرخ:نرخ مربوط به تولد های  که در هر جمعیت انتخای  و  نرخ تولد
 منطقه ی جغرافیای  خاص وجود دارد

10005375 F ان: نرخ نست  جنایات در جمعیت انتخاب  نرخ جرم و جنایت ی شده و میر
 منطقه جغرافیای  مشخص شده

10006636 F شده افراد مسن در منطقه جغرافیای   نرخ سالمندی 
ی  نرخ: نرخ نست  معتر

10037708 F نرخ نرخ سقوط 

10011396 F ی در  نرخ سواد نرخ: نرخ نست  از افرادی که قادر به خواندن و نوشت 
 یک جامعه یا جمعیت هستند. 

10005573 F ان نرخ مرگ ی : نرخ نست  مرگ در جامعه انتخاب شده و منطقه میر

 جغرافیای  مشخص شده

10011781 F ان نست  مرگ زنان هنگام زایمان.  نرخ مرگ مادران ی : میر ان مرگ و میر
ی  میر

10014338 F  ی ی یا نوزاد  نرخ مرگ نوزادان یا جنتر ان نست  مرگ و میر  جنتر ی : میر ان مرگ و میر
ی میر

هفته در دوران بارداری، و مرگ  28)مرده زای  در یا بعد از 
 هفته(.  1و میر در  نوزادان تازه متولد شده کمی  از 

10012051 F نفر در یک سال به  1000نرخ: تعداد افرادی که به ازای  نرخ مهاجرت
 یک منطقه خاص  داخل یا خارج یم شوند . 

10003201 M وسیله ی  حرکت کننده نرده تخت 

10008657 M   له حرکت کردنوسی نرده دست 

10015942 L موقعیت دیستال نزدیک مبدا نزدیک مبدا 

10016240 F   تبعیض: جانبداری یا تعصب بر اساس  نژاد.  نژاد پرست 

10016405 F وضعیت نسبت 

10018097 C اعضای خانواده نسبت خواهر برادری 

10005713 A انجام: نمایش در رفتارعمویم  قابل مشاهده.  نشان دادن 

10046081 IC  
ی

  نشست برای هماهنیک
ی

 هماهنیک

10040978 T نشست نشست خانواده 

10040984 IC  
ی

  نشست خانواده برای هماهنیک
ی

 هماهنیک

10018195 F  ی ی آوردن: حرکت با تغییر وضعیت بدن از ایستاده یا  نشست  پایتر
 خوابیده به نشسته

10010353 A بت کردن یک وسیله برای انجام دادن: قرار دادن  یا ثا نصب و راه اندازی
 استفاده

10010369 A ی به صورت  نصب و راه اندازی ی وارد کردن:وارد کردن تدرییح  مایع در چیر
 قطره قطره

10019277 A پایش: مشاهده دقیق یک فرد یا گروه، پایش مداوم.  نظارت 

10035326 IC   پایش نظارت بر وضعیت عصت 

10019093 A ی.  پایش: نظارت بر  نظارت کردن ی فت کش یا چیر  پیش 

10005093 IC نظارت: پایش بدون توقف نظارت مداوم 

10017210 F وضعیت نظم 

10016915 F نظم نظم تنفس 

10003904 F بان قلب  نظم نظم ضی

10007992 F مواد بدن: عبور گاز و باد تشکیل شده در لوله گوارش که از  نفخ
بار در  14-12طریق مقعد یا ناحیه کولوستویم معموال 

اییط که رژیم غذای  عادی است،  طول روز و شب در ش 
 دفع یم شود. 

10007985 F روند دستگاه گوارش: وجود مقدار زیادی از هوا یا گاز در  نفخ شکم
معده و لوله گوارش. افزایش دفع گاز، شکم متسع و درد 

 خفیف تا متوسط. 

10012725 F  نفخ شکم نفخ شکم منقی 
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10032145 L شکاف)سوراخ( تویمنفروس 

10017321 F مشخصات: تعامل بر اساس مجموعه ای ضمتی یا ضی    ح  نقش
ی و استانداردهای رفتاری مورد  و روشن از انتظارات، قوانتر

 انتظار دیگران

10003991 F  نقش ارائه دهنده مراقبت های
 سالمت  -بهداشت  

 نقش فردی

10006141 F فرآیند نقش نقش انحراف 

10014010 F نقش ارگانیسم: موجود زنده در  یا  روی ارگانیسم دیگر  قش انگلن
ی از ان، به طور مکرراغلب با   یم کند و با بهره گیر

ی
زندگ

 و تکامل انسان خود 
ی

آسیب رساندن به افراد و تاثیر بر زندگ
 را نشان یم دهد. 

10011308 F فرآیند نقش نقش اوقات فراغت 

10017441 F  بودن، عاری از خطر یا صدمه. نقش: ایمن  نقش ایمتی 

10014669 F نقش اوقات فراغت: تعامل در فعالیت و بازی خود به خود  نقش بازی کردن
کت در بازی ها، تفری    ح  شکل گرفته یا سازمان یافته، ش 
کردن توسط خود فرد، که در وهله اول با تکامل کودک 

 مرتبط است. 

10004297 F وادهنقش خان نقش بچه دار شدن خانواده 

10003716 F نقش خواهر برادری نقش برادر 

10014197 F نقش فردی نقش بیمار 

10042771 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش پا پزشک 

10008494 F نقش عضو خانواده : انجام تعامالت  با توجه به مسئولیت   نقش پدربزرگ
به عنوان پدر بزرگ. بازتاب انتظارات  اعضای خانواده، 

و جامعه بر رفتارهای مناسب یا نامناسب نقش  دوستان
ی انتظارای  در رفتار واقیع و  پدر بزرگ بودن و بروز چنتر
احساس ارزشمند بودن. این اصطالح به طور عمده در 

 رابطه با ارتقاء رشد مطلوب و رشد نوه ها استفاده یم شود. 

10007701 F خانواده با نقش والدی: مسئولیت های مرد در والدی در  نقش پدری
 توجه به گروه و فرهنگ اجتمایع فرد

10013346 F نقش ارائه دهنده خدمت نقش پرستار 

10014533 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش پزشک 

10015715 F ی ی نقش پیشگیر ی ی از وقوع چیر  نقش: اقدام به حفظ  یا جلوگیر

10042700 F نقش عوارض نقش تداخیل دارو 

10004831 F نقش گروه عهنقش جام 

10019208 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش جراح 

10008397 F   نقش فردی: تعامل با توجه به شناسای  یک جنس از جنس  نقش جنسیت
دیگر، انتظارات درویی که توسط افراد و جامعه در مورد 
رفتارهای مناسب یا نامناسب با نقش مردان و زنان ایجاد 

ت به عنوان رفتارها و ارزش یم شود که به صورت انتظارا
 ها بیان یم شود

10027606 F نقش فردی نقش حقوف  شپرست 

10026979 F نقش حمایت نقش حمایت اجتمایع 

10027005 F  نقش حمایت   نقش حمایت عاطقی 

10027014 F نقش حمایت نقش حمایت معنوی 

10026980 F   نقش نقش حمایت 

10026998 F ش حمایت  نق نقش حمایت  خانواده 

10046941 F   نقش حمایت   نقش حمایت  خود مراقبت 

10018107 F  
ی

 نقش اعضای خانواده نقش خانوادگ

10007651 F نقش گرویه نقش خانواده 

10018182 F نقش خواهر برادری نقش خواهر 



 
ICNP 4 September 2019 114 
 

10014465 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش داروساز 

10051899 F ه کننده مراقبتنقش ارائ نقش درمانگر تنفش 

10005283 F نقش خانواده نقش زن و شوهر 

10004865 F نقش فرایند نقش عارضه 

10018111 F   نقش عارضه نقش عارضه جانت 

10007605 F نقش فردی نقش عضو خانواده 

10018153 F نقش نقش عالمت 

10019381 F نقش نقش عالمت 

10020838 F   نقش عالئم نقش عالئم حیای 

10018928 F  نقش فراگیر  ، نقش فردی: تعامل با توجه به هویت و مسئولیت فراگیر
رفتارهای مورد انتظار از حضور در مدرسه یا مشارکت در 
امر آموزش،از ابتدای آموزش   با توسعه فکری و شخیص 

 .  از  دوره نوجوایی

10017350 F نقش موجود زنده نقش فردی 

10014551 F یوتراپیست ی  رائه دهنده مراقبتنقش ا نقش فیر

10021150 F نقش فرایند: تعامل کردن بر اساس مسئولیت های وظایف  نقش کار
مربوط به انجام کار،رفتارهای مورد انتظار از فرد شاغل که 
مطابق با الزامات مربوط به کار، انتظارات درویی مربوط به 
کارکنان و کارفرمایان،همکاران، سازمان ها و جامعه از نظر 

 رفتارهای مناسب یا نامناسب کاری یم شود. نقش 

10026539 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش کاردرمان 

10017345 F نقش نهاد: تعامل اعضای گروه با توجه به مجموعه ای از  نقش گروه
ی و استانداردهای رفتاری مورد انتظار  انتظارات، قوانتر

 توسط دیگران

10008500 F خانواده : انجام تعامالت  با توجه به مسئولیت  نقش عضو  نقش مادر بزرگ
به عنوان مادر بزرگ. بازتاب انتظارات  اعضای خانواده، 
دوستان و جامعه بر رفتارهای مناسب یا نامناسب نقش 
ی انتظارای  در رفتار واقیع و  مادر بزرگ بودن و بروز چنتر
احساس ارزشمند بودن. این اصطالح به طور عمده در 

 تقاء رشد مطلوب و رشد نوه ها استفاده یم شود. رابطه با ار 

10012235 F نقش والدی: تعامل  بر اساس مسئولیت های مادر بودن،  نقش مادری
انتظار درویی  اعضای خانواده،دوستان و جامعه در مورد 
 رفتارهای مناسب یا نامناسب نقش زنان باردار و مادران. 

10013426 F دهنده مراقبتنقش ارائه  نقش متخصص تغذیه 

10039588 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش متخصص درد 

10018468 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش مددکار اجتمایع 

10003962 F نقش فردی:تعامل بر اساس مسولیت های مراقبت  برای  نقش مراقبت کننده
یک فرد، انتظار درویی ایجاد شده توسط موسسات 

ای، اعضای خانواده و جامعه  بهداشت  و بهداشت حرفه
در مورد رفتار مناسب یا نامناسب مراقب. بیان این 

انتظارات به عنوان رفتارها وارزش ها، در درجه اول در 
 رابطه با مراقبت از اعضای خانواده است. 

10018605 F نقش فرایندی نقش معنوی 

10017366 F نقش نهادی نقش موجود زنده 

10018803 F نقش پدر نقش ناپدری 

10018819 F نقش مادر نقش نامادری 

10018549 F نقش وجودی نقش نمونه 

10017332 F نقش نقش نهادی 

10021132 F وی کار  نقش گروه نقش نیر

10018680 F نقش عضو خانواده نقش همشی 
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10014068 F نقش اعضای خانواده: تعامل با توجه به مسئولیت های  نقش والدی
دن. انتظار درویی اعضای خانواده از فرد، پدر و مادر بو 

انتظار دوستان و جامعه در مورد رفتارهای نقش مناسب یا 
نامناسب بودن پدر و مادر، ابراز این انتظارات به عنوان 
رفتارها، ارزش; در درجه اول در رابطه با تروی    ج مطلوب 

 رشد و نمو کودک تحت تکفل

10007304 F فرایند نقش نقش ورزش 

10023410 DC توانای  انجام مراقبت از خود نقص در مراقبت از خود 

10000465 DC توانای  مقاومت نقص در مقاومت بزرگساالن 

10012482 F زخم ناش  از حادثه:مرگ بافت که با فرایند های   مانند  نکروز
التهاب، عفونت یا بدخییم یا آسیب بافت مکانییک باشند. 

به و  ن که با توجه به شدت ضی مدت زمان نرسیدن اکسیر 
به بافت پوست رنگ پریده به همراه درد شدید در اثر 

عفونت عصب سطیح که رنگ آی  یا سیاه یم انجامد و 
پوست احساس و دردی ناش  از آسیب های  که احتمال  
عفویی شدن را دارند، را از دست یم دهد.) از دست دادن 

 بافت یا قسمت های نکروز شده بدن(

10002930 F مدل های ذهتی و نظرات نگرش :  روند روانشناخت 

10024752 F نگرش نگرش به برنامه 

10024747 F   نگرش نگرش به فرایند بیماری زای 

10022456 DC متناقض 
ی

  نگرش خانوادگ
ی

 نگرش خانوادگ

10023646 F نگرش نگرش خانواده 

10041029 F د درمان ارائه شده در خانهنگرش: نظر در مور  نگرش در مورد مراقبت در خانه 

10023614 DC  نگرش متناقض نسبت به تمرینات
 ورزش  

 نگرش نسبت به برنامه  ورزش  

10023622 DC نگرش نسبت به برنامه نگرش متناقض نسبت به درمان 

10024969 DC   نگرش نسبت به رژیم غذای   نگرش متناقض نسبت به رژیم غذای 

10022299 DC نگرش نسبت به مدیریت دارو به مدیریت دارو نگرش متناقض نسبت 

10025629 DC نگرش مراقب نگرش متناقض نسبت به مراقب 

10022281 DC نگرش نسبت به مراقبت نگرش متناقض نسبت به مراقبت 

10025638 DC نگرش مراقب نگرش مثبت به مراقب 

10022275 DC نگرش نسبت به مراقبت نگرش مثبت به مراقبت 

10025617 F نگرش نگرش مراقبت کننده 

10023549 F   نگرش نگرش نسبت به تمرینات ورزش 

10002995 F نگرش:نظر در مورد مقدار و کیفیت درد.  نگرش نسبت به درد 

10022418 F   نگرش نگرش نسبت به رژیم غذای 

10002982 F یل شدهنگرش: نظر در مورد جراج برنامه ریزی شده و تکم نگرش نسبت به عمل جراج 

10002953 F نگرش:نظر در مورد رژیم داروی  و درمان نگرش نسبت به مدیریت دارو 

10002948 F نگرش: نظر در مورد درمان و ارائه دهنده مراقبت سالمت نگرش نسبت به مراقبت 

10002976 F نگرش: نظر در موردسالمت  و وزن در رابطه با غذای  نگرش نسبت به وضعیت تغذیه ای
 ت  دریاف

10040627 F   نگرش نگرش نسبت به وضعیت سالمت 

10015413 F رفتار معنوی نماز 

10040248 IC ی از سقوط  جلوگیر
ی

 نمایش دادن نمایش چگونیک

10024354 IC دریافت دارو 
ی

 نمایش دادن نمایش چگونیک

10024365 IC نمایش دادن نمایش فن آرامسازی 

10021695 IC نمایش دادن نمایش فن تزریق زیر جلدی 

10015770 A شناسای  نظام مند رفتارهای بهداشت  و نیازهای  نمایه سازی : شناسای 
 یک جمعیت. 

10024061 J نمونه  
ی

 پیچیدگ
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10018531 F وجود نمونه 

10045870 F  یایی  نمونه نمونه خون ش 

10046006 F  
ی

 نمونه نمونه خون مویرگ

10044596 F نمونه نمونه خون وریدی 

10022782 DC )ننگ) انگ( ننگ) انگ 

10018835 F )م نسبت به  ننگ)انگ مشکل در عقیده: عملکرد فرد در ارتباط با ش 
دیگران دلیل وجود یا عامیل مشخص که معموال با بیماری 
، عدم توانای  جسیم، مذهب یا رفتار مجرمانه 

های روایی
 همراه است. 

10001862 C فردی نوجوان 

10001858 T  دوره تکامل نوجوایی 

10019086 F و تکامل  نور خورشید  
ی

تابش: روشنای  و منبع نوری خورشید که بر زندگ
گذار است.   انسان تاثیر

10041778 M  درمان نور درمایی 

10035152 IC  نور درمایی  نور درمایی 

10010060 C فردی نوزاد 

10013187 C فردی نوزاد 

10010087 T دوره تکامل نوزادی 

10006276 F خوردن و آشامیدن: دریافت مایعات در طول وعده های  نوشیدن
 
ی

 غذای  و در طول روز یا زمان تشنیک

10006269 M  ماده مغذی نوشیدیی 

10013224 L ناحیه بدن نوک پستان 

10012495 F وضعیت نیاز 

10030878 F وضعیت نیاز به مراقبت 

10031350 F یاز به مراقبتن نیاز به مراقبت بهداشت  و اجتمایع 

10005946 F   نیاز نیازبه رژیم غذای 

10027513 F )اختالل فرآیند سیستم تنظییم هایپوگالیسیم)کاهش قند خون 

10027566 DC )هایپوگالیسیم هایپوگالیسیم)کاهش قند خون 

10031571 F بیماری زای   هجوم  سیر

10005692 F تفکرمختل شده هذیان 

10047002 DC هذیان هذیان 

10022091 DC هذیان هذیان 

10013173 T تکرار هرگز 

10013322 C خانواده: خانواده متشکل از شوهر، زن و یک یا چند فرزند  هسته خانواده
 قانویی 

10041491 M دستگاه پایش هشدار 

10041518 M هشدار هشدار ایمتی سقوط 

10041502 M   هشدار هشدار خارج 

10028346 DC هوشیاری هشیار 

10021010 T نقطه زمایی یا فاصله زمایی  هفته 

10008931 F خونریزی: جمع شدن و تجمع خون در بافت، پوست یا  هماتوم
،در ارتباط با تروما یا هموستاز ناقص بعد  اندام های درگیر
از عمل جراج، توده قابل لمس، درد در اثر  لمس کردن 

ی  ه یا -،دردنایک و تغییر رنگ پوست به سی   زرد آی   تیر

10005190 A  
ی

ی به نسبت مناسب.  هماهنیک ی  سازماندیه: قرار دادن و آوردن چیر

10031027 IC برنامه مراقبت 
ی

  هماهنیک
ی

 هماهنیک

10018362 F اجتمایع 
ی

 فرایند اجتمایع: فرایند یا عمل با هم بودن همبستیک

10042609 A انجام دادن همرایه کردن 

10042613 IC یه کردنهمرا همرایه کردن بیمار 

10013044 L  
ی

 ساختار اجتمایع همساییک
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10004542 A ک با یک یا چند نفر همکاری  مرتبط:انجام کار به طور مشی 

10042970 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات
 برای برنامه داروی  

 بهداشت 
 همکاری

10043116 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات
 بهداشت  برای تهیه دارو

 همکاری

10043562 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات
 بهداشت  برای سازگاری با دارو

 همکاری با ارائه دهنده خدمات مراقبت  

10052179 IC  همکاری با ارائه دهنده مراقبت های
 بهداشت  

 همکاری

10035873 IC همکاری همکاری با بیمار 

10039574 IC  دیه از همکاری با بیمار در برنامه شیر
 پستان

 همکاری

10039812 IC ل درد  همکاری همکاری با پرستار کنی 

10023565 IC همکاری همکاری با پزشک 

10039416 IC همکاری همکاری با تیم حرفه ای 

10043995 IC  همکاری با تیم حرفه ای در مراقبت از
 زخم

 همکاری

10035887 IC همکاری همکاری با خانواده 

10043100 IC همکاری ده در تهیه داروهمکاری با خانوا 

10038274 IC   همکاری همکاری با خدمات آموزش 

10030953 IC   همکاری همکاری با خدمات حقوف 

10038261 IC   همکاری همکاری با خدمات مذهت 

10023554 IC همکاری همکاری با داروساز 

10043090 IC همکاری همکاری با داروساز در تهیه دارو 

10040435 IC همکاری ری با متخصص تغذیههمکا 

10039601 IC همکاری همکاری با متخصص درد 

10023577 IC همکاری همکاری با مددکار اجتمایع 

10043163 IC  همکاری با مراقب بر مبنای مدیریت
 برنامه داروی  

 همکاری

10030930 IC  ولیت درمایی  همکاری همکاری در الکی 

10039831 IC همکاری ریت دردهمکاری در برنامه مدی 

10026190 IC   همکاری همکاری در رژیم غذای 

10004561 IC ل درد توسط بیمار  همکاری همکاری در کنی 

10030948 IC  همکاری همکاری در مایع درمایی 

10050378 IC یوتراپ ی  همکاری کردن همکاری کردن با فیر

10008949 M  ی ی  همودیالیر  فن دیالیر

10002192 T غالبا همیشه 

10002618 M  درمان هیی درمایی 

10039162 IC  درمایی درمایی  هیی  هیی

10002061 F وری برای بقای  هوا ی و ضی ماده: ماده گازی نامریی اطراف زمتر
 بسیاری از گیاهان و حیوانات. 

10004526 F ی محیط.  هوای شد  آب و هوا: دمای پایتر

10009237 F اب و هوا هوای گرم و مرطوب 

10004975 F به تاثیر پذیری از ترکیت  از حواس،  وشیاریه 
وضعیت: پاسخ روایی

 حفظ هوشیاری ذهن و حساس بودن به محیط اطراف

10002144 F ی،  هوشیاری ی وضعیت: سطح هشیاری یا هوشیاری، توجه به چیر
 آماده به عمل بودن

10009715 F وضعیت هویت 

10014166 F هویت هویت بیمار 
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10008384 F هویت شخیص: ترکیت  از ایده ها، احساسات و نگرش در  هویت جنش
مورد هویت جنسیت  خود با توجه به اینکه احساس درویی 
و شخصیت فردی را در مورد مرد یا زن بودن تشکیل یم 

 دهد

10014412 F تصویر از خود: مرکب از ایده ها، احساسات و نگرش در  هویت شخیص
ت ها و نظرات مورد هویت ،ارزش خود، قابلیت، محدودی

 دیگران، حالت  بودن در یک ماده، طبیعت و کیفیت. 

10025664 DC هویت شخیص هویت شخیص مثبت 

10009409 F )تریم)درجه حرارت باال اختالل در تنظیم حرارت:توانای  تغییر حرارت داخیل همراه  هییر
با افزایش درجه حرارت بدن، پوست گرم و خشک، خواب 

 و شدرد همراه
ی

با اختالل در سیستم عصت  مرکزی یا  آلودگ
 
ی

 سیستم غدد درون ریز، گرما زدگ

10000757 DC )تریم)درجه حرارت باال تریم)درجه حرارت باال( هییر  هییر

10031456 F )فسفاتیم)باال بودن فسفات خون ولیت   هییر  عدم تعادل الکی 

10031425 F )کالیم)باال بودن پتاسیم خون ول هییر  یت  عدم تعادل الکی 

10031418 F )کلسیم)باالبودن کلسیم خون ولیت   هییر  عدم تعادل الکی 

10031441 F )ناتریم)باال بودن سدیم خون ولیت   هییر  عدم تعادل الکی 

10009547 F )اختالل در تنظیم حرارت:کاهش توانای  جهت تغییر در  هیپوتریم)کم شدن درجه حرارت بدن
بدن، شد شدن،  درجه حرارت داخیل، کاهش درجه حرارت

رنگ پریده و خشک شدن پوست، لرزکردن، پر شدن 
، تایک کاردی،  ناخن سیانوز شده، 

ی
مجدد آهسته مویرگ

ی در معرض  فشار خون باال، سیخ شدن مودر اثر قرار گرفت 
طوالیی مدت شما) لرز کردن(، اختالل در سیستم عصت  
ایط شد و یا دم ای مرکزی و یا سیستم غدد درون ریز در ش 

 .  کم غیر طبییع ایجاد شده در بدن به دالیل درمایی

10000761 DC )هیپوتریم)کم شدن درجه حرارت بدن( هیپوتریم)کم شدن درجه حرارت بدن 

10031516 F )ولیت   هیپوفسفاتیم)کاهش فسفات خون  عدم تعادل الکی 

10031487 F )ولیت   هیپوکالیم)کاهش پتاسیم خون  عدم تعادل الکی 

10031473 F )ولیت   هیپوکلسیم)کاهش کلسیم خون  عدم تعادل الکی 

10031494 F )یم خون ی ییم)کاهش منیر ی ولیت   هیپومنیر  عدم تعادل الکی 

10031500 F )یم خون ی ولیت   هیپوناتریم)کاهش منیر  عدم تعادل الکی 

10042020 DC )اختالل در حجم مایع هیپوولیم)کاهش حجم مایع 

10013253 J ان هیچ کدام ی  :هیچکس ، هیچ بخشمیر

10002897 F  
ی

 به شخص یا اشخاص وابستیک
ی

 رفتار: وابستیک

10026671 J  
ی

 وضعیت وابستیک

10041347 DC به الکل 
ی

 به الکل وابستیک
ی

 وابستیک

10041375 F به الکل 
ی

 منقی  وابستیک
ی

 وابستیک

10041381 DC به دارو 
ی

 به دارو وابستیک
ی

 وابستیک

10041811 F به دارو 
ی

 منقی واب وابستیک
ی

 ستیک

10026713 J  های منقی 
ی

  وابستیک
ی

 وابستیک

10010221 A ی  وارد کردن ی ات در کاری برای ایجاد کردن چیر تنظیم: اغاز ایجاد تغییر
 متفاوت

10020575 L حفره بدن واژن 

10000420 J بودن در واقعیت یا حقیقت واقیع:  توانای 

10041072 IC  درمان ک واقعیت درمایی) ردن به صورت آشنا شدن فرد با )واقعیت درمانی
 واقعیت های موجود در مورد زمان، مکان

10016451 M  درمان واقعیت درمایی 

10020568 M دارو واکسن 
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10020552 A ش ایمتی  واکسن زدن  آنت  ژن برای تحریک گسی 
ی
انجام دادن: معرف

افراد و محافظت از آنها در برابر بیماری های مختلف به 
 نوسیله واکسن زد

10016582 F ییک واکنش ی  واکنش فیر

10045862 F اختالل فرآیند سیستم ایمتی بدن واکنش آلرژیک 

10026784 DC واکنش ی  اختیاری واکنش ی  اختیاری ادرار 

10001699 DC پاسخ به تروما واکنش پس از تروما 

10012257 F   پاسخ واکنش: حرکت غیر ارادی بخش  از بدن یا اندام در  واکنش حرکت
به محرک های خاص،عمل غیر ارادی  که به طور شی    ع 

 بعد از تحریک اتفاق یم افتد

10026853 F ی  اختیاری ادرار :ی  اختیاری ادرار در فواصل زمایی  که  واکنش غیر ارادی
قابل پیش بیتی است و هنگایم رخ یم دهد که مثانه پر 

 است. 

10027955 DC قابلیت والدی والدی موثر 

10014902 F والدی والدی موثر 

10014023 C عضو خانواده والدین 

10043976 F ی در ادرار  اختالل در فرآیند سیستم ادراری وجود پروتیتر

10043982 DC ی در ادرار ی در ادرار وجود پروتیتر  وجود پروتیتر

10046648 F حضور وجود وسیله قلت  قابل کاشت در بدن 

10034510 F ال ژنتییک صفات  از اجداد به فرزندان. فرآیند: انتق وراثت 

10007315 F اسکلت  و قلت   ورزش 
ییک و ارادی سیستم عضالیی ی انجام: کار فیر

 تنفش برای تناسب اندام، تحرک و قدرت

10041951 F احتباس مایع ورم 

10031661 F ورم ورم غدد لنفاوی 

10030003 DC ورم غدد لنفاوی ورم غدد لنفاوی 

10027476 F ورم ورم محییط 

10027482 DC ورم محییط ورم محییط 

10033310 F ورم لنفاوی ورم ناش  از عفونت 

10030116 DC ورم ناش  از عفونت ورم ناش  از عفونت 

10020665 L رگ خویی  ورید 

10021034 F ییک وزن ی  بعد فیر

10027392 DC وزن موثر وزن در محدوده طبییع 

10021023 A ی و نشان دادن آن با اند وزن کردن ی ی: وزن کردن کش یا چیر ازه گیر
 اعداد

10033323 IC وزن کردن وزن کردن بیمار 

10027385 F وزن وزن موثر 

10020263 F )اختالل در  وزن وزن)زیر حد طبییع 

10027316 DC )وزن)زیر حد طبییع( وزن)زیر حد طبییع 

10008537 M  ی  وسایل وسایل اراست 

10007423 J ایالت عتوس 

10013540 F دغدغه(:فکر یا ایده دائیم که ذهن را به طور  وسواس( مشغله ذهتی
مداوم و و به صورت غیر ارادی شگرم یا مشغول یم کند، 
، افکار  منطق  که حایک از افکاری در رابطه با اعمال غیر

تکراری، افکاری از جزئیات ی  اهمیت و ی  ربط، ایده های 
ساش در واقعیت است، که نیم مضحک با هیچ پایه و ا

ی رود.   تواند با استدالل و دلیل همراه با جی  از بتر

10005231 M وسیله وسیله اصالج 

10017425 M  وسیله وسیله ایمتی 

10009770 M   دستگاه )وسیله( وسیله ی  حرکت 

10005306 M وسیله وسیله پوشاندن 
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10020654 M وسیله حرکت   وسیله تحرک 

10051102 M  ییک عصب از طریق وسیله تحریک الکی 
 پوست

 وسیله

10033352 M وسیله وسیله تزریق داخل رگ 

10034244 M وسیله وسیله تهاجیم 

10020082 M وسیله وسیله حمل و نقل 

10034484 M  
 
 دستگاه وسیله دستیای  عروف

10033265 M )اسوند )اولی   وسیله وسیله فراصوی 

10009838 M وسیله اشت در بدنوسیله قابل ک 

10009829 M وسیله قابل کاشت در بدن وسیله قلت  قابل کاشت در بدن 

10002878 M  درمان وسیله کمک درمایی 

10039158 IC  وسیله کمک درمایی  وسیله کمک درمایی 

10051419 DC وضعیت دهایی  وضعبت دهایی مختل 

10026766 F وضعیت وضعیت ادراری 

10034133 F  وضعیت اری تناسیلوضعیت ادر 

10032624 F وضعیت وضعیت ارتباط 

10034292 F  وضعیت وضعیت اسکلت  عضالیی 

10031210 F وضعیت وضعیت اشتغال 

10035201 F وضعیت وضعیت ایمن سازی 

10003433 L وضعیت وضعیت بدن 

10020151 L گ  موقعیت بدن وضعیت ترندلنی 

10013419 F و توده بدیی در ارتباط با دریافت مواد غذای  وضعیت: وزن  وضعیت تغذیه ای
 و مواد غذای  خاص بر اساس قد، ساختار بدیی و سن. 

10014892 F وضعیت تغذیه ای وضعیت تغذیه ای مثبت 

10025002 DC وضعیت تغذیه ای مثبت وضعیت تغذیه ای مثبت 

10016962 F وضعیت وضعیت تنفش 

10033830 DC تنفشوضعیت  وضعیت تنفش موثر 

10050460 F وضعیت خلق   وضعیت خلق  مثبت 

10047503 F  وضعیت خلق   وضعیت خلق  منقی 

10014757 A ی را در یک وضعیت  وضعیت دادن ی انجام دادن: قرار دادن کش یا چیر
 خاص

10051777 IC وضعیت دادن وضعیت دادن بالش 

10014761 IC وضعیت دادن وضعیت دادن بیمار 

10014364 A تثبیت موقعیت یت دادن قبل از عمل جراجوضع 

10034122 F وضعیت وضعیت دستگاه گوارش 

10044225 F  وضعیت دستگاه گوارش وضعیت دهایی 

10015988 F  وضعیت وضعیت روایی 

10035530 F پاسخ روایی  وضعیت روایی مثبت 

10038407 F وضعیت روایی  وضعیت روایی مثبت 

10038430 DC وضعیت روایی  بتوضعیت روایی مث 

10038392 F  وضعیت روایی  وضعیت روایی منقی 

10011706 F   حالت  پر از نشاط و احساسات  وضعیت شخوش: اختالل در وضعیت عصت 
ی از   ها، ناآرایم و عدم توانای  در جلوگیر

مثبت، نقی نگرایی
بروز احساسات. یک فرد در این حالت عزت نفس، 

فعایل و رشد  احساس تحقق بخشیدن، نشاط، بیش
 هیجان روایی را تجربه یم کند. 

10013141 F   وضعیت وضعیت عصت 

10033979 F وضعیت وضعیت غدد درون ریز 

10014546 F یولوژیک ی  وضعیت وضعیت فیر

10036389 DC یولوژیک موثر ی یولوژیک وضعیت فیر ی  وضعیت فیر
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10033946 F وضعیت وضعیت قلب و عروق 

10003927 F   یتوضع وضعیت قلت 

10033692 DC موثر 
 
 وضعیت قلب و عروق وضعیت قلت  عروف

10011401 L وضعیت بدن وضعیت لیتوتومیک 

10031299 F وضعیت وضعیت مایل 

10014960 F وضعیت وضعیت مثبت 

10027681 F وضعیت وضعیت مدفوع 

10031402 F وضعیت وضعیت مسکن 

10028529 DC وضعیت معنوی وضعیت معنوی موثر 

10033745 DC  تناسیل -وضعت ادراری  تناسیل -وضعیت موثر ادراری 

10033807 DC  وضعیت اسکلت  عضالیی  وضعیت موثر اسکلت  عضالیی 

10033732 DC وضعیت دستگاه گوارش وضعیت موثر دستگاه گوارش 

10034387 F   وضعیت عصت   وضعیت موثر عصت 

10033811 DC   وضعیت موثر عصت   وضعیت موثر عصت 

10033713 DC وضعیت غدد درون ریز وضعیت موثرغدد   درون ریز 

10013305 J وضعیت:مطابق با استانداردها و هنجارها وضعیت نرمال 

10051564 F وضعیت وضعیت همودینامییک 

10011809 M   مصنویع وعده غذای 

10037028 M  ی  ماده مغذی ویتامتر

10020840 M  ی  ماده مغذی B12ویتامتر

10004170 F  
ی

 پدیده ویژگ

10011930 T   
ی

   يائسیک
ی

دوره تکامل: توقف توانای  تولید مثل زنان، دوران يائسیک
ی   و تولید هورمون معموال بتر

ی
زن، در پایان چرخه قاعدگ

اتفاق میافتد، اما ممکن است  به دلیل  60و  45سن 
ی  ی رحم و هر دو تخمدان بتر

بیماری یا عمل جراج برداشت 
 صو  60و  45

ی
 رت پذیرد. هم سالگ

10051085 IC یاد دادن یاد دیه والدین در مورد درمان آسیب 

10051059 IC یاد دادن یاددیه خانواده در مورد شناخت مختل 

10051063 IC یاد دادن یاددیه خانواده در نورد خواب 

10051044 IC  
ی

 یاد دادن یاددیه در مورد آلودگ

10051028 IC خت  یاددیه در مورد پاسخ روانشنا
 طبییع

 یاد دادن

10051118 IC  ییک عصب یاددیه در مورد تحریک الکی 
 از طریق پوست

 یاد دادن

10051636 IC یاد دادن یاددیه در مورد تحریک نوزاد 

10050965 IC   یاد دادن یاددیه در مورد خدمات سالمت 

10050983 IC یاد دادن یاددیه در مورد خدمت اجتمایع 

10050996 IC یاددیه  
ی

 یاد دادن در مورد خستیک

10051000 IC یاد دادن یاددیه در مورد شناخت مختل 

10051016 IC یاد دادن یاددیه در مورد عفونت 

10051037 IC  یاددیه در مورد مرصف بیش از حد
 دارو

 یاد دادن

10051092 IC  یاددیه در مورد وسیله تحریک عصب
 سطیح

 یاد دادن

10011246 F ی ن: فرآیند کسب دانش یا مهارت با استفاده از فکرکرد یادگیر
، تمرین، آموزش  یا تجربه.   مطالعه نظام مند، راهنمای 

10004492 F   ی شناخت ی:کسب دانش با استفاده از تفکر آگاهانه و هوش یادگیر  یادگیر

10047056 DC یاس یاس 

10047444 DC یاس یاس کاهش یافته 
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10004999 F ر دستگاه گوارش: کاهش دفع مدفوع همراه فرآیند اختالل د یبوست
با سخت  یا عبور ناقص مدفوع، عبور سخت مدفوع و 

 خشک بودن آن

10000567 DC یبوست یبوست 

10026732 L موقعیت دو طرفه یک طرفه یک طرفه 

10010416 F  
ی

 وضعیت: به صورت کیل، ، ی  نقص یا دست نخورده.  یکپارچیک

10003530 F بافت 
ی

 یکپ یکپارچیک
ی

 ارچیک

10028555 DC بافت 
ی

 بافت یکپارچیک
ی

 یکپارچیک

10028488 DC بافت مخاط دهان 
ی

 بافت یکپارچیک
ی

 یکپارچیک

10028474 F مثبت بافت 
ی

 بافت یکپارچیک
ی

 یکپارچیک
 


