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ICNP® - Farsi 

code axis term description 

10047245 DC  ادرار کردن مثبت ادرار کردن موثر 

10046885 IC  ارزیابی ارزیابی آمادگی خانواده برای خود مدیریتی 

10007680 M  سرمایشی-ستگاه گرمایشی د سرمایشی-دستگاه گرمایشی 

10010250 F اراده: گرایش به انجام عمل و معرفی ایده ها  یا تصمیم گیری و  ابتکار
 عمل

10022571 DC ابتکار ابتکار کم 

10042511 M ابزار ابزار پیشگیری از بارداری خارجی 

10019220 M ابزار ابزار جراحی 

10043192 M ابزار ابزار حافظه 

10019157 M ابزار ابزار حمایت 

10007803 M ابزار ابزار غذا دادن 

10016511 L بخش مراقبت های بهداشتی اتاق ریکاوری 

10013691 L بخش بهداشت و درمان اتاق عمل 

10006670 F اثر دارو اثر الکترولیت 

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

10002396 F  اثر دارویی بیوتیکاثر آنتی 

10002312 F اثر دارویی اثر بیهوشی 

10022626 DC اثر جانبی دارو اثر جانبی دارو 

10023916 F پاسخ به دارو اثر جانبی دارو 

10007358 F اثر دارو اثر خلط آوری 

10006333 F نقش موجودیت :عملکرد، استفاده یا اثربخشی دارو اثر دارو 

10002267 F  اثر دارویی درداثر ضد 

10008996 F )اثر دارو اثر هموستاتیک)بندآورنده خون 

10042728 DC اثرات نامطلوب تداخل دارویی اثرات نامطلوب تداخل دارویی 

10042716 F واکنش به دارو اثرات نامطلوب تداخل دارویی 

10046630 F حضور اثرگذاری وسیله اصالح کننده 

10028398 F اجابت مزاج اجابت مزاج موثر 

10028403 DC اجابت مزاج موثر اجابت مزاج موثر 

10014408 A کنترل کردن: مجوز یا فرصت دادن اجازه 

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

10018391 F رفتار تعاملی: تعامالت اجتماعی متقابل، شرکت در فعالیت های  اجتماعی شدن
 اجتماعی

10003077 A ممانعت از: اجتناب یا دور شدن از چیزی اجتناب کردن 

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

10031559 IC اجرا اجرای برنامه ایمن سازی 

10036565 IC اجرا اجرای برنامه ایمنی 

10044793 IC اجرا دهان نخورد اجرای برنامه چیزی  از راه 

10038972 IC اجرا اجرای برنامه عدم تحرک 

10036327 IC اجرا اجرای برنامه محدود کننده ی بدنی 

10042361 IC اجرا اجرای برنامه همودیالیز 

10036315 IC اجرا اجرای برنامه ی انزوا 

10046184 IC اجرا اجرای تغذیه ی تزریقی 

10009872 IC اجرا اجرای راهنمای درد 

10039693 IC اجرا کردن اجرای مراقبت  گروهی 

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 مراقبت های دوران بارداری اجرای 

10014317 F انجام دادن)اجرا کردن( اجرای نقش 

10003498 L ساختار بدن اجزای بدن 



 

 
ICNP 25 October 2017 2 
 

10012359 L اجزای دستگاه اسکلتی عضالنی 
 

 اجزای سیستم بدن

10008345 L اجزای دستگاه بدنی اجزای دستگاه گوارش 

10016856 L بدن اجزای سیستم اجزای سیستم  باروری 

10016989 L اجزای سیستم بدن اجزای سیستم  تنفسی 

10020432 L اجزای سیستم بدنی اجزای سیستم ادراری 

10025073 L اجزای سیستم بدن اجزای سیستم ایمنی 

10017879 L اجزای سیستم بدن اجزای سیستم حسی 

10013092 L اجزای سیستم بدنی اجزای سیستم عصبی 

10025060 L  اجزای سیستم بدن سیستم غدد درون ریزاجزای 

10003943 L اجزای سیستم بدنی اجزای سیستم قلبی عروقی 

10034654 DC احتباس ادراری احتباس ادراری 

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

 است ازعوارض جانبی مواد مخدر یا صدمه به مثانه باشد.

10041933 F اختالل در روند سیستم نظارتی احتباس مایعات 

10034649 F احتباس ادراری احتباس منفی ادرار 

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

10045453 DC اختالل در فرایند سیستم ادراری احتما ل اختالل در عملکرد دستگاه ادراری 

10032317 DC تکامل کودک احتمال اختالل در تکامل کودک 

10032270 DC  احتمال اختالل در توانایی برای مراقبت
 شدن

 توانایی مراقبت شدن

10027203 DC احتمال اختالل در دلبستگی میان فرزند و 
 والدین

 دلبستگی فرزند و والدین

10027235 DC  احتمال اختالل در دلبستگی میان کودک و
 مراقب

 دلبستگی کودک و مراقب

10046420 DC رشد جنینی احتمال اختالل در رشد جنینی 

10032364 DC فرایند سازگاری خانواده احتمال اختالل در سازگاری خانواده 

10023176 DC اختالل در فرایند سیستم تولید مثل عملکرد سیستم تولیدمثل احتمال اختالل در 

10037314 DC اختالل در فرایند قلبی احتمال اختالل در عملکرد قلبی 

10041685 DC نقش مدرسه احتمال اختالل در عملکرد نقش مدرسه 

10015198 DC توانایی برای والدی احتمال اختالل در والدی 

10027453 DC  استفاده از چندین نوع دارو) معموال احتمال
 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
 انسانی

 به خطر افتادن شان و کرامت انسانی

10015356 DC خودکشی احتمال خودکشی 

10032408 DC صدمه ناشی از انتقال احتمال صدمه ناشی از انتقال 

10015133 DC عفونت احتمال عفونت 

10037627 DC احتمال عفونت احتمال عفونت غشای مخاطی دهانی 

10037604 DC عوارض جانبی دارویی احتمال عوارض جانبی داروها 

10040945 DC کیفیت زندگی احتمال کیفیت منفی زندگی 

10015339 DC مرگ ناگهانی نوزاد احتمال مرگ ناگهانی نوزاد 

10015271 DC مسمومیت احتمال مسومیت 

10045328 DC ناباروری احتمال ناباروری 

10006765 F فرایند روانی: احساسات خودآگاه یا ناخودآگاه، لذت بخش یا  احساس
یا ابراز نشده،که ممکن است با استرس یا دردناک، بیان شده 

 بیماری افزایش یابد.

10012675 F احساس احساس منفی 

10044066 A احیا احیا قلبی 

10017193 A بازیابی: زنده ساختن کسی یا چیزی برای زندگی احیاء 

10044084 A احیاء احیاء ریوی 

10044097 IC احیاء ریوی احیاء ریوی 

10043019 A احیاء قلبی ریوی احیاء 

10042962 IC احیاء قلبی ریوی احیاء قلبی ریوی 
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10027430 DC رفتار تعاملی اختال در رفتار تعاملی 

10001046 DC توانایی راه رفتن اختال ل در راه رفتن 

10012938 J قضاوت مثبت یا منفی: حالت منفی قضاوت، تغییر، اختالل یا  اختالل
 غیر موثر

10022730 DC توانایی حسی اختالل  حسی 

10025087 DC اختالل  در  عملکردهای روانی حرکتی اختالل  در  عملکردهای روانی حرکتی 

10025094 F فعالیت های روانی حرکتی اختالل  در  عملکردهای روانی حرکتی 

10012917 F پوست اختالل  در پوست 

10012787 F وضعیت عصبی اختالل  در وضعیت عصبی 

10012940 F وضعیت اختالل  وضعیت 

10000892 DC  اختالل ارتباطی در توانایی مدیریت برنامه
 جامعه

 اختالل در توانایی مدیریت برنامه

10041103 DC فرایند اختالل در سیستم ایمنی بدن اختالل ایمونولوژیک 

10022748 DC توانایی دیدن اختالل بینایی 

10047170 DC تعادل اختالل تعادلی 

10047191 DC تفکر انتزاعی اختالل تفکر انتزاعی 

10033560 DC اختالل تنظیم حرارت اختالل تنظیم حرارت 

10012964 F تنظیم حرارت اختالل تنظیم حرارت 

10040351 DC  اختالل توانایی انجام فعالیت های اوقات
 فراغت

 توانایی انجام فعالیت تفریحی

10029621 DC  توانایی انجام مراقبت توانایی انجام مراقبتاختالل 

10029613 DC توانایی برای پایش اختالل توانایی برای پایش بیماری 

10029650 DC توانایی برای تهیه غذا اختالل توانایی برای تهیه غذا 

10035134 DC  اختالل توانایی برای شرکت در برنامه
 ریزی مراقبت

 ریزی مراقبتتوانایی مشارکت در برنامه 

10000902 DC اختالل در توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی خانواده برای مدیریت برنامه 

10034581 DC توانایی خرید کردن اختالل توانایی خرید کردن 

10000987 DC توانایی در رعایت بهداشت اختالل توانایی در رعایت بهداشت 

10029645 DC  رعایت بهداشت دهان و اختالل توانایی در
 دندان

 اختالل توانایی در رعایت بهداشت

10000885 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی مدیریت برنامه 

10022603 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی مدیریت برنامه ورزش 

10029582 DC برنامهتوانایی مدیریت  اختالل توانایی مدیریت دیالیز صفاقی 

10022592 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی مدیریت رژیم غذایی 

10029609 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی مدیریت سوند ادراری 

10029595 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل توانایی مدیریت مراقبت از استوما 

10029576 DC  مراقبت های اختالل توانایی مدیریت
 نفروستومی

 توانایی مدیریت برنامه

10001203 DC اختالل حافظه اختالل حافظه 

10012756 F حافظه اختالل حافظه 

10001363 DC حرکت دادن صندلی چرخدار اختالل حرکت دادن صندلی چرخدار 

10047041 DC اختالل حرکتی اختالل حرکتی 

10022528 DC بو کردنتوانایی  اختالل حس بویایی 

10022814 DC توانایی مزه کردن اختالل حس چشایی 

10022619 DC توانایی حس کردن اختالل حس المسه 

10041824 DC خواب ناآرام اختالل خواب 

10013000 F اراده اختالل در  اراده 

10001242 DC اختالل درک اختالل در  درک 

10001022 DC اجتماعی شدنتوانایی  اختالل در اجتماعی شدن 

10023370 DC توانایی برقراری ارتباط اختالل در ارتباط 

10025104 DC توانایی برقراری ارتباط با صحبت کردن اختالل در ارتباطات کالمی 

10012550 F اعتقاد اختالل در اعتقاد 

10012681 F انسداد اختالل در انسداد 

10000960 DC توانایی آراستگی و لباس پوشیدن اختالل در آراستگی و لباس پوشیدن 

10012634 F آگاهی اختالل در آگاهی 

10012836 F بارداری اختالل در بارداری 

10012623 F ارتباط اختالل در برقراری ارتباط 

10025557 DC برون ده قلبی اختالل در برون ده قلبی 
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10001033 DC توانایی بلعیدن اختالل در بلع 

10037720 F  بهبود جسمی در بهبود جسمیاختالل 

10012858 F پاسخ روانشناختی اختالل در پاسخ روانی 

10012827 F پاسخ فیزیکی اختالل در پاسخ فیزیکی 

10001051 DC پاکسازی راه هوایی اختالل در پاکسازی راه هوایی 

10001177 DC تبادل گاز اختالل در تبادل گاز 

10001067 DC تحرک در تخت خواب اختالل در تحرک در تخت 

10034789 DC فرایند تعامل خانوادگی اختالل در تعامل خانوادگی 

10000973 DC توانایی 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 تکامل جنین اختالل در تکامل جنین 

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 توانایی تنظیم اختالل در تنظیم 

10001316 DC تنفس خود به خودی اختالل در تنفس 

10000994 DC توانایی توالت رفتن به تنهایی اختالل در تنهایی رفتن به توالت 

10001005 DC توانایی انتقال اختالل در توانایی انتقال 

10035414 DC  اختالل در توانایی انجام مراقبت از سوی
 مراقب

 توانایی انجام مراقبت توسط مراقب

10029632 DC توانایی آراستن خود اختالل در توانایی آراستن خود 

10001014 DC توانایی حفاظت کردن اختالل در توانایی حفاظتی 

10000956 DC توانایی حمام کردن اختالل در توانایی حمام کردن 

10027578 DC  توانایی لباس پوشیدن پوشیدناختالل در توانایی لباس 

10022635 DC توانایی مدیریت برنامه اختالل در توانایی مدیریت برنامه دارویی 

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

10042008 F روند منفی سیستم نظارتی اختالل در حجم مایع 

10001219 DC توانایی حرکت اختالل در حرکت 

10040173 DC حرکت در محدوده ی طبیعی اختالل در حرکت در محدوده ی طبیعی 

10000918 DC توانایی در حفظ سالمت اختالل در حفظ سالمت 

10000925 DC توانایی در انجام خانه داری اختالل در خانه داری 

10027226 DC اختالل در خواب اختالل در خواب 

10012929 F خواب اختالل در خواب 

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

10044239 DC خونرسانی بافتی غیر موثر اختالل در خونرسانی بافت محیطی 

10012815 F ادراک اختالل در درک 

10025519 DC  اختالل در دریافت غذا دریافت کم غذااختالل در 

10023009 DC تغذیه اختالل در دریافت مواد غذایی 

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 دلبستگی مراقب کودک اختالل در دلبستگی مراقب و کودک 

10022898 DC توانایی رشد اختالل در رشد 

10034903 F رشد اختالل در رشد 

10022920 DC رفتار جستجوی سالمت اختالل در رفتار جستجوی سالمت 

10012901 F رفتار جنسی اختالل در رفتار جنسی 

10022043 DC  رفتار ورزشی در رفتار ورزشیاختالل 

10012843 F فرایند اختالل در روند 

10023078 DC اختالل در روند خانواده اختالل در روند خانواده 

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

نسبت به تغییر؛ ناتوانی برای تشخیص نیاز به کمک،ناتوانی در 
مواجهه با تنش ها،استرس و بحران. نادیده گرفتن خانه ،بی 

 اعتمادی در دیگر افراد، احساس ناامیدی.



 

 
ICNP 25 October 2017 5 
 

10012647 F سازگاری اختالل در روند سازگاری 

10012699 F روند محیطی اختالل در روند محیطی 

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 

10012610 F شناخت اختالل در شناخت 

10022321 DC شناخت اختالل در شناخت 

10022544 DC توانایی شنیدن اختالل در شنوایی 

10003632 F اختالل در شیردهی: شیردهی توام با درد و سنگینی پستان بعد  اختالل در شیرخوردن از پستان
 از زایمان

10034886 DC عمق مفصل اختالل در عمق مفصل 

10001288 DC جنسیفرایند  اختالل در عملکرد جنسی 

10001359 DC اختالل در فرآیند دستگاه ادراری اختالل در عملکرد دستگاه ادراری 

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

10037322 DC فرایند سیستم عصبی اختالل در عملکرد سیستم عصبی 

10022642 DC  فرایند اختالل در سیستم عضالنی اسکلتی تیاسکلاختالل در عملکرد سیستم عضالنی 

10023153 DC اختالل فرآیند عصبی عروقی اختالل در عملکرد عصبی عروقی محیطی 

10037305 DC اختالل در فرایند قلبی اختالل در عملکرد قلب 

10023169 DC عملکرد کلیه اختالل در عملکرد کلیه 

10012760 F مخاطی غشاء اختالل در غشاء مخاطی 

10026967 DC اختالل در یکپارچگی بافت اختالل در غشاء مخاطی دهانی 

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

10012566 F فرایند بدن اختالل در فرایند بدن 

10012891 F فرآیند سیستم تنفسی اختالل در فرایند دستگاه تنفسی 

10012741 F فرایند دستگاه گوارش اختالل در فرایند دستگاه گوارش 

10041093 F فرایند سیستم ایمنی اختالل در فرایند سیستم ایمنی بدن 

10012889 F فرایند سیستم  باروری اختالل در فرایند سیستم باروری 

10012773 F عضالنی اسکلتیفرآیند های سیستم  اختالل در فرایند سیستم عضالنی اسکتی 

10012597 F فرایند قلبی اختالل در فرایند قلبی 

10012972 F فرآیند دستگاه ادراری اختالل در فرآیند دستگاه ادراری 

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

10012993 F فرآیند عروق اختالل در فرآیند عروق 

10012794 F  فرایند سیستم عصبی عروقی در فرآیند عصبی عروقیاختالل 

10012702 F اختالل در قانون برقراری ارتباط اختالل در قانون برقراری ارتباط خانواده 

10012521 F مجموعه ای از چیزها اختالل در کل وجود 

10029873 DC مصرف مایعات اختالل در مصرف مایعات 

10012532 F نگرش اختالل در نگرش 

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

10002159 F زبان پریشی:عدم درک کلمات نوشته شده اختالل در نوشتن 

10027165 DC هوشیاری اختالل در هوشیاری 

10000939 DC توانایی والدی اختالل در والدی 

10004056 F هایپواکتیویتی: اختالل حرکتی که معموال ناشی از خشکی شدید  اختالل در وضعیت
عضالت و عدم دریافت محرک است و معموال در بیماری های 

 روانی مانند اسکیزوفرنی به وجود می آید.

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

10012804 F تغذیه ایوضعیت  اختالل در وضعیت تغذیه ای 

10038411 DC وضعیت روانی منفی اختالل در وضعیت روانی 

10012955 L ساختار بدن اختالل در وضعیت ساختاری بخشی از بدن 

10001290 DC یکپارچگی پوست اختالل در یکپارچگی پوست 

10029480 DC پذیرش وضعیت سالمت اختالل درپذیرش وضعیت سالمت 

10023260 DC تکامل انسان انسان اختالل درتکامل 

10001196 DC الگوی خوردن اختالل رفتاری در تغذیه نوزادان 

10012668 F الگوی خوردن اختالل رفتاری در خوردن 

10012862 F رفلکس اختالل رفلکس 

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

10023362 DC  اختالل در فرایند دستگاه تنفسی دستگاه تنفسیاختالل عملکرد 

10022965 DC فرآیند سیستم غدد درون ریز اختالل عملکرد سیستم غدد درون ریز 
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10023358 DC فرآیند اختالل  سیستم نظارتی اختالل عملکرد سیستم نظارتی 

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

10000941 DC توانایی انجام نقش اختالل نقش عملکردی 

10006419 F عدم توانایی در نوشتن کلمات اختالل نوشتن 

10013016 F وزن اختالل وزن 

10030035 DC وضعیت فیزیولوژیک اختالل وضعیت فیزیولوژیک 

10023336 DC وضعیت معنوی اختالل وضعیت معنوی 

10001080 DC   اختالل یکپارچگی بافت بافتاختالل یکپارچگی 

10012578 F یکپارچگی بافت اختالل یکپارچگی بافت 

10041830 A مدیریت اداره 

10040708 IC اداره اداره دارو 

10020478 F مواد بدن ادرار 

10014270 F فرایند سیستم عصبی:آگاهی روانی از یک محرک حسی،آگاهی  ادراک
 حواس از اشیاء یا اطالعات دیگر از طریق

10024042 F ادراک ادراک حسی 

10028173 DC ادراک حسی ادراک حسی موثر 

10028540 DC توانایی حس کردن ادراک المسه موثر 

10028442 F ادراک ادراک مثبت 

10002845 F سازگاری:فرآیند دریافت وقایع جدید، پاسخگویی به شرایط  ادغام
درک واقعیت   جدید، یا ترکیب اطالعات و تجربیات دریافت

 توسط فرد

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

10022867 DC اختالل در اراده اراده کم 

10013636 A توزیع:فرصت دادن برای چیزی پیشنهاد -ارائه 

10003958 C یا فردی:کمک به شناسایی، پیشگیری، یا درمان بیماری  ارائه دهنده مراقبت
 ناتوانی، که منجر به نیاز به وابسته شدن به شخص می شود.

10003989 M فردی سالمتی-ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی 

10005029 IC مشاوره ارائه دهنده مشاوره مراقبت های بهداشتی 

10043233 IC  ارائه دهنده ی مشاوره  سالمتی درباره
 عوارض جانبی  داروها

 مشاوره

10004705 F رفتار تعاملی: دادن و گرفتن اطالعات با استفاده از رفتارهای  ارتباط
کالمی و غیر کالمی،رو در رو یا به وسیله  فن اوری حمایت 

 شده به طور همزمان یا غیر همزمان

10016684 F اجتماعی -ساختار روانی ارتباط 

10014828 F ارتباط ارتباط موثر 

10036050 F  ارتباط موثر خانوادهارتباط موثر با 

10003548 F والدی: ارتباط نزدیک بین نوزاد و خانواده، شکل گیری روابط  ارتباط نزدیک
 موثر

10041157 IC ارتقاء دادن ارتفاء توانایی خود 

10008912 F بعد جسمی ارتفاع 

10039519 IC ارتقاء دادن ارتقا آموزش شیردهی از پستان در جامعه 

10006945 A ارتقاء: شدت بخشیدن یا بهبود چیزی که قبال از کیفیت خوبی  ارتقاء
 برخوردار بوده است.

10035936 IC ارتقاء دادن ارتقاء  سازگاری موثر 

10036066 IC ارتقاء دادن ارتقاء ارتباطات خانوادگی موثر 

10037643 IC ارتقاء دادن ارتقاء استفاده از عینک 

10040564 IC  استفاده از فن آرامسازی پیش رونده ارتقاء
 عضالنی

 ارتقاء دادن

10024472 IC ارتقاء دادن ارتقاء استفاده از فن حافظه 

10024455 IC ارتقاء دادن ارتقاء اعتماد به نفس 

10024440 IC ارتقاء دادن ارتقاء امید 

10032477 IC ارتقاء دادن ارتقاء بهداشت 

10032483 IC  ارتقاء دادن دهانیارتقاء بهداشت 

10032449 IC ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به برنامه 

10041628 IC ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به برنامه ورزشی 

10038051 IC ارتقاء دادن ارتقاء پایبندی به دارو 

10021703 IC  ارتقاء پایبندی به دارو با استفاده از جعبه
 قرص

 ارتقاء دادن
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10037783 IC ارتقاء دادن ارتقاء پذیرش وضعیت بهداشت و درمان 

10037379 IC ارتقاء دادن ارتقاء تحرک فیزیکی 

10033518 DC عدم تعادل الکترولیتی ارتقاء تعادل الکترولیتی 

10039437 IC ارتقاء دادن ارتقاء تغذیه با شیر مادر 

10036045 IC ارتقاء دادن ارتقاء تفریح درمانی 

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 اجتماعی 

10036078 IC دادنارتقاء  ارتقاء حمایت خانواده 

10038300 IC ارتقاء دادن ارتقاء حمایت معنوی 

10035962 IC ارتقاء دادن ارتقاء خود کارآمدی 

10038469 IC ارتقاء دادن ارتقاء خود مدیریتی عالئم 

10015801 A کمک: کمک به شروع یا پیشبرد چیزی برای کسی. ارتقاء دادن 

10025221 IC فرآیندهای رفتاری جهت انجام اقدامات و ترویج: عملیات و  ارتقاء در بارداری
فرآیندهای رفتاری، افزایش باروری و روند فیزیولوژیک مانند 

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

 فیزیولوژیکی

10036729 IC ارتقاء دادن ارتقاء دفع ادرار موثر 

10036717 IC دادنارتقاء  ارتقاء دفع روده موثر 

10035342 IC ارتقاء دادن ارتقاء دلبستگی مراقب  کودک 

10037636 IC ارتقاء دادن ارتقاء راه رفتن با استفاده از ابزار 

10032465 IC ارتقاء دادن ارتقاء رفتار جستجو کننده بهداشتی 

10035759 IC ارتقاء دادن ارتقاء روابط مثبت 

10040834 IC دادنارتقاء  ارتقاء سطح ورزش 

10037689 IC ارتقاء دادن ارتقاء سالمت معمول روده 

10037691 IC ارتقاء دادن ارتقاء سالمت معمول مثانه 

10036084 IC ارتقاء دادن ارتقاء فرآیند خانواده موثر 

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

10026347 IC  ارتقاء دادن خود)خودمراقبتی(ارتقاء مراقبت از 

10036218 IC ارتقاء دادن ارتقاء نقش مراقب 

10032496 IC ارتقاء دادن ارتقاء والدی موثر 

10035569 DC اختالل در وضعیت تغذیه ای ارتقاء وضعیت تغذیه ای 

10032505 IC ارتقاء دادن ارتقاء وضعیت مثبت روانی 

10036097 IC ارتقاء دادن ارتقای خود آگاهی 

10013823 F کوتاهی تنفس درحالت استراحت: تنگی نفس در وضعیت  تنگی نفس در حالت غیر قائم -ارتوپنه
 خوابیده به پشت یا نیمه نشسته

10024543 IC ارجاع ارجاع  به خدمات مذهبی 

10024019 IC ارجاع ارجاع برای درمان جسمی 

10024558 IC ارجاع ارجاع به  گروه حمایت درمانی 

10042792 IC ارجاع ارجاع به پا پزشک 

10040419 IC  ارجاع به پرستار اینتروستومال)پرستاری
که  در مدیریت بیماران مبتال به انحرافات 
ادراری و مربوط به مدفوع، تخلیه زخم و 

فیستول گذاری، بی اختیاری مدفوع و ادرار 
و زخم های مزمن مانند زخم فشاری و زخم 

 دارد( عروقی تخصص

 ارجاع

10024536 IC ارجاع ارجاع به خانواده درمانی 

10038242 IC ارجاع ارجاع به خدمات اموزشی 

10026174 IC ارجاع ارجاع به خدمات تدفین 

10032580 IC ارجاع ارجاع به خدمات تنظیم خانواده 

10038385 IC ارجاع ارجاع به خدمات جامعه 

10038787 IC ارجاع درمانی ارجاع به خدمات خود 

10032598 IC ارجاع ارجاع به خدمات در منزل 

10044554 IC ارجاع ارجاع به خدمات دستیار بهداشتی 

10032579 IC ارجاع ارجاع به خدمات فوری 
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10026404 IC ارجاع ارجاع به خدمات قانونی 

10044577 IC ارجاع ارجاع به خدمات گفتار درمانی 

10038257 IC  اشاره خدمات مالیارجاع به 

10046939 IC ارجاع ارجاع به خدمت خود مراقبتی 

10046483 IC  ارجاع به سرویس میان وعده های غذایی
 جامعه

 ارجاع

10039485 IC   ارجاع به کالس آموزشی شیردهی از پستان
 در دوران بارداری

 ارجاع

10039492 IC  ارجاع به گروه حمایت از تغذیه از پستان
 مادر

 ارجاع

10046788 IC ارجاع دادن ارجاع به متخصص تغذیه 

10043128 IC ارجاع ارجاع به مددکار اجتماعی 

10038371 IC ارجاع ارجاع به مراقبت در خانه 

10032567 IC ارجاع ارجاع به مراقبت کننده خدمات بهداشتی 

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

10007066 A تعیین: فرایند مداوم برای تعیین پیشرفت یا مشخص کردن  ارزشیابی
 اهداف برآورده شده

10007218 IC ارزشیابی ارزشیابی التیام زخم 

10031268 IC ارزشیابی ارزشیابی برنامه درمانی 

10039557 IC  ارزشیابی شیردهی از پستانارزشیابی برنامه 

10007195 IC ارزشیابی ارزشیابی پاسخ به  تنظیم درجه حرارت 

10036554 IC  ارزشیابی پاسخ به بیهوشی بعد از عمل
 جراحی

 ارزشیابی

10007182 IC ارزشیابی ارزشیابی پاسخ به دارو 

10044195 IC ارزشیابی ارزشیابی پاسخ به درمان 

10007176 IC  ارزشیابی پاسخ به مایع درمانیارزشیابی 

10034053 IC ارزشیابی ارزشیابی پاسخ به مدیریت درد 

10007107 IC ارزشیابی اجتماعی به آموزش -ارزشیابی پاسخ روانی 

10007111 IC اجتماعی به آموزش  -ارزشیابی پاسخ روانی
 در مورد تغذیه

 ارزشیابی

10007148 IC به آموزش اجتماعی  -ارزشیابی پاسخ روانی
 در مورد درد

 ارزشیابی

10022688 IC اجتماعی به آموزش  -ارزشیابی پاسخ روانی
 در مورد ورزش

 ارزشیابی

10007130 IC اجتماعی به آموزش  -ارزشیابی پاسخ روانی
 درباره دارو

 ارزشیابی

10007124 IC اجتماعی به آموزش  -ارزشیابی پاسخ روانی
 درباره زخم

 ارزشیابی

10007153 IC اجتماعی به برنامه  -ارزشیابی پاسخ روانی
 مراقبت

 ارزشیابی

10044153 IC ارزشیابی ارزشیابی پایبندی به رژیم درمانی 

10041038 IC ارزشیابی ارزشیابی خانه قبل از مراقبت در منزل 

10034048 IC ارزشیابی ارزشیابی خطر عفونت بعد از عمل جراحی 

10007202 IC  خونرسانی بافتی بعد از عمل ارزشیابی
 جراحی

 ارزشیابی

10040490 IC ارزشیابی ارزشیابی رضایت از مراقبت 

10033980 IC ارزشیابی ارزشیابی شمارش ابزار جراحی وگاز 

10039561 IC ارزشیابی ارزشیابی شیردهی از پستان 

10031252 IC ارزشیابی ارزشیابی طرح مراقبتی 

10034076 IC  ارزشیابی لوله ها و درناژ)تخلیه(ارزشیابی 

10034024 IC ارزشیابی ارزشیابی مدیریت نمونه 

10034011 IC ارزشیابی ارزشیابی وضعیت ادراری تناسلی 

10034030 IC ارزشیابی ارزشیابی وضعیت اسکلتی عضالنی 

10035217 IC ارزشیابی ارزشیابی وضعیت ایمنی 

10007169 IC  بعد از عمل ارزشیابی وضعیت تنفسی
 جراحی

 ارزشیابی

10034007 IC ارزشیابی ارزشیابی وضعیت دستگاه گوارش 



 

 
ICNP 25 October 2017 9 
 

10007097 IC  ارزشیابی وضعیت سیستم عصبی بعد از
 عمل جراحی

 ارزشیابی

10033998 IC ارزشیابی ارزشیابی وضعیت غدد درون ریز 

10007078 IC  ارزشیابی وضعیت قلبی بعد از عمل
 جراحی

 ارزشیابی

10050129 IC ارزیابی ارزیابی  هذیان گویی 

10050164 IC ارزیابی ارزیابی ادرار 

10002821 IC بررسی ارزیابی استعداد ابتال به عفونت 

10039041 IC بررسی ارزیابی اطالعات در مورد مدیریت درد 

10038165 IC بررسی ارزیابی آمادگی برای بیان وضعیت سالمتی 

10038623 IC بررسی آمادگی برای ترک سیگار ارزیابی 

10046871 IC ارزیابی ارزیابی آمادگی برای خود مدیریتی 

10002781 IC بررسی ارزیابی آمادگی برای یادگیری 

10046828 IC ارزیابی ارزیابی باورهای مراقب 

10050155 IC ارزیابی ارزیابی بلع 

10045889 IC پیرویبررسی  ارزیابی پایبندی به رژیم درمانی 

10050117 IC ارزیابی ارزیابی پردازش اطالعات 

10050101 IC ارزیابی ارزیابی توانایی غذا خوردن 

10050223 IC ارزیابی ارزیابی حرکت بدن 

10050206 IC ارزیابی ارزیابی خلط 

10046918 IC ارزیابی ارزیابی دانش مراقب از مواد آموزشی 

10046902 IC  ارزیابی آموزشیارزیابی دانش مواد 

10050091 IC ارزیابی ارزیابی دریافت غذا 

10050138 IC ارزیابی ارزیابی دید 

10046816 IC ارزیابی ارزیابی رفتار مراقب 

10030723 IC بررسی ارزیابی ریسک انتقال آسیب 

10050193 IC ارزیابی ارزیابی سیستم گردش خون 

10050140 IC ارزیابی ارزیابی شنوایی 

10050210 IC ارزیابی ارزیابی عملکرد حرکتی ظریف 

10050172 IC ارزیابی ارزیابی مدفوع 

10050089 IC ارزیابی ارزیابی ناراحتی 

10050234 IC )ارزیابی ارزیابی نکروز )سیاه شدن بافت 

10050186 IC ارزیابی ارزیابی هوشیاری 

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

10016763 A خاموش کردن با خراب کردن چیزی از بین بردن 

10007241 T رویداد یا رخداد ازمون 

10031140 IC عملکرد ازمون تشخیصی 

10019914 M ابزار تفریح اسباب بازی 

10018520 F اسکلتی:انقباض غیر قابل  -فرایند اختالل در سیستم عضالنی اسپاسم
کنترل عضالت اسکلتی که با افزایش تون عضالنی همراه است 

 و سبب سفتی عضالت هنگام حرکات  دست و پا می شود.

10001940 M مواد اسپری 

10003553 L اجزای دستگاه عضالنی اسکلتی استخوان 

10017402 L قسمتی از بدن استخوان خاجی 

10014227 L استخوان استخوان لگن 

10041415 IC تشویق کردن استراحت تشویقی 

10016744 F اختالل در واکنش روانی: عدم قابلیت مدیریت اختالل روانی و  استرس جا به جایی
روانی اجتماعی که به دلیل جابه جایی از محیطی به محیط 

 دیگر رخ می دهد.

10021788 DC استرس جا به جایی استرس جا به جایی 

10027929 DC استرس اضافی استرس کاهش یافته 

10024775 F استرس استرس مراقب 

10027773 DC استرس مراقب استرس مراقب 

10001385 DC استرس استرس والدین 

10018826 A تمیز کردن: تمیز کردن چیزی عاری از  میکروارگانیسم ها استریل کردن 

10019296 F وضعیت استعداد ابتال 

10030472 IC به کار بردن استفاده از بانداژ فشاری 
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10005103 IC پیشگیری از بارداری: اقدام برای جلوگیری ازبارداری با  استفاده از پیشگیری کننده های بارداری
 استفاده از ابزار یا دارو.

10002472 IC به کار بردن استفاده از دستگه ایمنی 

10021075 F محل به مکانی دیگر حرکت کردن: حرکت دادن بدن از یک  استفاده از صندلی چرخدار
توسط صندلی چرخدار، انتقال ایمن ازصندلی چرخدار یا به 

 صندلی چرخدار، محدودیت حرکتی،سطح شیب دار
راه ها و درگاه ها و دیگر موانع در محدوده سرعت حرکتی 

 آرام، متوسط و سریع.

10041135 IC فن انتقال استفاده از فن انتقال 

10044992 IC  فن آرام سازی آرام سازیاستفاده از فن 

10043543 IC فن آموزش دفع مدفوع 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 عفونی کردن استفاده از فن ضد عفونی کردن 

10044985 IC فن کاهش خطر کاهش خطر استفاده از فن 

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 سرد 

10039617 IC به کار بردن استفاده از کیسه گرم 

10036182 IC  به کار بردن فیزیکیاستفاده از محدود کننده 

10035467 IC فن وضعیت دادن استفاده از وضعیت حمایتی 

10042388 IC فن مصاحبه انگیزشی استفاده ازفن مصاحبه انگیزشی 

10038858 DC ترک سیگار استفاده قبلی از دخانیات 

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

10027448 F برنامه پیچیده دارویی استفاده همزمان از چند دارو 

10020864 F اختالل در فرآیند دستگاه گوارشی: خارج شدن یا باال آوردن غذا  استفراغ
 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 وابستگی استقالل 

10006708 A ارتباطات: آموزش، نقاشی کردن یا فراخوانی. استنباط 

10044819 IC استنشاق درمانی استنشاق درمانی 

10010213 M درمان استنشاق درمانی 

10018857 L باز کردن بدن استوما 

10013847 M جراحی استومی 

10020413 L  اجزای سیستم ادراری ادراریاسفنکتر 

10002280 L از اجزا دستگاه گوارشی اسفنکتر مقعدی 

10017619 A تمیز کردن: سخت مالش دادن به خصوص با یک برس سفت اسکراب کردن 

10005933 F اختالل در دفع: دفع مدفوع به صورت شل و مایع، افزایش دفع  اسهال
عضله و فوریت در  همراه با افزایش صداهای روده، گرفتگی 

 دفع مدفوع.

10000630 DC اسهال اسهال 

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

10032653 F عدم تعادل اسید و باز اسیدوز تنفسی 

10032010 F تعادل اسید و بازعدم  اسیدوز متابولیک 

10016576 A هماهنگی : فرستادن یا راهنمایی کردن شخصی به کسی یا  اشاره کردن
 چیزی

10030845 F وضعیت اشباع اکسیژن خون 

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

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

10040333 DC )اشتها اشتهای مثبت)اشتها داشتن به غذا 

10021113 F اراده:اشتیاق بر افکار و آرزوها برای ادامه زندگی با وجود  اشتیاق)اراده( به زندگی
 ادامه زندگیشرایط دشوار، تمایل شدید برای زندگی، انتخاب یا 

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

چربی به طور عمده در امعا و احشا و بافت زیر جلدی در 
ارتباط با مصرف بیش از حد از مواد مغذی، پرخوری و عدم 

 ورزش.

10027300 DC اضافه وزن اضافه وزن 

10002429 F احساسات منفی: احساس ترس، خطر و پریشانی. اضطراب 

10000477 DC اضطراب اضطراب 

10017880 F اضطراب:احساس ترس و نگرانی ایجاد شده که با تفکیک از  اضطراب جدایی
محیط های آشنا و افراد خاص مانند نوزادانی که از مادر جدا 

اند، یا گریه، واکنش های عزاداری، عدم ابراز احساسات، شده 
 جدا شدن، کناره گیری ،محرومیت اتفاق می افتد.

10027858 DC اضطراب اضطراب کاهش یافته 

10027794 DC استرس مراقب اضطراب کاهش یافته مراقب 

10041001 F اضطراب اضطراب مرگ 

10041017 DC اضطراب مرگ اضطراب مرگ 

10006950 A سازماندهی: اطمینان حاصل کردن اطمینان 

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

10013643 F تعارض صنعتی: تعارض مطابق با سیستم مورد به منظور به  اعتصاب رسمی
دست آوردن شرایط کاری بهتر:معموال با امتناع از ادامه کار 

 همراه است

10020318 F تعارض صنعتی: عدم تداخل بر اساس سیستم توافق جهت  اعتصاب غیر رسمی
دستیابی شرایط کاری بهتر، که معموال با رد کردن ادامه کار 

 صورت می گیرد.

10022058 F اعتقاد اعتقاد به سالمت 

10005427 F فرهنگی خود.اعتقاد: اعتقاد شخصی بر اساس ارزش های  اعتقاد فرهنگی 

10022397 DC اعتقاد فرهنگی اعتقاد فرهنگی متناقض 

10024159 F اعتقاد مذهبی اعتقاد مذهبی مثبت 

10025463 F اعتقادات مذهبی اعتقاد مذهبی منفی 

10022769 DC اعتقاد معنوی اعتقاد معنوی متضاد 

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

10017724 F تصویر ذهنی:عقیده، ارزش و توانایی ها، هر رفتار خاص در  اعتماد به نفس
مورد خود فرد، اعتماد به خود،بیان شفاهی خودپذیری و خود 
محدودیتی، تصویرهای منفی چالش برانگیز از خود، پذیرش 

 خودستایی، تشویق و انتقاد سازنده

10011472 F اعتماد به نفس اعتماد به نفس پایین 

10029507 DC اعتماد به نفس پایین اعتماد به نفس پایین 

10004400 F اعتماد به نفس پایین اعتماد به نفس پایین مزمن 

10000533 DC اعتماد به نفس پایین مزمن اعتماد به نفس پایین مزمن 

10025751 DC به نفساعتماد  اعتماد به نفس مثبت 

10004629 F اختالل در اگاهی : عدم هوشیاری عمیق بدون پاسخ های  اغما
 فیزیولوژیک از جمله عدم پاسخ به درد.

10008140 F اختالل در روند سیستم عضالنی اسکلتی:افتادگی پا از مچ پا،  افتادگی پا
خم شدن از مفصل مچ پا در جهت پایین، کف پا به سمت پایین 

شدن پا عدم لمس زمین با کف پا به صورت میافتد، کشیده 
مناسب جهت راه رفتن، راه رفتن بر روی انگشتان پا، پا نمی 

تواند در وضعیت طبیعی بماند که با استراحت طوالنی در بستر 
 بدون قرار دادن پا در وضعیت خاص همراه است

10029405 DC افتادن افتادن 

10007512 F رویداد یا رخداد افتادن 

10007520 F شرایط ایجاد:سقوط بدن از سطح باالتر به سطح پایین تر به دلیل  افتادن
 عدم تعادل، غش یا ناتوانی در تحمل وزن و وضعیت ایستاده

10013457 F )اضافه وزن:وضعیت وزن بدنی باال و توده ی بدنی که معموال   افراد چاق) دارای اضافه وزن
ست ،افزایش غیر طبیعی درصد از وزن ایده ال باالتر ا 20

نسبت سلول های چربی دربافت های زیر جلدی و درونی که با 
مصرف بیش از حد یا مداوم  مواد غذایی، پرخوری و عدم 

 ورزش در زمان طوالنی تر همراه است.
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10009961 A تغییر: تنظیم چیزی برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر:  افزایش
 باالتر

10024884 A  افزایش تحمل فعالیتافزایش 

10041055 F اختالل در فرآیند سیستم نظارتی افزایش چربی خون 

10042012 DC اختالل در حجم مایع افزایش حجم مایع 

10027288 DC  120افزایش ضربان قلب به باالی  120افزایش ضربان قلب به باالی 

10039923 DC افزایش غیر طبیعی درد افزایش غیر طبیعی درد 

10038862 F درد افزایش غیر طبیعی درد 

10025395 DC فشار داخل جمجمه افزایش فشار داخل جمجمه 

10027521 F اختالل در فرآیند سیستم نظارتی افزایش قندخون 

10027550 DC افزایش قندخون افزایش قندخون 

10009445 F اختالل در فرآیند سیستم تنظیمی: وضعیت تجمع مواد سمی از  افزایش ویتامین ها در بدن
یک یا چند ویتامین در طی یک دوره زمانی طوالنی در ارتباط 

وندرتا ویتامین  Kیا  A ،D ،Eبا مصرف بیش از حد ویتامین 
 .Cو  Bهای محلول در آب مانند ویتامین 

10000551 DC غمگینی افسردگی مزمن 

10018701 M ماده افشانه 

10022795 DC افکار خودکشی افکار خودکشی 

10024100 F شناخت  مختل شده افکار خودکشی 

10002907 F رفتار خود مخرب:تالش برای کشتن خود اقدام به خودکشی 

10012513 F اقدام اقدام مشکل 

10039369 IC اکسیژن درمانی اکسیژن درمانی 

10013921 M درمان اکسیژن درمانی 

10045760 DC اگاهی از تکامل جنین اگاهی از تکامل جنین 

10046215 F دانش اگاهی از تکامل جنین 

10037978 F دانش اگاهی از سرایت بیماری 

10031172 F اختالل پوستی :ظاهر شدن قرمزی و خارش در پوست توام با  اگزما
 تاول و ورم.

10029927 DC التهاب التهاب 

10010127 F بیماری زاییسیر  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 ایمنی بدن: پاسخ ایمنی به آنتی ژن  الرژی
 خارجی.

10029697 DC الرژی الرژی 

10010039 A ارتقا بخشیدن: کمک در به دست آوردن چیزی القا 

10032023 F عدم تعادل اسید و باز الکالوز متابولیک 

10036111 M درمان الکتروشوک درمانی در تشنج 

10005659 A تحریک: دادن یک شوک الکتریکی از طریق قفسه سینه به  الکتروشوک قلبی
 عضله قلب برای درمان آریتمی قلبی

10039324 IC الکترولیت درمانی الکترولیت درمانی 

10031193 M درمان الکترولیت درمانی 

10009292 F رفتار الگوی بهداشت 

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 آلودگی الودگی به انگل شپش سر 

10024438 IC )اولویت بخشیدن الویت بندی برنامه  )درمانی 

10019778 T زمانی نحوه اندازه گیری متغیر یا فاصله امروز 

10009957 M تکنیک اموزش تکنیک در بی اختیاری 

10036985 IC آموزش دادن اموزش خانواده در مورد خون درمانی 



 

 
ICNP 25 October 2017 13 
 

10009095 F احساسات: احساس فرصت داشتن اعتماد به دیگران و آینده،  امید
شور وهیجان برای زندگی، بیان دالیل و اراده برای زندگی، 

با تعیین اهداف وجمع اوری    آرامش درونی، خوش بینی، که
 انرژی همراه است.

10025780 DC امید امید 

10011331 F وضعیت: میانگین سن مرگ در یک جمعیت زنده متولد شده امید به زندگی 

10025353 F امید امید مثبت 

10023679 F باور انتظار 

10041040 F انتظار انتظار درباره مراقبت در منزل 

10024144 F انتظار انتظار غیر واقعی 

10042357 DC انتظار غیر واقعی انتظار غیر واقعی در مورد درمان 

10020030 A تعیین موقعیت یا وضعیت: حرکت  کسی یا چیزی از یک مکان  انتقال دادن
 به مکان دیگر.

10033188 IC انتقال دادن انتقال دادن بیمار 

10006085 L انتهایینزدیک موقعیت  انتهایی 

10014291 A اقدام: انجام یک کار فنی. انجام 

10043618 IC انجام دادن انجام تنقیه 

10043527 IC انجام دادن انجام دادن  دامنه حرکتی به صورت منفعل 

10043602 IC انجام دادن انجام دادن به صورت غیر تماسی 

10004808 M خدمات انجمن خدمات وعده های غذایی 

10039348 IC انحراف درمانی انحراف درمانی 

10026637 M درمان انحراف درمانی 

10018218 J وضعیت اندازه 

10011813 A ارزشیابی: تعیین شماره برای ویژگی های چیزی. اندازه گیری 

10043455 IC اندازه گیری اندازه گیری حرکات جنین 

10032006 IC اندازه گیری اندازه گیری دمای بدن 

10036819 IC اندازه گیری اندازه گیری دور  قفسه سینه 

10035451 IC اندازه گیری اندازه گیری دور سر 

10031996 IC اندازه گیری اندازه گیری فشار خون 

10037000 IC اندازه گیری اندازه گیری قد 

10041212 IC اندازه گیری اندازه گیری قند خون 

10039250 IC  اندازه گیری مایعات دفع شدهاندازه گیری 

10039245 IC اندازه گیری اندازه گیری میزان مایع دریافتی 

10003065 J اندازه اندازه متوسط 

10002602 M وسیله ساختگی اندام مصنوعی 

10008516 F احساسات: احساسات غم و اندوه همراه با از دست دادن، مرگ؛  اندوه
خستگی، خستگی شدید و بی شوک و ناباوری)مرحله شوک(. 

حالی، اضطراب، واکنش سوگ و عزاداری، گریه یا هق هق، 
اگاهی از خطر، ناباوری، انکار، خشم )مرحله واکنش(. 

سازگاری، پذیرش، جهت گیری مجدد، بیان احساسات از دست 
دادن،واقعیت از دست دادن ،عدم وجود استرس جسمانی، بیان 

 رحله پذیرش(.انتظارات مثبت نسبت به آینده )م

10022345 DC اندوه اندوه 

10038482 DC اندوه خانوادگی اندوه خانوادگی 

10038476 F غم واندوه اندوه خانوادگی 

10006899 F مواد: منبع قدرت قابل استفاده انرژی 

10050070 DC انزوای اجتماعی انزوای اجتماعی کاهش یافته 

10028501 DC  انسجام پوست پوست)یکپارچگی(انسجام موثر 

10013555 F روند انسداد 

10010400 M مواد بدن انسولین 

10020523 F فرایند سیستم تولید مثل:انقباضات منظم و دردناک رحم در  انقباض رحم
قسمت باالیی رحم در طول شروع زایمان که به تدریج افزایش 

طول می انجامد پیدا می کند و به طور متوسط حدود دو دقیقه به 
و در طول یک دقیقه با کاهش اندازه و باز شدن کامل دهانه 

 رحم منجر به سهولت در خروج نوزاد میشود.
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10010975 F فرآیند اختالل سیستم عضالنی: باز تاب مفصل، فیبروز بافت  انقباض مفصل
همبند در کپسول مفصلی جلوگیری از حرک طبیعی دست، 

زانو یا پنجه پا، حرکت محدود یا عدم انگشت، آرنج، شانه، پا، 
توانایی حرکت، قرارگیری غیر طبیعی مفصل، همراه با آتروفی 

و کوتاه شدن فیبرهای عضالنی به علت عدم حرکت مفاصل 
فعال و غیر فعال  یا در ارتباط با از دست دادن خاصیت 

ارتجاعی طبیعی پوست به علت تشکیل بافت اسکار وسیع در 
 طول مفاصل

10043969 DC انقباضات رحم انقباضات رحم در محدوده طبیعی 

10000624 DC انکار انکار 

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

10043845 F انکار انکار در مورد  شدت بیماری 

10043850 DC  انکار در مورد  شدت بیماری بیماریانکار در مورد شدت 

10009988 M دستگاه انکوباتور 

10007937 L ناحیه بدن انگشت 

10019797 L قسمتی از بدن انگشت پا 

10012242 A ارتقاء دادن: وا داشتن کسی به انجام کاری با روشی خاص یا  انگیزه دادن
 تحریک کردن عالیق او به یک فعالیت

10020506 L شکاف)سوراخ( اوروستومی 

10040572 F باور اولویت 

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

10008418 F قطع عضو: برداشتن قسمتی یا همه دستگاه تناسلی خارجی از  ایجاد اختالل در دستگاه تناسلی
همراه با مراسم خاص  نوزاد دختر یا پسر ، کودک یا بزرگسال

 و به عنوان مثال  عادات فرهنگی و اعتقادات مذهبی یا شکنجه.

10044078 IC احیا قلبی ایجاد فشار بر قفسه ی سینه 

10001647 DC ایزوله اجتماعی ایزوله اجتماعی 

10018389 F عدم ثبات)اختالل در موقعییت( ایزوله اجتماعی 

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

10010025 F فردی ایفای نقش فردی 

10009727 L شکاف)سوراخ( ایلئوستومی 

10032676 F شرایط ایمنی 

10031397 F ایمنی ایمنی خانه 

10032682 F ایمنی ایمنی دستگاه 

10031247 F ایمنی ایمنی محیطی 

10030233 DC  ایمنی محیط اطراف اطرافایمنی موثر محیط 

10008299 T نقطه ی زمانی یا فاصله ی زمانی اینده 

10020957 F ماده: یک مایع تمیز که ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است و  آب
برای زندگی حیوانات و گیاهان ضروری بر زندگی و بر تکامل 

 بشر موثر است.

10039209 IC آب درمان آب درمانی 

10039266 M  درمان درمانیآب 

10004041 F روند مختل شده بدن آب مروارید 

10021006 F فرایند محیطی: شرایط جوی که در یک مکان یا زمان با توجه  آب و هوا
به دما، فشار، رطوبت، ابری بودن، یا هر تغییرات هواشناسی 

 وجود دارد و بر زندگی و تکامل بشر تاثیر می گذارد.

10009179 F  آب و هوا: دمای خارجی بسیار باالتر از بدن انسان و در نتیجه   گرمآب و هوای
 بر زندگی و تکامل انسان موثر است.

10018633 M وسیله بی حرکت کردن آتل 

10008528 A بهداشت: مسواک زدن و روش های دیگر نگهداری و  تمیز  آراستن
 کردن مو و ناخن.

10040540 M آرامسازی فن آرام سازی عضالنی پیش رونده 

10040796 F ارامبخشی آرامبخشی منفی 

10040806 F ارامبخشی آرامبخشی موثر 

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

10039297 M درمان آرامش درمانی 

10039191 IC فن آرامسازی آرامش درمانی 

10011543 M ماده آرایش کردن 
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10012407 M  ماده ناخنآرایش 

10012584 F اروغ زدن آروغ زدن های بی اثر 

10002493 L  آرئول) قسمت تیره رنگ اطراف نوک
 پستان(

 قسمتی از بدن

10045566 F خشونت آزار و اذیت 

10017954 F رفتارهای تهاجمی، تعدی جنسی با انگیزه آزار به صورت  آزار و اذیت جنسی
افرادی که حقوق، موقعیت، فیزیکی یا کالمی از سوی فرد یا 

 امنیت و آزادی کسی را از وی سلب می کنند.

10019594 A ارزشیابی: تالش برای مشخص کردن چیزی یا کسی. آزمایش کردن 

10027177 DC آسپیراسیون آسپیراسیون 

10002656 F فرآیند اختالل دستگاه تنفسی: استنشاق مواد معدی یا خارجی به  آسپیراسیون
 تراشه یا ریه ها داخل لوله

10011723 A اسپیراسیون:ساکشن دستی آسپیراسیون دستی 

10011821 A آسپیراسیون:ساکشن مکانیکی آسپیراسیون مکانیکی 

10002641 A )ساکشن:ساکشن یا کشیدن یک ماده آسپیره کردن)تنفس 

10029936 DC آسیب آسیب 

10010284 F ضربه آسیب 

10004191 F آسیب آسیب  شیمیایی 

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

10019637 F آسیب آسیب حرارتی 

10030074 DC آسیب دیدگی ناشی از انتقال آسیب دیدگی ناشی از انتقال 

10020024 F  آسیب دیدگی: به دلیل حرکت )تغییرمحل یا مکان( موقعیت ناشی از انتقالآسیب دیدگی 

10029678 DC آسیب ناشی از آزار آسیب فیزیکی از آزار 

10011832 F آسیب آسیب مکانیکی 

10029530 F آسیب آسیب ناشی از اذیت 

10016286 F آسیب آسیب ناشی از پرتو 

10016335 F شرایط جسمی و روانی پس از شرکت اجباری در روابط آسیب:  آسیب ناشی از تجاوز
 جنسی  یا مقاربت ..

10011159 F آسیب آسیب ناشی از لیزر 

10006643 F آسیب آسیب ناشی ازالکتریسیته 

10031234 F صدمه آسیب های محیطی 

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

 صدمه

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

10014372 F صدمه آسیب وضعیت دادن قبل از عمل 

10041946 F تجمع مایعات آسیت 

10005188 F آماده سازی مواد غذایی: مراقبت از فراهم کردن غذا و وعده  آشپزی
های غذایی از نظر کمیت و کیفیت، آماده سازی مواد غذایی، 

مواد غذایی، خدمت و توزیع مواد غذایی الزم ذخیره سازی 
 برای حفظ زندگی معمول روزانه

10010245 IC شروع آغاز کنترل درد بیمار 

10003083 F شناخت آگاهی از 

10030246 DC آگاهی از  بهداشت دهان آگاهی از  بهداشت دهان 

10031635 F دانش آگاهی از  بهداشت دهان 

10033778 DC   آگاهی از  پاسخ بیمار به روش درمانی پاسخ بیمار به روش درمانیآگاهی از 

10034271 F دانش آگاهی از  پاسخ بیمار به روش درمانی 

10042576 F دانش آگاهی از  سوء مصرف دارو 

10023826 DC شناخت روند بیماری زایی آگاهی از بیماری 

10026659 F دانش آگاهی از داروها 

10039094 F  دانش از دردآگاهی 

10021918 F آگاهی از رژیم آگاهی از رژیم دارویی 

10023819 DC آگاهی از رژیم دارویی آگاهی از رژیم دارویی 

10013810 F وضعیت: تعیین رابطه با محیط از نظر زمانی مانند سال،  آگاهی از زمان و مکان
فصل، ماه، روز، زمان دقیق. از نظر محل در نقطه مکانی 

کشور، استان، شهرستان، محل کار، خانه و در شرایط مانند 
آگاهی از هویت خود مانند سن، تاریخ تولد و از نظر شناخت 

 مردم اطراف
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10042582 DC آگاهی از سوء مصرف دارو آگاهی از سوء مصرف دارو 

10029467 DC خودآگاهی آگاهی از عالئم 

10014243 L مردقسمت تولید مثلی بدن  آلت تناسلی مرد 

10018336 F آلرژی آلرژی ناشی از گزش نیش مار 

10010307 F آلرژی آلرژیی به گزش حشره 

10032669 F عدم تعادل اسید و باز آلکالوز تنفسی 

10014735 F اختالل در فرآیند محیطی: چیزی که  ناپاک یا کثیف است. آلودگی 

10025369 F فرآیند  محیطی آلودگی 

10016414 F وضعیت: آماده شدن یا در دسترس بودن برای اقدام  یا پیشرفت. آمادگی 

10035650 F آمادگی آمادگی برای ترخیص 

10035666 DC آمادگی برای ترخیص آمادگی برای ترخیص 

10038610 F آمادگی آمادگی برای ترک سیگار 

10025278 DC آمادگی آمادگی برای تصمیم گیری های موثر 

10038154 F  برای خود اظهاری درباره وضعیت آمادگی
 سالمت

 آمادگی

10046863 F آمادگی برای یادگیری آمادگی برای خود مدیریتی 

10001469 DC آمادگی آمادگی برای سازگاری موثر 

10001453 DC آمادگی آمادگی برای سازگاری موثر با جامعه 

10001482 DC  آمادگی برای فرآیند خانوادگی
 مثبت)سودمند(

 آمادگی

10001521 DC آمادگی آمادگی برای والدی موثر 

10033824 DC آمادگی آمادگی برای وضعیت معنوی موثر 

10016422 F آمادگی آمادگی برای یادگیری 

10042498 DC آمادگی برای یادگیری آماده  برای یادگیری 

10015484 IC آماده کردن آماده سازی پوست قبل از عمل جراحی 

10008117 F انجام دادن: مراقبت کردن غذای تهیه شده وعده های غذایی از  آماده سازی غذا
نظر کمیت و کیفیت،روند تهیه مواد غذایی، ذخیره سازی مواد 

غذایی، خوردن و توزیع مواد غذایی الزم برای حفظ زندگی 
 روزمره.

10045495 IC  آماده سازی کودک برای نقش خواهر یا
 برادری

 کردن آماده

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

10015478 A انجام دادن:آماده کردن کسی یا چیزی آماده کردن 

10002214 M وسیله نقلیه آمبوالنس 

10006564 A آموزش: ارائه اطالعات در مورد چیزی به شخصی. آموزش 

10020007 A راهنمایی:توسعه دادن مهارت های فرد یا عملکردهای چیزی. آموزش 

10033126 IC آموزش دادن آموزش  به بیمار 

10038226 IC آموزش دادن آموزش  خدمات مدرسه در مورد بیماری 

10039073 IC  آموزش  در مورد استفاده ضد درد کنترل
 شده

 آموزش دادن

10033142 A دادنآموزش  آموزش توالت رفتن 

10038203 IC آموزش دادن 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 آموزش دادن آموزش خانواده در مورد الکترولیت درمانی 

10038131 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد الگوی بهداشتی 

10036874 IC  آموزش خانواده در مورد آزمایش های
 تشخیصی

 آموزش دادن

10024656 IC آموزش در مورد برنامه درمانی آموزش خانواده در مورد برنامه درمانی 

10021719 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد بیماری 

10036971 IC  آموزش خانواده در مورد پایش وضعیت
 تنفسی

 آموزش دادن

10041732 IC  آموزش خانواده در مورد پیشگیری از
 انتشار عفونت

 آموزش دادن

10040269 IC  آموزش خانواده در مورد پیشگیری از
 سقوط

 آموزش دادن
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10036928 IC  آموزش خانواده در مورد پیشگیری از
 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 خانواده در مورد رژیم درمانیآموزش 

10033119 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد رفتار بهداشتی 

10038550 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد فن انتقال 

10036888 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد مایع درمانی 

10038337 IC  آموزش دادن دردآموزش خانواده در مورد مدیریت 

10036959 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد نور درمانی 

10026518 IC آموزش دادن آموزش خانواده در مورد هذیان 

10046994 IC آموزش دادن آموزش خود پایشی 

10033135 IC آموزش دادن آموزش خود سوندگذاری 

10019502 A دقیق به فرد در مورد سالمتاطالع دادن: دادن اطالعات  آموزش دادن 

10045005 IC آموزش دادن آموزش در ارتباط با آزار 

10032902 IC آموزش دادن آموزش در مورد ابزار 

10044944 IC آموزش دادن آموزش در مورد ابزار ایمنی 

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

10045183 IC  آموزش دادن مورد ادم) ورم(آموزش در 

10036169 IC آموزش دادن آموزش در مورد ارتباط موثر 

10044605 IC آموزش دادن آموزش در مورد استعفاده از جعبه دارو 

10040913 IC آموزش دادن آموزش در مورد استفاده از ابزار پوششی 

10038843 IC آموزش دادن آموزش در مورد استفاده از تنباکو 

10045344 IC آموزش دادن آموزش در مورد استفاده از ضدبارداری ها 

10040909 IC آموزش دادن آموزش در مورد استفاده از وسایل حمایتی 

10024639 IC آموزش دادن آموزش در مورد اعتیاد 

10044900 IC آموزش دادن آموزش در مورد اعتیاد به الکل 

10024660 IC  آموزش دادن تحمل فعالیتآموزش در مورد افزایش 

10044786 IC آموزش دادن آموزش در مورد اکسیژن درمانی 

10032918 IC آموزش دادن آموزش در مورد الگوی خوردن 

10044738 IC  آموزش در مورد اندازه گیری درجه
 حرارت بدن

 آموزش دادن

10044148 IC آموزش دادن آموزش در مورد اندازه گیری فشار خون 

10045550 IC آموزش دادن آموزش در مورد اندازه گیری نبض رادیال 

10032960 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمنی خانه 

10037160 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمنی کودک 

10044937 IC آموزش دادن آموزش در مورد ایمنی محیط اطراف 

10044475 IC دادنآموزش  آموزش در مورد آسایشگاه 

10043768 IC آموزش دادن آموزش در مورد آگاهی از واقعیت 

10032941 IC آموزش دادن آموزش در مورد آلودگی سر به شپش 

10033017 IC آموزش در مورد برنامه درمانی آموزش در مورد بازتوانی 

10043710 IC آموزش دادن آموزش در مورد برنامه بازتوانی قلبی 

10042480 IC  آموزش دادن در مورد بستری شدن در بیمارستانآموزش 

10034974 IC آموزش دادن آموزش در مورد بهبود زخم 

10044549 IC آموزش دادن آموزش در مورد بهداشت 

10043438 IC آموزش دادن آموزش در مورد بهداشت واژن 

10043504 IC آموزش دادن آموزش در مورد بی حرکتی 

10024116 IC  آموزش دادن مورد بیماریآموزش در 

10044622 IC آموزش دادن آموزش در مورد پرتودرمانی 

10040253 IC آموزش دادن آموزش در مورد پیشکیری از سقوط 

10038112 IC  آموزش در مورد پیشگیری از انتشار
 عفونت

 آموزش دادن

10041470 IC  آموزش در مورد پیشگیری از پوکی
 استخوان

 آموزش دادن
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10036861 IC آموزش دادن آموزش در مورد پیشگیری از زخم فشاری 

10038668 IC آموزش دادن آموزش در مورد پیشگیری از عود 

10038647 IC آموزش دادن آموزش در مورد ترک سیگار 

10045149 IC آموزش دادن آموزش در مورد تعویض پانسمان زخم 

10024618 IC دادنآموزش  آموزش در مورد تغذیه 

10046546 IC آموزش دادن آموزش در مورد تغذیه از راه روده 

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

 آموزش دادن

10037139 IC آموزش دادن آموزش در مورد تغذیه نوزاد 

10043536 IC آموزش دادن آموزش در مورد تفریح درمانی 

10045469 IC  آموزش دادن مورد تکامل جنینآموزش در 

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 آموزش دادن آموزش در مورد حاملگی 

10040380 IC دادنآموزش  آموزش در مورد خواب 

10043639 IC آموزش دادن آموزش در مورد دادن انما 

10019470 IC آموزش دادن آموزش در مورد دارو 

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 استنشاقی 

10045482 IC آموزش دادن آموزش در مورد دفع 

10045242 IC آموزش دادن آموزش در مورد دیالیز صفاقی 

10043515 IC آموزش دادن آموزش در مورد ذخیره انرژی 

10046533 IC آموزش دادن آموزش در مورد رژیم درمانی 

10032956 IC آموزش دادن آموزش در مورد رفتار بهداشتی 

10033038 IC  آموزش دادن مورد رفتار جنسیآموزش در 

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 درمانی آموزش در مورد سالمت سفر 

10045067 IC  آموزش دادن در مورد سمعکآموزش 

10044916 IC آموزش دادن آموزش در مورد سوء مصرف  دارو 

10040488 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی کلوستومی 

10045203 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی مثانه 

10045300 IC آموزش دادن آموزش در مورد شستشوی یوروستومی 

10044772 IC  آموزش دادن در مورد شمارش دفعات تنفسآموزش 

10036835 IC آموزش دادن آموزش در مورد شیردهی از پستان 

10046522 IC آموزش دادن آموزش در مورد شیمی درمانی 

10036531 IC آموزش دادن آموزش در مورد ضدانعقاد درمانی 

10043747 IC آموزش دادن آموزش در مورد ضربان ساز 

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 جانبی داروها 

10040615 IC آموزش دادن آموزش در مورد عوارض سطحی پوست 

10036153 IC آموزش دادن آموزش در مورد فرایند خانواده دار شدن 

10026502 IC آموزش دادن آموزش در مورد فرآیند مرگ 

10037461 IC آموزش دادن آموزش در مورد فن انتقال 

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    
 فنونی برای عدم کفایت حسی

 آموزش دادن

10038804 IC آموزش دادن آموزش در مورد فن کاهش خطر 

10044826 IC آموزش دادن آموزش در مورد فیزیوتراپی سینه 

10045545 IC  آموزش در مورد قرار گرفتن در معرض
 دود  سیگار فرد دیگری

 آموزش دادن

10043832 IC آموزش دادن آموزش در مورد کم آبی 

10038773 IC آموزش دادن آموزش در مورد کمک به خود 
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10036148 IC )آموزش دادن آموزش در مورد کنترل ایمپالس)تکانه 

10038080 IC آموزش دادن آموزش در مورد کنترل عالئم 

10045226 IC آموزش دادن آموزش در مورد کنترل مثانه 

10043558 IC  آموزش دادن مدفوعآموزش در مورد کنترل 

10043813 IC آموزش دادن آموزش در مورد مایع درمانی 

10032939 IC آموزش دادن آموزش در مورد مایعات دریافتی 

10043625 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدفوع سفت شده 

10043660 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت اسهال 

10045261 IC بی اختیاری  آموزش در مورد مدیریت
 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 

10019489 IC آموزش دادن آموزش در مورد مدیریت درد 

10038725 IC  آموزش دادن مدیریت عالئم ترکآموزش در مورد 

10033055 IC آموزش درباره برنامه درمانی 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

 آموزش در مورد برنامه درمانی

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

 آموزش در مورد برنامه درمانی

10044888 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از تراکئوستومی 

10045051 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از چشم 

10045014 IC آموزش دادن 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 درمانی از دهانآموزش در مورد مراقبت 

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 آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از شکستگی 

10043493 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از گچ 

10045046 IC آموزش دادن آموزش در مورد مراقبت از گوش 

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 مورد مراقبت از یوروستومیآموزش در 

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 برنامه درمانی آموزش در مورد مراقبت های نفروستومی 

10024687 IC آموزش دادن در مورد معیارهای ایمنی آموزش 

10045235 IC آموزش دادن آموزش در مورد همودیالیز 

10033072 IC آموزش دادن آموزش در مورد واکسن 

10046514 IC آموزش دادن آموزش در مورد واکنش های حساسیتی 

10032994 IC آموزش دادن آموزش در مورد والدی موثر 

10040125 IC  آموزش دادن مورد ورزشآموزش در 

10033001 IC آموزش دادن آموزش در مورد وزن مناسب 

10037488 IC آموزش دادن آموزش در مورد ویتامین 

10036842 IC آموزش دادن آموزش در موردوابستگی مراقب و کودک 

10024625 IC آموزش دادن آموزش درباره برنامه درمان 

10045337 IC  آموزش دادن ناباروریآموزش درباره 

10039463 M خدمات آموزش سالمت آموزش شیردهی از پستان 

10040555 IC آموزش دادن آموزش فن آرامسازی پیشرونده عضله 
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10038699 IC آموزش دادن آموزش فن تن آرامی 

10039213 IC آموزش دادن آموزش فن نفس کشیدن 

10024673 IC آموزش دادن آموزش فن یادآوری 

10032973 IC آموزش دادن آموزش ماساژ نوزاد 

10033086 IC آموزش دادن آموزش مراقب 

10019518 IC  آموزش مراقب خانوادگی در مورد عمل
 پیش از عمل

 آموزش دادن

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

10033093 IC  ادرار و آموزش مراقب در مورد کنترل
 مدفوع

 آموزش دادن به مراقب

10045448 IC آموزش دادن آموزش مراقبت از لوله درناژ 

10044874 IC آموزش دادن آموزش مراقبت از ونتیالتور 

10010376 A آموزش: دادن اطالعات نظام مند به کسی درباره نحوه انجام  آموزش و راهنمایی
 کاری.

10002383 M دارو آنتی بیوتیک 

10017299 T رویداد یا رخداد: اقدامات تشریفاتی مرسوم انجام شده برای  آئین گذاری
 نمایش انتقال از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر

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

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

10009450 A انجام دادن : القاء خواب مانند حالت های هیپنوتیزم. با هیپنوتیزم خواب کردن 

10021121 F فرایند محیطی: حرکت طبیعی باد، حرکت قابل مالحظه باد در  باد
جو موازی با سطح زمین که بر زندگی و تکامل بشر تاثیر می 

 گذارد.

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

لقاح، حاملگی یک فرایند طبیعی و سالم است، اما شامل 
 تغییراتی شریع و اجتناب ناپذیر در عملکردهای بدن است،  

صبحگاهی،  شروع بارداری با قطع قاعدگی، بیماری)کسالت(
 بزرگی سینه ها، ایجاد رنگدانه در نوک پستان ها همراه است.

10020292 F اختالل در بارداری بارداری ناخواسته 

10007888 F توانایی: قابلیت مشارکت در به وجود آوردن یک جنین سالم که  باروری
 منجر به تولد کودک می شود.

10007826 F برای بارداری و حمل جنین تا به دنیا باروری:توانایی زن  باروری زنان
 آوردن آن به عنوان یک بچه.

10011558 F باروری: باروری مردان در سن باروری و تولید اسپرم و  باروری مردان
 هورمون های جنسی که منجر به باردار کردن زن می شود.

10003422 L ساختار بدن باز کردن بدن 

10004590 L شکاف)سوراخ( باز کردن روده به بیرون 

10016645 A بازیابی: بازسازی مجدد عملکردهای موثر و طبیعی زندگی با  بازتوانی
 تمرین کردن، مخصوصا بعد از بیماری

10020817 T رویداد یا رخداد بازدید 

10010348 A پایش:بررسی  با دقت به شکلی نظام مند بر کسی یا چیزی. مشاهده -بازرسی 

10002504 L قسمتی از بدن بازو 

10039629 IC بازی درمانی بازی درمانی 

10014676 M درمان بازی درمانی 

10017140 A درمان:  بازیابی  وضعیت سابق یا اصلی، تجدید کردن، احیای  بازیابی
 دوباره، جوان سازی مجدد ذهنی و جسمی.

10003792 L موضع بدن باسن 

10017500 F آواسکوالر)بافت بی خون( سفت و منقبض شده وبافت بافت بدن:  بافت اسکار
کم رنگ سطح بدن، کاهش دهنده خاصیت االستیکی پوست و 

 التیام آن که با اختالالت پوستی زودهنگام همراه است.

10003524 F مواد بدن بافت بدن 

10007729 F بافت بدن بافت چربی 

10018971 L مشکالت مربوط به پوست بافت زیر جلدی 

10018481 F بافت بدن بافت نرم 

10020325 L موقعیت پایین باال باال 

10006691 A موقعیت: بلند کردن یا باال بردن کل بدن یا بخش هایی از بدن. باال بردن 

10031439 F عدم تعادل الکترولیتی باال بودن منیزیوم 
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10029293 L ناحیه بدن باال تنه 

10014607 M وسیله حمایتی بالش 

10003123 M پانسمان زخم بانداژ 

10030976 M بانداژ بانداژ فشاری 

10022516 DC باور سالمتی باور متناقض بهداشتی 

10021757 DC باور منفی مذهبی باور متناقض مذهبی 

10018577 F باور: اعتقاد و منش فردی در جهت حفظ عمل رهایی از آنچه  باور معنوی
است و فراتر از طبیعت  که بر اصول زندگی فرد حاکم

 بیولوژیکی و روانی اجتماعی اوست.

10016728 F باور: اعتقاد و تمایل شخصی برای باقی ماندن و ترک اقداماتی  باورمذهبی
جهت شرح نظر و اصول دینی شخصی، اعتقاد مذهبی که حاکم 

است، هماهنگ سازی و فراتر رفتن از طبیعت بیولوژیکی و 
 روانی فرد.

10046800 IC ارزیابی باورهای ارزیابی 

10031070 F اختالل پوستی: مناطق پوسته پوسته روی سر) معموال در  بثورات پوستی
 نوزادان(

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

 رفتار های  مناسب و غیر مناسب والدینجامعه بر اساس 

10005381 F اختالل در وضعیت:ارتباط ناکارامد با تنش موقت،مشکل در حل  بحران
 مسئله،و ناتوانی در تشخیص و دسترسی به منابع

10031366 F بحران سالمتی-بحران بهداشتی 

10029684 DC بحران سالمتی بحران حاد سالمت 

10007577 F  بحران: عدم تعادل در ثبات روانی، اجتماعی و اقتصادی  خانوادگیبحران
خانواده با تغییر در عملکرد عادی خود و مشکل درحل مساله و 
ارتباطات، اذعان به تغییرو شناخت و استفاده از منابع داخلی و 

 خارجی.
در شرایط نیاز به تغییر، با استفاده از شبکه های حمایت داخلی 

 نظر گرفتن ناکارآمدی ارتباطات خانوادگی.و خارجی، با در 

10005399 M درمان بحران درمانی 

10006754 L بخش بهداشت و درمان بخش اورژانس 

10008724 L ساختار بخش بهداشت و درمان 

10009133 L بخش بهداشت و درمان بخش بیمارستان 

10007857 L اجزای دستگاه باروری بخش تولید مثلی بدن زن 

10011570 L اجزای دستگاه تولید مثل بخش تولید مثلی بدن مرد 

10010444 L بخش مراقبت بهداشتی بخش درمان سخت 

10016303 L بخش بهداشت و درمان بخش رادیولوژی 

10013852 L بخش بهداشت و درمان بخش سرپایی 

10005882 L بخش بهداشت و درمان بخش یا گروه تشخیصی 

10014081 J میزان بخشی 

10019323 M ابزار جراحی بخیه 

10019334 A انجام:دوختن زخم بخیه زدن 

10032871 IC بخیه زدن بخیه زدن زخم 

10003388 L ساختمان بدن)ساختار( بدن 

10034325 F فرآیند مثبت بدون  آسیب  لیزی 

10040810 F آرامبخشی موثر بدون  داروی آرامبخش 

10040823 DC  بدون  داروی آرامبخش آرامبخشبدون  داروی 

10040295 DC بدون اثر جانبی دارویی بدون اثر جانبی دارویی 

10040282 F پاسخ به دارو بدون اثر جانبی دارویی 

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 بدون انکار 

10028783 DC بدون آسپیراسیون بدون آسپیراسیون 

10028796 F فرآیند مثبت دستگاه تنفسی بدون آسپیراسیون 

10029374 DC جراحیبدون آسیب  قبل از  بدون آسیب  قبل از جراحی 
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10033637 DC بدون آسیب اشعه بدون آسیب اشعه 

10034341 F فرایند مثبت بدون آسیب اشعه 

10033587 DC بدون آسیب شیمیایی بدون آسیب شیمیایی 

10034302 F روند مثبت بدون آسیب شیمیایی 

10029361 F فرآیند مثبت بدون آسیب قبل از جراحی 

10033616 DC اسیب لیزی بدون بدون آسیب لیزی 

10013248 F اختالل در وضعیت:پیروی نکردن یا منطبق نبودن با برنامه  بدون پایبندی
 درمانی

10001371 DC بدون پایبندی بدون پایبندی 

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

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

10025136 F بدون پایبندی به برنامه بدون پایبندی به برنامه آزمایشی تشخیصی 

10022101 DC بدون پایبندی به برنامه آزمایشی تشخیصی بدون پایبندی به برنامه آزمایشی تشخیصی 

10025191 F بدون پایبندی به برنامه بدون پایبندی به برنامه ی ورزشی 

10022657 DC بدون پایبندی به برنامه ی ورزشی بدون پایبندی به برنامه ی ورزشی 

10025189 F بدون پایبندی به رژیم بدون پایبندی به رژیم دارویی 

10021682 DC بدون پایبندی به رژیم دارویی بدون پایبندی به رژیم دارویی 

10025143 F به رژیم بدون پایبندی بدون پایبندی به رژیم غذایی 

10022117 DC بدون پایبندی به رژیم غذایی بدون پایبندی به رژیم غذایی 

10025158 F بدون پایبندی به رژیم بدون پایبندی به رژیم مایعات 

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

10036406 DC وریدی عمقیبدون ترومبوز  بدون ترومبوز ورید عمقی 

10036391 F فرآیند عروقی مثبت بدون ترومبوز ورید عمقی 

10034432 OC  بدون تشخیص و نتایج مورد انتظار جسمی
 و روانی

 تشخیص و نتیجه پدیده

10029264 DC بدون تنگی نفس بدون تنگی نفس 

10029255 F فرآیند مثبت دستگاه تنفسی بدون تنگی نفس 

10028984 DC بدون تهوع بدون تهوع 

10028997 F درک مثبت بدون تهوع 

10034727 DC بدون خستگی بدون خستگی 

10034715 F روند مثبت بدون خستگی 

10029168 DC بدون خشونت بدون خشونت 

10029175 F رفتارهای مثبت بدون خشونت 

10029110 F بدون خود مخربی بدون خودزنی 

10029106 DC بدون خودزنی بدون خودزنی 

10028806 DC بدون خونریزی بدون خونریزی 

10028810 F فرآیند مثبت عروقی بدون خونریزی 

10029008 DC بدون درد بدون درد 

10029012 F روند مثبت بدون درد 

10035645 DC بدون رفتار های خشونت آمیز بدون رفتار های خشونت آمیز 

10035632 F مثبترفتار  بدون رفتار های خشونت آمیز 

10029083 DC بدون رفتارهای  خود مخرب بدون رفتارهای  خود مخرب 

10029096 F رفتارهای مثبت بدون رفتارهای  خود مخرب 

10029065 DC بدون زخم فشاری بدون زخم فشاری 

10029077 F ساختار بدنی مثبت بدون زخم فشاری 

10028847 DC بدون سردرگمی بدون سردرگمی 

10028852 F شناخت مثبت بدون سردرگمی 

10029201 DC بدون سرگردانی بدون سرگردانی 

10029217 F نقل و انتقال بدون سرگردانی 

10045359 F ادراک مثبت بدون سرگیجه 

10045681 DC بدون سرگیجه بدون سرگیجه 

10034704 DC بدون سقوط بدون سقوط 

10034683 F رویداد یا رخداد مثبت بدون سقوط 

10028868 DC بدون سوء مصرف دارو بدون سوء مصرف دارو 

10028875 F بدون سوء مصرف مواد بدون سوء مصرف دارو 

10029123 DC بدون سوء مصرف مواد بدون سوء مصرف مواد 

10029134 F رفتار مثبت بدون سوء مصرف مواد 
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10033594 DC بدون صدمه الکتریکی بدون صدمه الکتریکی 

10034318 F روند مثبت بدون صدمه الکتریکی 

10033644 DC بدون صدمه حرارتی بدون صدمه حرارتی 

10034356 F فرایند مثبت بدون صدمه حرارتی 

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

10034360 F روند مثبت بدون صدمه نقل و انتقال 

10028966 DC صدمه و آسیببدون  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  عوارض اکتسابی ناشی از بستری بدون
 شدن در بیمارستان

 بدون عارضه

10042467 DC بدون عارضه بدون عوارض پس از زایمان 

10029049 DC بدون مسمومیت بدون مسمومیت 

10029054 F فرآیند مثبت بدون مسمومیت 

10029020 DC بدون ورم محیطی بدون ورم محیطی 

10029031 F سیستم نظارتی موثر فرآیند بدون ورم محیطی 

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 برداشتن برداشتن بخیه 

10032648 IC برداشتن برداشتن گیره زخم 

10002673 A ارزیابی: تخمین اندازه, کیفیت یا ارزش چیزی بررسی 

10019283 A پایش:اسکن از کسی یا چیزی به صورت منظم از نظر زمانی. بررسی 

10007256 A مشاهده:تحقیق پیرامون کسی یا چیزی به منظور حضور وغیاب  بررسی
 یا ویژگی های ان

10042927 IC بررسی بررسی  فشار پا 

10002832 M بررسی دستگاه ابزار بررسی 

10039087 IC بررسی بررسی اثرات جانبی دارویی 

10030656 IC  بررسی احتباس ادراری با استفاده از
 اولتراسوند

 بررسی

10033368 IC بررسی بررسی احتیاجات 

10024280 IC بررسی بررسی احساس خودکارآمدی 

10045901 IC  بررسی استفاده از پیشگیری کننده از
 بارداری

 بررسی

10038606 IC بررسی بررسی استفاده از دخانیات 

10024320 IC بررسی بررسی استفاده از درمان های سنتی 

10040529 IC بررسی بررسی استوما 

10043656 IC بررسی بررسی اسهال 

10044169 IC بررسی اسیب بررسی اسیب های لیزری 

10038901 IC بررسی بررسی اشتها 

10041745 IC بررسی بررسی اضطراب 

10026064 IC بررسی بررسی اطراف 

10037984 IC بررسی بررسی اطالعات در مورد انتشارعفونت 

10030639 IC بررسی بررسی اطالعات در مورد بیماری 

10039780 IC  بررسی اطالعات در مورد جلوگیری از
 سقوط

 بررسی

10039104 IC  بررسی دردبررسی اطالعات در مورد 

10039733 IC بررسی بررسی اطالعات در مورد درمان فیزیکی 

10039060 IC بررسی بررسی اطالعات در مورد کنترل درد بیمار 

10033876 IC بررسی مراقبت کننده بررسی اطالعات مراقب 

10039767 IC بررسی بررسی اطالعات مربوط به ایمنی محیط 

10039039 IC  بررسی اطالعات رژیمی مربوط به رژیم داروییبررسی اطالعات 

10024308 IC بررسی بررسی اعتقادات معنوی 
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10024312 IC بررسی بررسی اعتقادات معنوی خانواده 

10027079 IC بررسی بررسی اعتماد به نفس 

10038889 IC بررسی درد بررسی افزایش غیر عادی درد 

10037909 IC بررسی بررسی الگوی بهداشت 

10037913 IC بررسی بررسی الگوی بهداشت دهانی 

10026072 IC بررسی بررسی انتظارات 

10040586 IC بررسی بررسی اولویت ها 

10039751 IC بررسی بررسی ایمنی محیط 

10042943 IC بررسی بررسی آسیب 

10044050 IC ارزیابی آسیب بررسی آسیب انتقال 

10044032 IC  بررسی آسیب الکتریکیبررسی آسیب های 

10044045 IC بررسی اسیب بررسی آسیبهای اشعه 

10038891 IC  بررسی آلودینیا) درد حاصل از محرک غیر
 مضر(

 بررسی درد

10035678 IC بررسی بررسی آمادگی برای ترخیص 

10038046 IC بررسی بررسی بهداشت عمومی 

10024279 IC بررسی بررسی پاسخ به آموزش 

10001843 T رویداد یا رخداد بررسی پذیرش 

10026249 IC بررسی بررسی پذیرش وضعیت سالمت 

10037540 IC ارزیابی بررسی پس از سقوط 

10041126 IC بررسی بررسی پوست 

10044508 IC بررسی پیروی بررسی پیروی از برنامه ایمنی 

10037868 IC بررسی پیروی بررسی پیروی از دستورات ایمنی 

10037852 IC بررسی پیروی بررسی پیروی از رژیم دارویی 

10044481 IC بررسی پیروی بررسی پیروی از رژیم غذایی 

10044499 IC بررسی پیروی بررسی پیروی رژیم مایعات 

10024185 IC بررسی بررسی پیروی یا تبعیت 

10037932 IC بررسی بررسی تامین آب 

10022912 IC بررسی بررسی تامین دارو 

10037899 IC بررسی بررسی تامین غذا 

10037945 IC بررسی بررسی تحمل فعالیت 

10024267 IC بررسی بررسی ترس 

10026254 IC بررسی بررسی ترس ازسربار دیگران بودن 

10026093 IC بررسی بررسی ترس در مورد مرگ 

10040689 IC بررسی بررسی تصمیم گیری 

10045891 IC  بررسی تصویر بدنبررسی 

10027080 IC بررسی بررسی تصویر ذهنی از خود 

10037457 IC بررسی بررسی تعادل 

10037881 IC بررسی بررسی تعادل مایعات 

10040691 IC بررسی بررسی تعارض در تصمیم گیری 

10039526 IC بررسی شیردهی از پستان مادر بررسی تغذیه از پستان  مادر قبل از تولد 

10039395 IC بررسی تغذیه از پستان مادر بررسی تغذیه از پستان مادر پس از زایمان 

10030570 IC بررسی بررسی تکامل کودک 

10024222 IC بررسی بررسی تنش )استرس( مراقب 

10037966 IC بررسی بررسی توانایی انجام مراقبت 

10030536 IC بررسی بررسی توانایی آماده کردن غذا 

10030515 IC  بررسی توانایی برقراری ارتباط از طریق
 صحبت کردن

 بررسی

10038917 IC بررسی بررسی توانایی راه رفتن 

10044130 IC بررسی بررسی توانایی مدیریت تنش 

10030543 IC  بررسی جریان خون شریانی با استفاده از
 اولتراسوند

 بررسی

10037059 IC بررسی بررسی چشم ها 

10043775 IC بررسی بررسی حافظه 

10043694 IC بررسی بررسی حالت تهوع 

10036772 IC بررسی بررسی حالت عصبی 

10002768 IC بررسی بررسی حالت عصبی قبل از عمل جراحی 

10030527 IC بررسی بررسی حرکت 
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10024298 IC بررسی بررسی حمایت اجتماعی 

10030589 IC بررسی بررسی حمایت روانی 

10030673 IC بررسی بررسی حین برخورد 

10038079 IC بررسی بررسی خدمات بهداشتی مدرسه 

10037997 IC بررسی بررسی خدمات دفع پسماند 

10026086 IC بررسی بررسی خستگی 

10040461 IC بررسی بررسی خطر  برای عوارض استوما 

10023520 IC بررسی بررسی خطر افتادن 

10037435 IC بررسی خطر افتادن بررسی خطر افتادن هنگام بستری 

10042678 IC بررسی بررسی خطر برای  زخم پای دیابتی 

10045940 IC  بررسی خطر برای  عوارض جانبی نا
 مساعد دارویی

 بررسی

10041713 IC بررسی بررسی خطر برای بیماری 

10045955 IC بررسی بررسی خطر برای تعدی 

10033914 IC  بررسی خطر برای تنظیم حرارت
 منفی)نادرست(

 بررسی

10002813 IC بررسی بررسی خطر برای خونرسانی بافتی بی اثر 

10030710 IC بررسی بررسی خطر برای زخم فشاری 

10033895 IC  بررسی خطر برای عوارض اکتسابی از
 بیمارستان

 بررسی

10036740 IC بررسی بررسی خطر برای قطع موقت تنفس 

10040932 IC بررسی بررسی خطر برای کم شدن آب بدن 

10002809 IC بررسی بررسی خطر برای هیپرترمی 

10033905 IC بررسی بررسی خطر برای هیپرترمی 

10040921 IC بررسی بررسی خطربرای اختالل وضعیت تغذیه 

10026055 IC بررسی بررسی خلق افسرده 

10038938 IC بررسی بررسی خلق و خوی 

10036764 IC بررسی بررسی خواب 

10030747 IC بررسی بررسی خود مراقبتی پوست 

10042856 IC بررسی خون رسانی بافت بررسی خون رسانی بافت محیطی 

10030775 IC بررسی بررسی خونرسانی بافت 

10040044 IC بررسی بررسی دامنه حرکتی فعال 

10033882 IC بررسی بررسی دانش 

10030591 IC بررسی بررسی دانش خانواده در مورد بیماری 

10046607 IC بررسی بررسی دانش در مورد بهبود زخم 

10039136 IC بررسی بررسی دانش در مورد درمان سنتی 

10036481 IC بررسی بررسی دانش در مورد رژیم درمانی 

10046598 IC بررسی بررسی دانش در مورد مراقبت زخم 

10002775 IC  بررسی در معرض اشعه قرار گرفتنبررسی 

10044013 IC  بررسی در معرض سرایت بیماری قرار
 گرفتن

 بررسی

10026119 IC بررسی بررسی درد 

10044176 IC بررسی بررسی دریافت مایعات 

10002734 M دستگاه بررسی دستگاه 

10043734 IC بررسی بررسی دستگاه ضربان ساز قلب 

10035684 IC  بررسی رفتار تهاجمیبررسی 

10038022 IC بررسی بررسی رفتار جنسی 

10002747 IC بررسی بررسی رفتار خوردن و آشامیدن 

10024251 IC بررسی بررسی رفتارهای ورزشی 

10038014 IC بررسی بررسی روایت مرگ 

10030602 IC بررسی بررسی روند خانواده 

10030799 IC بررسی بررسی زخم 

10042802 IC بررسی بررسی زخم پای دیابتی 

10040847 IC بررسی بررسی زخم فشاری 

10002723 IC بررسی بررسی سازگاری 

10026600 IC بررسی بررسی سازگاری خانواده 

10045917 IC بررسی بررسی سرگیجه 

10043809 IC بررسی بررسی سطح استرس 
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10037071 IC بررسی بررسی سن بارداری 

10044107 IC بررسی بررسی سوء مصرف الکل 

10045938 IC بررسی بررسی سوء مصرف مواد 

10045929 IC بررسی بررسی سوءمصرف دارو 

10025883 IC بررسی بررسی شناخت 

10036755 IC بررسی بررسی شیردهی با پستان 

10044021 IC بررسی آسیب بررسی صدمات شیمیایی 

10024246 IC بررسی بررسی عدم پذیرش 

10043781 IC بررسی بررسی عدم تمرکز 

10024233 IC بررسی بررسی عقاید فرهنگی 

10042873 IC  بررسی عملکرد سیستم عصبی عروقی
 محیطی

 بررسی عملکرد عروقی عصبی

10042839 IC بررسی بررسی عملکرد عروقی عصبی 

10038177 IC بررسی بررسی عملکرد مدرسه 

10035433 IC  دارویی که بعد از قطع بررسی عوارض
مصرف یا کاهش دارو به وجود می 

 آید.)ترک اعتیاد(

 بررسی

10026103 IC بررسی بررسی غم و اندوه 

10026040 IC بررسی بررسی قابلیت ها 

10004189 A مشاهده کردن: ایجاد دقت، کیفیت یا شرایط چیزی. بررسی کردن 

10030781 IC بررسی بررسی کنترل ادرار 

10002710 IC بررسی بررسی کنترل درد 

10026161 IC بررسی بررسی کنترل عالئم 

10040658 IC بررسی بررسی کیفیت زندگی 

10045120 IC بررسی بررسی گوش ها 

10030562 IC بررسی بررسی مراقب 

10021844 IC بررسی بررسی مراقبت از خود 

10045108 IC بررسی بررسی مراقبت از دندان 

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

 بررسی

10024214 IC بررسی بررسی موانع 

10037950 IC بررسی بررسی موقعیت های مالی 

10038940 IC بررسی بررسی ناراحتی و غمگینی 

10044182 IC بررسی بررسی نشانه ها و عالئم عفونت 

10037295 IC  بررسی نشانه های عدم راحتیبررسی 

10026142 IC بررسی بررسی نقش ها 

10002687 IC بررسی بررسی نگرس به مدیریت دارویی 

10024205 IC بررسی بررسی نگرش به رژیم درمانی 

10042479 IC بررسی بررسی نگرش به عمل جراحی 

10002694 IC بررسی بررسی نگرش به وضعیت تغذیه 

10040636 IC بررسی نگرش به وضعیت سالمتی بررسی 

10024192 IC بررسی بررسی نگرش نسبت به بیماری 

10037875 IC بررسی بررسی نیاز رژیم غذایی 

10030618 IC  بررسی نیازهای بهداشتی و مراقبت های
 اجتماعی

 بررسی

10040398 IC بررسی بررسی واکنش روانی به استومی 

10038964 IC بررسی درد بررسی واکنش روانی به 

10045177 IC بررسی بررسی ورم 

10030752 IC بررسی بررسی وضعیت اجتماعی 

10030558 IC بررسی بررسی وضعیت اختیاری روده 

10036499 IC بررسی بررسی وضعیت ادراری 

10043752 IC بررسی بررسی وضعیت آگاهی به زمان و مکان 

10030660 IC بررسی بررسی وضعیت تغذیه 

10036786 IC بررسی بررسی وضعیت تنفسی 

10002799 IC  بررسی وضعیت تنفسی با استفاده از دستگاه
 پایش کننده

 بررسی

10044202 IC بررسی بررسی وضعیت دهان 

10030734 IC بررسی بررسی وضعیت روانی 
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10036475 IC بررسی بررسی وضعیت روده 

10030694 IC بررسی بررسی وضعیت فیزیولوژیک 

10036738 IC بررسی بررسی وضعیت قلبی 

10002706 IC  بررسی وضعیت قلبی با استفاده از وسایل
 پایش کننده

 بررسی

10030625 IC بررسی بررسی وضعیت مسکن 

10030768 IC بررسی بررسی وضعیت معنوی 

10033922 IC بررسی بررسی یکپارچگی پوست 

10033933 IC  عمل بررسی یکپارچگی پوست قبل از
 جراحی

 بررسی

10005491 A انجام: کوتاه کردن، از بین بردن، یا تقسیم چیزی. برش 

10009935 A بریدن: ایجاد یک شکاف در چیزی. برش 

10005462 F زخم ناشی از ضربه: پارگی کوچک یا برش پوست و غشاء  برش
 میانی آن

10019713 F د لکه های سفیعفونت:پوشش سفیدی که با عفونت های قارچی،  برفک
 یا زخم های کم عمق همراه است.

10024813 A ارتباط برقراری 

10017965 F انجام دادن: برقراری فعالیت جنسی به طور معمول بین دو نفر  برقراری ارتباط جنسی
 با جنس مخالف که منجر به رضایت جنسی می شود.

10024396 IC برقراری برقراری اعتماد 

10023738 IC برقراری رابطه دوستانه برقراری 

10016609 F برنامه برنامه 

10014630 M مصنوعی برنامه 

10046386 F رژیم غذایی برنامه از راه دهان چیزی نخورد 

10031537 F برنامه دارویی برنامه ایمن سازی 

10024026 F برنامه برنامه ایمنی 

10039535 F )برنامه برنامه بی حرکتی)ثابت 

10042524 F  برنامه پیشگیری از بارداری با ابزار
 خارجی

 برنامه

10032611 F برنامه برنامه توانبخشی 

10043706 F برنامه توانبخشی برنامه توانبخشی قلبی 

10011884 F برنامه برنامه دارویی 

10043171 M دستورالعمل ماده برنامه دارویی 

10036698 F برنامه برنامه درمان جسمی 

10032236 F برنامه برنامه دیالیز صفاقی 

10038993 F برنامه برنامه رفتاری 

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

10014648 A هماهنگی: توجه، سفارش ، و تنظیم کردن چیزی برنامه ریزی 

10006016 IC برنامه ریزی برنامه ریزی ترخیص 

10006028 IC برنامه ریزی ترخیص برنامه ریزی ترخیص توسط مراقب خانواده 

10033212 F برنامه برنامه سفر درمانی 

10038597 F برنامه برنامه شیردهی از پستان 

10032215 F  برنامه غذایی تزریقی) غذا دادن از راه
 تزریق(

 برنامه

10039640 F برنامه ایمنی برنامه مدیریت انزوا 

10039655 F برنامه ایمنی برنامه مدیریت تشنج 

10039820 F برنامه برنامه مدیریت درد 

10039664 F برنامه ایمنی برنامه مدیریتی پیشگیری از خودکشی 

10039638 F برنامه ایمنی برنامه مدیریتی محدودکننده فیزیکی 

10030850 F برنامه برنامه مراقبت از پستان 

10032761 F برنامه مراقبت از پوست برنامه 

10032197 F برنامه برنامه مراقبت از دهان 

10033283 F برنامه برنامه مراقبت از کاتتر ادراری 

10032166 F برنامه مراقبتی استوما برنامه مراقبت از نفروستومی 

10033174 F برنامه مراقبتی استوما برنامه مراقبت تراکئوستومی 

10031281 F  برنامه مراقبت چشمبرنامه 

10003970 M برنامه برنامه مراقبتی 
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10035915 IC عملکرد برنامه مراقبتی 

10044857 F برنامه برنامه مراقبتی از بیمار تحت تهویه 

10032790 F )برنامه برنامه مراقبتی از سوراخ) استوما 

10032262 F برنامه برنامه مراقبتی پس از زایمان 

10032412 F برنامه برنامه مراقبتی قبل از تولد 

10031223 F برنامه برنامه های تغذیه روده ای 

10042374 F برنامه برنامه همودیالیز 

10023667 F برنامه برنامه ورزشی 

10037156 F برنامه برنامه ی ایمنی کودک 

10023651 F برنامه برنامه ی آزمون تشخیصی 

10042744 F  برنامه تولد فرزندبرنامه ی مراقبتی 

10009926 F میزان: نرخ نسبی از افراد مبتال به یک بیماری بروز بیماری 

10021735 DC غم و اندوه بروز غم و اندوه های ناکارآمد 

10003887 F وضعیت قلب:مقدار خون خارج شده از بطن چپ در هر دقیقه. برون ده قلبی 

10028689 DC قلبیبرون ده  برون ده قلبی موثر 

10019848 M شود که به عملکرد اندام یا ای گفته میدستگاه اُرِتز)به وسیله بریس دندان
کند. در برخی موارد استفاده از ارتز سبب عضو کمک می

بهبود عملکرد و یا کاهش درد شده از پیشرفت بدشکلی در اندام 
هایی از ارتز عبارتند از: عینک، کمربند کند.نمونهجلوگیری می

 طبی، کفش طبی

10011116 J اندازه: بزرگ تر از اندازه متوسط بزرگ 

10001889 C فردی بزرگسال 

10006627 T بزرگسالی بزرگساالن مسن تر 

10001891 T دوره ی تکاملی بزرگسالی 

10009122 T رویداد یا رخداد بستری 

10004437 A چیزی مانند فراهم کردن:اوردن،به هم پیوستن یا فشار دادن  بستن
 بافت یا رگ

10004519 M دستگاه خنک کننده /گرم کننده بسته سرد 

10009167 M دستگاه گرم و سرد کننده بسته گرم 

10020497 M وسیله جذب یا جمع آوری بطری ادرار 

10001955 T نقطه ی زمانی یا مکانی بعد از ظهر 

10014483 F وضعیت بعد فیزیکی 

10009198 A فشردن محکم و در آغوش گرفتن: فشردن محکم و در آغوش  بغل کردن
 گرفتن کسی

10050350 IC بکار بردن بکاربردن پماد 

10012448 F اختالل در فرایند محیط اطراف بالی طبیعی 

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

10017782 F باال بردن: باال بردن قسمت های بدن، از جمله اندام فوقانی یا  بلند کردن خود
 تحتانی یا سر به یک موقعیت باالتر

10008674 L ساخت و ساز: تسهیالتی که فضا و سرپناه برای قایق و کشتی  بندرگاه
 را فراهم می کند.

10037749 DC  به تأخیر افتادن بهبود جسمی جسمیبه تأخیر افتادن بهبود 

10037731 F بهبود اختالل جسمی به تأخیر افتادن بهبود جسمی 

10034919 F اختالل در رشد به تأخیر افتادن رشد 

10034926 DC به تأخیر افتادن رشد به تأخیر افتادن رشد 

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

10039221 IC به حداقل رساندن به حداقل رساندن تحریک 

10013572 A مدیریت: به دست آوردن اختیاریا کسب چیزی به دست آوردن 

10017384 F مجموعه ای از فرایندها: مسیر دقیق اقدامات تشریح شده به  به طور معمول
اقدامات عرفی، صورت منظم، مجموعه ای از روش ها و 

 نامتغیر و عادت گونه بودن مجموعه ای از اقدامات

10002464 A توزیع: استفاده عملی از چیزی. به کار بردن 

10011163 L وضعیت به یک سمت 

10026692 J قضاوت نسبی دولت ارتقاء -بهبود 

10047266 DC اختالل در آراستن خود بهبود آراستن خود 

10016507 F  وضعیت: حذف کردن، به دست آوردن مجدد قدرت، بازیابی  بخشیدنبهبود
 سالمتی، شرایط طبیعی  یا امرار معاش.
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10050366 IC بهبود بخشیدن بهبود بخشیدن حمام کردن خود 

10027760 DC پاسخ بعد از ضربه بهبود پاسخ به جراحت وارد شده 

10027668 DC جراحت وارد شدهپاسخ به  بهبود پاسخ به جراحت وارد شده 

10047348 DC اختالل تعادل بهبود تعادل 

10033502 DC تعادل اسید و باز بهبود توازن اسید و باز 

10019249 F بهبود بهبود جراحی 

10028586 DC سردرگمی بهبود جهت گیری 

10050027 DC وضعیت خلقی منفی بهبود خلق 

10050321 IC بهبود بخشیدن بهبود خود آراستن 

10035576 DC خود کنترلی ضعیف بهبود خود کنترلی 

10047437 DC درک مختل بهبود درک 

10047324 DC دریافت غذا بهبود دریافت غذا 

10047330 DC اختالل دریافت مایع بهبود دریافت مایع 

10047232 DC اختال دندان در آوردن بهبود دندان در آوردن 

10047353 DC اختالل دید بهبود دید 

10035839 F بهبود بهبود سو مصرف الکل 

10047369 DC اختالل شنوایی بهبود شنوایی 

10006777 F بهبود بهبود عاطفی 

10014496 F )بهبود بهبود فیزیکی)جسمی 

10037419 F بهبود جراحی بهبود منفی جراحی 

10045787 DC وضعیت بهبود بهبود موثر از آزارجنسی 

10028691 DC  بهبود جراحی موثر جراحیبهبود 

10017983 F بهبود بهبود وضعیت جنسی 

10007928 F بهبود بهبود وضعیت مالی 

10028517 DC اختالل یکپارچگی پوست بهبود یکپارچگی پوست 

10018937 F اختالل در هوشیاری: شرایط خواب عمیق همراه با پاسخ به درد بهت و بی حالی 

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

10038033 F شرایط بهداشت 

10041190 F الگوی بهداشت بهداشت دست 

10017769 F بهداشت بهداشت فردی 

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

10038328 DC بهداشت بهداشت موثر 

10013712 A حفظ و نگهداری: دستیابی به بهترین نتیجه. بهینه سازی 

10043279 DC بواسیر بواسیر 

10043267 F مشکل سیستمیک رگ بواسیر 

10008206 F شود.وضعیت دچار اختالل:بویی که باعث ناراحتی می  بوی نامطبوع 

10018327 F درک حسی: قابلیت بوییدن و پاسخ به محرک توسط سیستم  بویایی
 بویایی

10026922 F بی اختیاری ادراری بی اختیار ادرار در اثر سر ریز شدن مثانه 

10025686 DC بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار 

10026895 F ادرار، شکست کنترل  وضعیت خود داری: عبور غیر ارادی بی اختیاری ادرار
 ارادی مثانه و اسفنکتر در طول مجرای ادرار.

10026914 DC  بی اختیاری ادرار در اثر سر ریز شدن
 مثانه

 بی اختیاری ناشی از سرریز شدن مثانه

10026876 F بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادراری کامل 

10026807 DC کاملبی اختیاری ادراری  بی اختیاری ادراری کامل 

10026869 F بی اختیاری ادرار:بی اختیاری ادرار که می تواند ناشی از فشار  بی اختیاری استرسی
به شکم، عطسه یا خنده، بلند کردن چیزی، پرش یا دویدن و 

 ورزش کردن رخ دهد.

10026797 DC بی اختیاری استرسی بی اختیاری استرسی ادرار 

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

 شود.

10026778 DC بی اختیاری عملکردی بی اختیاری عملکردی ادرار 
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10026882 F بی اختیاری ادرار: از دست دادن غیر ارادی ادرارکه به  بی اختیاری فوریتی
سرعت پس از یک احساس فوری و جدی نیاز به دفع ادرار 

 کردن اتفاق می افتد.

10026811 DC بی اختیاری فوریتی بی اختیاری فوریتی 

10027718 DC بی اختیاری مدفوع بی اختیاری مدفوع 

10027702 F کنترل مدفوع: دفع غیر ارادی و خود به خودی مدفوع بی اختیاری مدفوع 

10033399 DC اشتها اشتهایی بی 

10009762 A مهار:محدود نگه داشتن کسی یا چیزی درحرکت -محدود کردن بی حرکت کردن 

10010330 F اختالل خواب:ناتوانی مزمن در خوابیدن یا به خواب رفتن در  بی خوابی
طول شب ،ناتوانی در خوابیدن با وجود موقعیت راحت در یک 

با عوامل روانی یا محیط مناسب، بیداری، بیخوابی. اغلب 
فیزیکی مانند فشار روحی، اضطراب، درد، ناراحتی، تنش، 
اختالل در عملکرد مغزی و سوء مصرف مواد مخدر همراه 

 است.

10025705 DC بی قراری بی قراری 

10002035 F بیش فعالی:شرایطی که در ان بیمار نا ارام است و با رفتار توام  بی قراری
 تنش فکری بروز می کند.با تنش،اضطراب ،ترس و 

10002042 F پرش افکار:از دست دادن تمام یا قسمتی از توانایی شناخت افراد  بی قراری
یا اشیا ناشی از آسیب مغزی که از طریق حس 

 شنوایی،بینایی،بویایی چشایی یا المسه  خود را نشان می دهد

10027843 DC بی قراری بی قراری کاهش یافته 

10023900 F  وضعیت مختل شده معناییبی 

10002536 F فرآیند اختالل قلبی:اختالل ریتم طبیعی دهلیزی و انقباض  بی نظمی
 میوکارد بطنی

10000653 DC رفتار نا منظم بی نظمی در رفتار نوزاد 

10009302 F اختالل وضعیت:افزایش غیر طبیعی فعالیت بدنی، لرزش، بی  بیش فعالی
وضعیت، که با بیماری هایی مانند قراری، مشکل ماندن در یک 

 پرکاری تیروئید یا اختالالت روانی همراه است.

10019600 L اندام تولید مثل جنس مذکر بیضه 

10017138 F )بیش فعالی: احساس ناراحتی، خستگی و خارش در اعماق  بیقراری )ناآرامی
عضالت که گاهی اوقات با پیچ خوردگی عضالنی و سوزن 

 ساس درد همراه است.سوزن شدن و اح

10025722 DC )بیقراری )ناآرامی( بیقراری )ناآرامی 

10015791 F اختالل در رفتار جنسی: انجام فعالیت جنسی بی رویه یا داشتن  بیقیدی در امور اخالقی و جنسی
شریک های جنسی بسیار با خطر گسترش بیماری های مقاربتی 

 واگیر.

10041443 F مواد بدن بیلی روبین 

10034988 F اختالل در فرآیند سیستم نظارتی بیلی روبین باال 

10034990 DC بیلی روبین باال بیلی روبین باال 

10035054 DC سطح موثر بیلیروبین بیلیروبین سرم در محدوده طبیعی 

10014132 C فردی بیمار 

10009114 L تسهیالت مراقبت بهداشتی بیمارستان 

10013314 L سیستم حسی اجزای بینی 

10008155 L ناحیه بدن پا 

10011298 L ناحیه بدن پا 

10042785 M ارائه دهنده مراقبت پاپزشک 

10011090 F زخم ناشی از ضربه: پاره شده، زخم دندانه دار که گاهی  پارگی
تهدیدی برای آسیب بافت های حیاتی  و از دست دادن خون و 

 سرم 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 واکنش  به مدیریت درد پاسخ  بیمار به کنترل درد 

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

10016357 F واکنش به تجربه ناخوشایند:واکنش ناسازگاری که بعد از تجاوز  پاسخ به آسیب ناشی از تجاوز
برای قربانی اتفاق می افتد با یک شیوه زندگی نامنظم و فرایندی 

 طوالنی مدت برای سازماندهی مجدد شیوه زندگی فرد .

10017015 F پاسخ به دارو پاسخ به بیهوشی 
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10039854 F  پاسخ به درمان پرستار کنترل دردپاسخ به 

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 پاسخ به تنظیم درجه حرارت 

10017089 F  (پاسخ به جداسازی از دستگاه تهویه
 ونتیالتور(

 درمانپاسخ به 

10017043 F پاسخ به درمان پاسخ به دارو 

10017070 F واکنش فیزیکی پاسخ به درمان 

10020114 F پاسخ روانی مختل شده پاسخ به ضربه 

10017027 F پاسخ به درمان پاسخ به فراورده های خونی 

10017036 F پاسخ به درمان پاسخ به مایع درمانی 

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

10015974 F فرآیند روانی پاسخ روانی 

10016083 F پاسخ روانی اجتماعی به برنامه مراقبتی -پاسخ روانی 

10016020 F پاسخ روانی اجتماعی به راهنمایی ها -پاسخ روانی 

10022309 F اجتماعی به راهنمایی های  -پاسخ روانی
 مرتبط با ورزش

 اجتماعی به راهنمایی -روانیپاسخ 

10016077 F پاسخ روانی اجتماعی به مدیریت درد -پاسخ روانی 

10034413 F پاسخ روانی اجتماعی به نوع روش -پاسخ روانی 

10016065 F اجتماعی مربوط به راهنمایی    -پاسخ روانی
 زخم

 اجتماعی به راهنمایی -پاسخ روانی

10016049 F اجتماعی مربوط به راهنمایی  -پاسخ روانی
 تغذیه ای

 اجتماعی به راهنمایی -پاسخ روانی

10016031 F اجتماعی مربوط به راهنمایی  -پاسخ روانی
 دارویی

 اجتماعی به راهنمایی -پاسخ روانی

10016054 F اجتماعی مربوط به راهنمایی  -پاسخ روانی
 درد

 اجتماعی به راهنمایی -پاسخ روانی

10041797 F پاسخ روانی پاسخ روانی به استومی 

10024781 F پاسخ روانی پاسخ روانی به آموزش 

10038955 F پاسخ روانشناسی پاسخ روانی به درد 

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

10024832 F پاسخ به درمان پاسخ منفی به درمان 

10032132 F  اختالل در پاسخ روانی موقعیتپاسخ منفی به 

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

10028670 DC پاسخ به دارو پاسخ موثر به دارو 

10036423 DC پاسخ به درمان پاسخ موثر به درمان 

10014505 F فرآیند بدن پاسخ های فیزیکی 

10017091 F یک محرکوضعیت: واکنش به  پاسخدهی 

10008908 L ناحیه بدن پاشنه 

10032551 M دستگاه سنج خون(پالس اکسی متر)اکسیژن 

10008378 M پانسمان زخم پانسمان با گاز 

10031164 IC پانسمان پانسمان بیمار 

10007475 M ابزار پوششی پانسمان چشمی 

10021227 M وسیله پوشاننده پانسمان زخم 

10024349 IC  قرارداد به قراردادپایبندی 

10012154 A تعیین کردن: رسیدگی به کسی یا چیزی به طور مکرر یا منظم پایش 

10036343 IC  پایش  عوارض دارویی که بعد از قطع
 مصرف یا کاهش دارو به وجود می آید.

 پایش

10012196 IC پایش پایش  وضعیت تنفسی 

10034285 IC پایش پایش  وضعیت قلبی 

10043884 IC پایش پایش اثرات جانبی دارو 

10032068 IC پایش پایش اختالل در سازگاری خانواده 

10005126 M دستگاه پایش کننده پایش انقباضات 

10044667 IC پایش پایش انقباضات رحمی 

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 

10032109 IC پایش پایش پاسخ به درمان 
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10043878 IC پایش پایش تبعیت از درمان 

10036622 IC پایش پایش تحمل فعالیت 

10046372 IC پایش پایش ترشحات واژن 

10040852 IC پایش پایش تعادل مایعات 

10036032 IC پایش پایش تغذیه 

10037092 IC پایش پایش تنفس درمانی 

10037211 IC پایش پایش حرکت روده ای 

10037442 IC پایش پایش خطر سقوط 

10039896 IC  پایش خطر واکنش منفی به پرستار کنترل
 درد

 پایش

10039883 IC  پایش خطرواکنش منفی به پرستار کنترل
 درد

 پایش

10035335 IC پایش پایش خونرسانی بافتی 

10012165 IC پایش پایش درجه حرارت بدن 

10038929 IC پایش پایش درد 

10046364 IC پایش پایش دستگاه حمایت کننده مکانیکی قلب 

10046340 IC پایش پایش رشد نوزاد 

10032047 IC  پایش سطح اشباع اکسیژن خون با استفاده از
 پالس اکسی متر

 پایش

10036992 IC پایش پایش سطح بیلی روبین 

10032113 IC پایش پایش عالئم حیاتی 

10012203 IC پایش پایش عالئم و نشانه های عفونت 

10036614 IC پایش پایش غذای دریافتی 

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 گیجی 

10035303 IC پایش پایش مایعات دریافتی 

10035319 IC پایش پایش مایعات دفع شده 

10036633 IC پایش پایش نبض مچ پا 

10032099 IC پایش پایش نتایج آزمایشگاهی 

10032121 IC پایش پایش وزن 

10012183 IC  پایش وضعیت فیزیولوژیکیپایش 

10011455 A موقعیت: اجازه دادن به  یا پایین آوردن کل بدن یا بخش هایی از  پایین آوردن
 بدن

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

10011440 L باال به پایین موقعیت پایین تر 

10003293 M پوشش تخت پتو 

10006658 M پتو پتو برقی 

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

10027261 C والد پدر 

10021624 C عضو خانواده پدر بزرگ 

10014052 F مادر،رفتارهاییمراقبت کردن: مسئولیت پذیری به عنوان پدر و  پدر و مادری 
برای تسهیل وارد کردن یک نوزاد به خانواده؛ رفتارهایی برای 

بهینه سازی رشد و تکامل کودکان؛ انتظار درونی 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 بررسی پذیرش 

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

10044273 F پذیرش پذیرش وضعیت سالمتی 

10023499 DC پذیرش سالمتی پذیرش وضعیت سالمتی 

10036294 F پذیرش پذیرفتن افزایش سن 

10006932 F فرایند بدنی پر خونی 
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10009394 F اختالل در سیستم گردش خون: پمپاژ خون از طریق رگ فرآیند  پر فشاری خون
 های خونی با فشار بیشتر از حالت طبیعی

10016293 M درمان پرتو درمانی 

10009387 F اختالل در خواب:خواب عمیق طوالنی مدت و بیش از حد  پرخوابی
طبیعی،گیجی در بیداری، خواب آلودگی شدید، بی حالی مرتبط 

 ازعوامل فیزیکیبا عوامل روانی فارغ 

10003759 F رفتار خود مخرب: رفتار مرتبط با خوردن غذا، اشتهای زیاد و  پرخوری
 پرخوری که منجر به استفراغ و افسردگی می شود.

10004896 F اختالل رفتاری درغذا خوردن:غذا خوردن مکرر، اصرار به  پرخوری بیمارگونه
 خوردن مواد غذایی با وجود گرسنه نبودن

10010158 F شناخت پردازش اطالعات 

10035524 DC پردازش اطالعات پردازش موثر اطالعات 

10014695 L اجزای سیستم  تنفسی پرده جنب 

10013333 M ارائه دهنده مراقبت پرستار 

10040403 M (پرستار استوما درمانیETN) پرستار 

10039798 IC عملکرد پرستار کنترل درد 

10013379 L مسکن حمایت شده پرستاری در خانه 

10016229 M ابزار ارتباطی پرسشنامه 

10015926 M برنامه پروتکل 

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

 فرهنگ و سنت ها از نسل قبل به نسل جدید

10005807 F اختالل وضعیت:احساس نا امیدی همراه با یاس ،افسردگی و  پریشانی
 نگرانی

10014340 L ناحیه بدن پرینه 

10014522 M ارائه دهنده مراقبت پزشک 

10003650 L موضع بدن پستان 

10003106 L ناحیه بدن پشت 

10003697 L ارتباط بین دو جاده یا خط راه آهن ... پل 

10007468 L ناحیه بدن پلک 

10013670 M مواد پماد 

10006662 M دستگاه پمپ شیر برقی 

10007971 L ناحیه بدن پهلو 

10002884 M )وسیله تنفسی پودر کردن)وسیله کمک تنفسی 

10018239 L اختالل مربوط به پوست: عملکرد سطح طبیعی بدن، و ضخامت  پوست
نرمی، صافی و حرارت مناسب و کشش آن در رابطه با سختی، 

 آن

10040517 F پوست پوست اطراف استوما در دیواره شکم 

10006367 F اختالل پوستی: پوست خشن و فلس مانند، با خطر ابتال به ترک  پوست خشک
خوردگی در دست ها، پاها و بیش از همه در برجستگی 

 استخوانی.

10047073 DC پوست خشک پوست خشک 

10017494 L )قسمتی از بدن پوست سر)جمجه 

10012149 F اختالل پوستی پوست مرطوب 

10005296 A انجام:قرار دادن چیزی روی قسمتی یا کل بدن پوشاندن 

10030486 IC )به کار بردن پوشاندن جوراب ضد آمبولی)االستیکی 

10005914 M وسیله جذب یا جمع آوری پوشک بچه 

10017748 F  پوشیدن و در آوردن لباس لباسپوشیدن و در آوردن 

10014624 M وسیله انتقال پیپت 

10018698 F فرایند اختالل در سیستم عضالنی اسکلتی: ضربه به مفصل که  پیچ خوردن
باعث درد و بدی حرکت می شود و حرکت مفصل دردناک 
است. حساس بودن، اسپاسم عضله، ورم مفصل، اختالل در 

 یب و پارگی بافت رباطی باشد.حرکت که می تواند ناشی از آس

10023605 J حالت پیچیدگی 

10023583 J پیچیدگی پیچیده 

10008172 L ناحیه ی بدن پیشانی 

10001901 A ارتقا:پیشرفت و حرکت به جلو پیشرفت 

10000364 F تحقق یا عدم تحقق پیشرفت 
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10015789 J دولت پیشرفت 

10036452 IC پیشرفت پیشرفت در حرکت 

10036447 IC پیشرفت پیشرفت در رژیم غذایی 

10015620 A توجه: متوقف کردن  یا ممانعت از اتفاق افتادن چیزی پیشگیری 

10015704 IC پیشگیری کردن پیشگیری از آسیب حرارتی 

10015665 IC پیشگیری کردن پیشگیری از آسیب لیزری 

10015683 IC پیشگیری کردن پیشگیری از آسیب مکانیکی 

10015696 IC پیشگیری کردن پیشگیری از آسیب ناشی از اشعه 

10015631 IC پیشگیری کردن پیشگیری از آسیب های شیمیایی 

10005055 A حفاظت: جلوگیری از آلودگی یا عفونت. پیشگیری از آلودگی 

10025213 IC خانواده مانندجلوگیری: اقدام برای جلوگیری از زیاد شدن افراد  پیشگیری از بارداری 
 استفاده از روش های های پیشگیری از تولد.

10025428 F موجودیت پیشگیری از بارداری 

10037501 IC پیشگیری از پوکی استخوان پیشگیری از پوکی استخوان 

10040207 M درمان پیشگیری از پوکی استخوان 

10015677 IC پیشگیری کردن پیشگیری از حساسیت به التکس 

10024953 IC پیشگیری پیشگیری از خشونت 

10042904 IC پیشگیری از زخم پای دیابتی پیشگیری از زخم پای دیابتی 

10042894 M درمان پیشگیری از زخم پای دیابتی 

10040224 IC پیشگیری از زخم فشاری پیشگیری از زخم فشاری 

10040194 M درمان پیشگیری از زخم فشاری 

10002128 A محافظت پیشگیری از سبک زندگی الکلیک 

10015649 IC پیشگیری کردن پیشگیری از سرایت عفونت 

10040211 IC پیشگیری از سقوط پیشگیری از سقوط 

10040187 M درمان پیشگیری از سقوط 

10038652 IC ییشگیری کردن پیشگیری از عود 

10046454 IC پیشگیری کردن پیشگیری از یبوست 

10015654 IC پیشگیری کردن پیشگیری ازآسیب با برق 

10015838 F پدیده پیشگیری کننده 

10050313 IC پیشنهاد دادن پیشنهاد دادن نوشیدنی 

10019967 A شناسایی کردن: مشاهده کردن، کشف کردن یا پیدا کردن آثار یا  پیگیری
 نشانه هایی از کسی یا چیزی با بررسی کردن.

10038739 T  دستور دستورپیگیری 

10037173 F برنامه پیگیری غربالگری 

10038741 IC برنامه ریزی پیگیری قرار مالقات های برنامه ریزی شده 

10029759 DC تداوم مراقبت پیگیری مشکل مراقبتی 

10005064 F وضعیت پیوستگی 

10004923 F ب قابلیت مرتشناخت: افکار به طور فزاینده منطقی و منسجم با  پیوستگی در تفکر
سازی، نظم و طبقه بندی حقایق بدون آنکه قادر به تعمیم و 
مقابله در انتزاعی. حل مشکل این است که در یک روش 

سیستماتیک بتن بر اساس آنچه که تصور انجام، حفظ به معنای 
واقعی کلمه به معنای کلمات و استفاده از کلمات به نمونه خاص 

لی. مرحله در توسعه روند تفکر از گونه و نه به گونه به طور ک
 سال سن دارد. 11-7شناختی یک کودک از حدود 

10020053 M جراحی 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 )فرآیند محیطی:انتشار انرژی به عنوان امواج الکترومغناطیسی   تابش)پرتو
یا به عنوان حرکت دهنده ذراتی که بر زندگی و تکامل بشر 

 تاثیر گذار است.

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

10037426 DC تاخیر بهبود جراحی تاخیر بهبود جراحی 

10037403 F عدم بهبود جراحی ها تاخیر بهبود جراحی 

10038815 T رویداد یا رخداد تاریخ ترک سیگار 
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10019415 F در دقیقه در بزرگساالن که  100افزایش آریتمی باالی  تاکی کاردی
 غیرطبیعی است.

10024809 F ارتباط موثر تاکید مثبت 

10019443 M ابزار جذب یا جمع آوری کننده تامپون 

10038359 F تامین یا تهیه  آب تامین آب کافی 

10023928 F تامین تامین دارو 

10008138 F تامین: در دسترس بودن مواد مایع یا جامد مواد مقرون به  تامین غذا
 صرفه، که می تواند به عنوان تغذیه انسان استفاده می شود.

10045725 DC تامین مواد غذایی تامین مواد غذایی کافی 

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 جراحی 

10020758 IC  تائید اقدامات الزم برای بیمار قبل از عمل
 جراحی

 تائید صحت

10020743 IC تائید صحت تائید رضایت قبل از عمل جراحی 

10020727 A ارزیابی:اطمینان از حقیقت یا صحت چیزی تائید صحت 

10033296 IC تائید صحت تائید مرگ 

10046669 IC تائید صحت تأیید وجود وسیله اصالحی 

10007916 F طبیعی دمای بدن، اختالل در تنظیم حرارت : باال رفتن غیر  تب
تغییر در تنظیم داخلی درجه حرارت، همراه با افزایش تعداد 
تنفس،  افزایش فعالیت سوخت و ساز، تاکی کاردی با نبض 
ضعیف، بی قراری، سردرد یا گیجی. باال رفتن سریع درجه 

حرارت با لرزش،  رنگ پریدگی پوست خشک که با 
 ست.برافروخته شدن پوست گرم و عرق کردن همراه ا

10041539 DC تب تب 

10037593 DC تب تب مزمن 

10008309 F فرایند سیستم تنفسی: تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن کیسه های  تبادل گازی
هوایی، تعادل در خونرسانی تنفسی همراه با اثر بر تنفس، رنگ 

 پوست و سطح انرژی

10027993 DC تبادل گازها تبادل موثر گاز 

10022210 DC تبعیت تبعیت 

10030298 F وضعیت مثبت: اقدام فعال برای ارتقای تندرستی، بهبود و  تبعیت
توانبخشی، دنبال کردن دستورالعمل ها بدون انحراف، 
 اختصاص دادن به مجموعه ای از اقدامات و رفتارها. 

سازگار با رژیم درمانی،مصرف دارو ی دستور داده شده، 
نشانه هایی از بهبود، مجموعه ای تغییر رفتار برای بهترشدن، 

از داروها در موعد مقرر، درونی سازی ارزش رفتار مراقبتی 
بهداشتی و تبعیت کردن از دستورالعمل های درمان مورد 

نظر.)معموال با پشتیبانی  خانواده و دیگران حمایت می شوند. 
اطالعات درباره داروهای ارائه شده و روند بیماری، انگیزه 

 طه بین مددجو و پرسنل.(مددجو،راب

10030214 DC تبعیت از نکات ایمنی تبعیت از احتیاطات ایمنی 

10030144 DC تبعیت از آزمایش تشخیصی تبعیت از آزمایش تشخیصی 

10030308 F تبعیت از رژیم تبعیت از آزمایش تشخیصی 

10030163 DC تبعیت از تمرینات ورزشی تبعیت از تمرینات ورزشی 

10030320 F تبعیت از رژیم تبعیت از تمرینات ورزشی 

10033671 DC تبعیت از دستورات توان بخشی تبعیت از دستورات توان بخشی 

10033869 F تبعیت از رژیم تبعیت از دستورات توان بخشی 

10030354 F تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم دارویی 

10030192 DC داروییتبعیت از رژیم  تبعیت از رژیم دارویی 

10030365 F تبعیت تبعیت از رژیم درمانی 

10030205 DC تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم درمانی 

10030312 F تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم غذایی 

10030159 DC تبعیت از رژیم غذایی تبعیت از رژیم غذایی 

10030331 F تبعیت از رژیم تبعیت از رژیم مایعات 

10030171 DC تبعیت از رژیم مایعات تبعیت از رژیم مایعات 

10030377 F تبعیت از رژیم تبعیت از نکات ایمنی 

10030349 F تبعیت از رژیم تبعیت ازدستورات ایمنی 
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10030185 DC تبعیت ازدستورات ایمنی تبعیت ازدستورات ایمنی 

10006037 F ی با ویژگ اختالل در اعتقاد: تعلق یا تعصب به سمت یک گروه تبعیض
 های مشترک.

10017920 F تبعیض: جانبداری یا تعصب به جنسیت تبعیض جنسیتی 

10025400 F تبعیض جنسیتی:  ارزش نهادن به یک جنس بیشتر از  تبعیض جنسیتی کودک
 دیگری،فرق گذاشتن بین کودکان از نظر جنسیتی

10002298 A مورد چیزیارزیابی: تجزیه و تحلیل اطالعات در  تجزیه و تحلیل 

10015523 IC تجویز کردن تجویز دارو 

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

10004002 F مشارکت: مراقبت درصورت نیاز تحت مراقبت بودن 

10003181 F توانایی حرکت تحرک در تختخواب 

10018842 A دادن چیزی انجام: تحریک یا حرکت تحریک کردن 

10006875 F وضعیت: تمایل به نگه داشتن، تمرکز و بازیابی انرژی در طول  تحمل
 زمان و مقاومت در برابر فشار طوالنی مدت.

10036370 DC تحمل رژیم غذایی تحمل رژیم غذایی 

10036362 F وضعیت مثبت تحمل رژیم غذایی 

10024878 F وضعیت مثبت تحمل فعالیت 

10027634 DC تحمل فعالیت تحمل موثر فعالیت 

10003168 M وسیله حمایت کننده تخت 

10006211 A تمیز کردن:در آوردن یا جاری کردن چیزی تخلیه 

10006207 M وسیله حمل و نقل تخلیه 

10021204 M تخلیه تخلیه زخم 

10013868 L بخش تولید مثلی بدن زن تخمدان 

10043057 A آوردنبه دست  تدارکات دارو 

10005072 F پیوستگی تداوم مراقبت 

10035507 DC تداوم مراقبت تداوم مراقبت موثر 

10018013 A کوتاه کردن: کوتاه کردن مو یا سبیل تراشیدن 

10014742 F نرخ: تعداد افراد در واحد سطح زمین تراکم جمعیت 

10019933 L استوما)سوراخ( تراکئوستومی 

10019951 M جراحی تراکئوستومی 

10006000 T رویداد یا رخداد ترخیص 

10007738 F احساسات منفی: احساس خطر، در معرض خطر یا پریشانی به  ترس
علل شناخته شده یا ناشناخته، و گاهی اوقات پاسخ به یک 

 وضعیت فیزیولوژیکی با ترس از جنگ یا پرواز

10000703 DC ترس ترس 

10041709 F  ترس دارترس از بیماری واگیر 

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 سربار دیگران شدن 

10041671 DC ترس از سربار دیگران شدن ترس از سربار دیگران شدن 

10043214 F ترس ترس از عوارض جانبی دارو 

10043222 DC ترس از عوارض جانبی دارو ترس از عوارض جانبی دارو 

10026541 F ترس ترس ازمرگ 

10037834 DC ترس ازمرگ ترس ازمرگ 

10011969 F مواد بدن ترشح  قاعدگی 

10017460 F فرآیند ترشحی: فرایند سنتز و ترشح بزاق از غدد بزاقی و ترشح بزاق 
مخاط در دهان حاوی آب، موسین) نوعی پلیمرکه باعث 

شود وقادر است باکتری ها را به دام چسبندگی بزاق می
بیاندازد(، نمک و پتیالین آنزیم های گوارشی)مهمترین آنزیم 

دیل باشد که نشاسته را به مالتوز تببزاقی پتیالین یا آلفا آمیالز می
ان، هضم نشاسته و کند(،بزاق که به مرطوب شدن حفره دهمی

 جویدن و بلع غذا کمک می کند.

10043331 DC ترشحات واژن ترشح بیش از حد از واژن 

10022223 F اختالل در فرآیند دستگاه تنفسی ترشح پشت حلق 

10021761 DC ترشح پشت حلق ترشح پشت حلق 

10043320 F ماده بدنی ترشحات واژن 

10035841 F بهبود)ترک( ترک سوء مصرف دارو 
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10038756 F عدم استفاده از تنباکو ترک سیگار 

10006139 F کم شدن فعالیت:عدم فعالیت ترک کردن 

10035479 DC بهبود )ترک( ترک موثر سوء مصرف مواد 

10027495 F اختالل فرآیند عروقی ترومبوز ورید عمقی 

10010266 A بدن برای وارد  جایگذاری: ورود یک سوزن به داخل قسمتی از تزریق
 کردن مواد

10031138 F رویداد یا رخداد تست های تشخیصی 

10002171 A درمان: آسان تر کردن چیزی برای تحمل تسکین 

10016716 A رفتار کردن: کاهش، پایان دادن یا از بین بردن چیزی. تسکین 

10040156 F وضعیت تسکین 

10013984 A و کنترل درد به یک فرد در مراحل آخر مدیریت: تامین آسایش  تسکین دادن
 بیماری از طریق حمایت روانی و معنوی عاطفی جسمی

10040160 DC تسکین تسکین یافته 

10007499 A کمک:اسان ساختن چیزی برای کسی تسهیل 

10035958 IC تسهیل تسهیل  پذیرش غم و اندوه 

10035927 IC  تسهیل امکان خانواده برای شرکت در
 مراقبتیبرنامه 

 تسهیل

10035856 IC تسهیل تسهیل بهبود اعتیاد به الکل 

10035860 IC تسهیل تسهیل بهبود اعتیاد به دارو 

10036273 IC تسهیل تسهیل پایبندی به رژیم 

10026616 IC تسهیل تسهیل توانایی برقراری ارتباط احساسی 

10038196 IC تسهیل تسهیل توانایی برقراری نیازهای ارتباطی 

10026265 IC تسهیل تسهیل توانایی صحبت درباره  فرآیند مرگ 

10026277 IC تسهیل تسهیل توانایی مشارکت در ایفای نقش 

10040501 IC  تسهیل توانایی مشارکت در برنامه ریزی
 مراقبتی

 تسهیل

10024417 IC تسهیل تسهیل در بهبود وضعیت مالی 

10036304 IC تسهیل تسهیل در پذیرش پیری 

10024401 IC تسهیل تسهیل دسترسی به درمان 

10035716 IC تسهیل تسهیل کنترل تکانه 

10008730 L ساختار اجتماعی: ساختار طراحی شده و ساخته شده برای  سالمتی-تسهیالت خدمات بهداشتی
حمایت از ارائه خدمات بهداشتی که غالبا با بیمارستان و خدمات 

 همراه استبالینی بیمارستانی 

10034445 OC  تشخیص  فرآیند روانی و نتیجه مورد
 انتظار

 فرآیند روانی

10035697 IC تعیین تشخیص ادراک تغییریافته 

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

10020736 IC تایئید صحت تشخیص الرژی 

10005895 F  عالیم و عالیم موجودتشخیص بیماری 

10009649 IC تعیین تشخیص نگرش نسبت به مراقبت 

10034421 F فرایند بدن تشخیص های فرایند بدن و انتظارات 

10016467 OC تشخیص و نتایج تشخیص و نتایج منفی 

10016446 OC تشخیص بیماری و عالیم موجود تشخیص و نتایج مورد انتظار 

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

10017309 F سنت تشریفات 

10011799 M وسیله حمایتی تشک 

10020974 M تشک تشک آبی 

10007755 M تشک تشک پر 

10041560 M تشک تشک کاهش فشار 

10046505 F اختالل در فرآیند سیستم عضالنی تشنج 

10045668 DC تشنج تشنج 

10019671 F درک: تمایل به نوشیدن آب یا سایر مایعات از راه دهان، خشکی  تشنگی
 مخاط گلو و دهان

10037847 DC تشنگی تشنگی 
10006823 A حمایت کردن: دادن اعتماد به نفس و امید به کسی. تشویق کردن 

10050309 IC توانایی های تشویق کردن تشویق کردن ارتباط 

10024377 IC تشویق کردن تشویق مثبت 

10028731 DC تصمیم گیری های موثر تصمیم گیری های موثر 
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10025348 F فرایند تصمیم گیری تصمیم گیری های موثر 

10022805 DC تصور نادرست تصور نادرست 

10019310 F )درک نادرست: احساس وجود چیزی که وجود ندارد، چیزی که  تصور نادرست)سوءظن
نامعین است، تمایل به اتهام زنی ذهنی یا زمینه واضحی ندارد و 

 ابراز تردید درباره اعتبار حقیقت

10023963 F تصور ذهنی از خود تصورات ذهنی منفی از خود 

10022724 DC تصورات منفی از خود تصورات ذهنی منفی از خود 

10003405 F بدن یا تصویر ذهنی از خود:تصویر ذهنی از قسمت یا تمام  تصویر ذهنی از بدن
 ظاهر فیزیکی فرد.

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

10028564 DC تصویر بدن تصویر مثبت از بدن 

10044520 F تصویر بدن تصویر مثبت از بدن 

10014925 F تصور از خود تصویر مثبت از خود 

10027108 DC  تصویر مثبت از خود خودتصویر مثبت از 

10003110 F موقعیت: ثبات بدن و هماهنگی عضالت،استخوان ها و مفاصل  تعادل
 برای حرکت، ایستادن، نشستن یا دراز کشیدن.

10033491 F فرآیند سیستم نظارتی موثر تعادل اسید و باز 

10033967 F فرایند موثر سیستم نظارتی تعادل الکترولیتی 

10033709 DC تعادل الکترولیتی تعادل الکترولیتی موثر 

10034114 F روند موثر سیستم نظارتی تعادل مایعات 

10033721 DC تعادل مایعات تعادل مایعات در محدوده طبیعی 

10033663 DC تعادل اسید و باز تعادل موثراسید و باز 

10005587 F اختالل در شناخت تعارض در تصمیم گیری 

10000579 DC تعارض در تصمیم گیری تعارض در تصمیم گیری 

10010041 F اقدام مشکل آفرین: عدم توافق بین دو طرف در صنعت،  تعارض صنعتی
مدیریت  و کار، با توجه به شرایط کار، از جمله دادن اطالع و 

 دستمزد.

10028063 DC تعامل رفتاری تعامل موثر رفتاری 

10016904 F تعداد تنفس معموال به عنوان دفعات تنفس  در دقیقه.میزان:  تعداد تنفس 

10016134 F تعداد تعداد نبض 

10016255 F تعداد نبض تعداد نبض رادیال 

10003238 F اجتماعی -ساختار روانی تعلق داشتن 

10045131 IC تعویض تعویض پانسمان زخم 

10050332 IC تعویض تعویض پوشک 

10038827 IC  برقراری سیگارتعیین زمان ترک 

10005824 A عمل: پیدا کردن یا ایجاد چیزی به دقت. تعیین کردن 

10009654 IC تعیین تعیین نگرش به درد 

10034620 A تعیین کردن تعیین نوع مداخله 

10030911 IC کنترل کردن تعیین هویت بیمار 

10034146 IC  تعیین وضعیت غدد درون ریز قبل از عمل
 جراحی

 تعیین

10009665 IC تعیین تعیین وضعیت قلبی قبل از عمل جراحی 

10007793 M ابزار غذا دادن تغذیه با بطری 

10003582 F الگوی خوردن یا نوشیدن تغذیه با شیشه 

10013442 M درمان تغذیه درمانی 

10037125 A عملکرد تغذیه نوزاد 

10035168 IC غذا دادن تغذیه نوزاد با بطری 

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

10037572 DC  تغذیه) دریافت مواد غذایی( در محدوده
 طبیعی

 تغذیه

10002185 A تنظیم: ایجاد تغییر در چیزی یا متفاوت ساختن چیزی تغییر 

10045675 DC  انقباضات رحمی رحمیتغییر انقباضات 

10004162 A انجام دادن:جایگذاری یک چیز با چیز دیگر تغییر دادن 

10022954 DC فشار خون تغییر فشار خون 

10010492 A ارزشیابی: شناخت و یا توضیح چیزی. تفسیر 

10010503 IC تفسیر تفسیرنتایج گاز خون شریانی 

10011897 F رفتار معنوی تفکر 
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10006092 F اختالل در شناخت تفکر تحریف شده 

10036701 IC تقویت کردن تقویت برنامه درمان فیزیکی 

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 تقویت کردن تقویت کنترل ضربه 

10016650 A حمایت کردن: تقویت کردن چیزی یا کسی. تقویت کننده 

10026443 IC تقویت کردن تقویت هویت شخصی 

10004751 F ریزی شده که توسط جامعه به وجود آمده تکامل: رشد برنامه  تکامل اجتماعی
 است

10009200 F فرآیند بدن: روند رو به رشد جسمی، رشد و تکامل روانی  در  تکامل انسانی
 سراسر طول عمر.

10023512 F تکامل انسان تکامل بزرگسال 

10023985 F فرآیند تکامل بزرگساالن تکامل بزرگساالن مسن تر 

10016012 F  تکامل کودک: فرایند بررسی ارزش های طبیعی که شامل جنبه  حرکتیتکامل روانی
های همکاری، ارتباطی،اجتماعی و حرکتی است. توانایی افراد 

 به کنترل محیط توسط نوع رفتار.

10004324 F تکامل انسان:رشد جسمانی ،روانی ، اجتماعی و تکامل از بدو  تکامل کودک
 تولد تا دوران کودکی

10028572 DC تکامل انسان تکامل موثر انسانی 

10045718 DC تکامل جنین تکامل موثر جنین 

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 حالت:تعداد دفعات وقوع در یک دوره معین از زمان، تعداد  تکرار
 تکرار در واحد زمان.

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 ارتباطی تلفن 

10019541 M وسیله ارتباطی تلویزیون 

10005038 A ارتباط:ارتباط برقرار کردن با دیگران با هدف گرفتن  تماس داشتن
 اطالعات،برقراری ارتباط و شبکه سازی.

10018241 F تمامیت تمامیت پوست 

10014580 F  تمایل افراد به خوردن مواد غیر خوراکی
برای جبران کمبود مواد معدنی بدن)خاک 

 خوری(

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

10019573 F تمایل تمایل به تالش 

10001675 DC تمایل به تالش تمایل به تالش 

10004910 F شناخت: توجه و تمرکز فعالیت ذهنی برای ذخیره و به  تمرکز
 یادرآوری دانش

10004444 A فراهم کردن:حذف کردن کثیفی یا عوامل آلوده کننده ،دفع زباله تمیز کردن 

10002090 F  فرآیند سیستم تنفسی: عبور هوا از دهان باز به آلوئول ریه از  کردن راه هواییتمیز
 طریق توانایی پاک کردن ترشحات  یا مانع از دستگاه تنفسی.

10027964 DC تمیز کردن راه هوایی تمیز کردن موثر راه هوایی 

10018888 F موقعیت دچار اختالل: احساس اضطراب به دلیل قادر نبودن به تنش 
انجام درست عملکردهای ذهنی و فیزیکی، عدم احساس راحتی 

همراه با تجارب ناخوشایند درد، احساس خستگی ذهنی و 
 فیزیکی، اختالل در وضعیت روانی و فیزیکی فرد.
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10015450 F درد احشایی: عالئم شروع قاعدگی از چند روز قبل از چرخه  تنش قبل  قاعدگی
وزن، ایجاد ورم، سردرد،  آن مانند تنش های عصبی، افزایش

 درد پستان، 
بی قراری و عدم تمرکز قبل از شروع عادت ماهانه، که این 
 عالئم بعد از روز اول یا دوم دوره قاعدگی از بین می روند.

10014973 F تنظیم حرارت تنظیم حرارت مثبت 

10007622 F فاصله بین تولد روند خانواده: روند رفتاری تنظیم تعداد و  تنظیم خانواده
فرزندان در یک خانواده، با توجه به  شرایط، حقوق، تعداد ایده 

 آل فرزندان از نظر جنس از سوی خانواده.

10019644 F روند سیستم نظارتی:  کنترل تولید گرما و از دست دادن  تنظیم درجه حرارت
حرارت از طریق مکانیسم های فیزیولوژیکی فعال 

 رجه حرارت بدن.هیپوتاالموس، پوست و د

10033848 DC تنظیم درجه حرارت موثر تنظیم درجه حرارت موثر 

10016613 A کنترل کردن: نصب و راه اندازی چیزی برای به دست آوردن  تنظیم کردن
 نتیجه مورد نظر.

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

10037085 M  درمان درمانیتنفس 

10041352 F تهویه: افزایش تعداد تنفس، افزایش عمق دم و قدرت بازدم،  تنفس عمیق و سریع
افزایش حجم جاری با کاهش دی اکسید کربن در بدن و آلکالوز 

 تنفسی همراه با سرگیجه، غش، بی حسی انگشتان دست و پا.

10041334 DC تهویه خود به خودی تنفس موثر 

10006881 M مواد تنقیه 

10029422 DC تنگی نفس در زمان استراحت تنگی نفس در زمان استراحت 

10017117 F تنگی نفس:کوتاهی تنفس هنگام استراحت و در موقعیت راحت. تنگی نفس در زمان استراحت 

10029414 DC تنگی نفس عملکردی تنگی نفس عملکردی 

10008268 F تنفس ناشی از فعالیت های فیزیکی مثل تنگی نفس:کوتاهی  تنگی نفس عملکردی
 ورزش و پیاده روی

10020180 L قسمتی از بدن تنه 

10011417 F احساسات منفی :نداشتن احساس تعلق،احساس انزوا،احساس  تنهایی
کنار گذاشته شدن، احساس افسردگی و غم و اندوه که با عدم 
داشتن دوست) همنشین(، همدردی و دوستی همراه با احساس 
 بی معنایی، پوچی، ترک شدن و عزت نفس پایین همراه است.

10005443 F وضعیت: گروه های مختلف، هر کدام با اعتقادات خود، ارزش  تنوع فرهنگی
 ها، سنت ها و هنجارهای رفتاری.

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

 شخص را دچار مشکل می کند.

10000859 DC تهوع تهوع 

10020696 A اجرا کردن:حرکت آزادانه  هوا تهویه 

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

10047221 DC  تهویه بیش از حد بیش از حدتهویه 

10018651 F تهویه تهویه خود به خودی 

10020988 F منبع: در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن آب خالص مورد  تهیه آب
 نیاز برای حفظ زندگی انسان

10038509 IC تهیه کردن تهیه آب کافی 

10015935 A توزیع کردن:آماده ساختن چیزی برای کسی. تهیه کردن 

10038344 F تهیه آب تهیه ناکافی آب 

10038363 DC تهیه آب تهیه ناکافی آب 

10019119 F فرآیند محیطی: مقرون به صرفه بودن ، در دسترس بودن منابع  تهیه و تامین
 و توزیع لوازم اولیه مورد نیاز برای حفظ زندگی مردم

10019807 A بهداشت توالت رفتن 

10017814 F  توالت رفتن به تنهاییتوالت رفتن 

10000034 F وضعیت قابلیت -توانایی 

10000227 F توانایی توانایی اجتماعی شدن 

10021800 F توانایی توانایی احساس کردن 

10042548 DC  توانایی اختالل برای مدیریت دستگاه
 خارجی

 توانایی مدیریت برنامه
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10034552 DC توانایی مدیریت امور مالی توانایی اختالل در مدیریت امور مالی 

10000099 F )توانایی توانایی اداره منزل)خانه داری 

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

10038183 F توانایی برقراری ارتباط توانایی ارتباط بر مبنای نیاز ها 

10000121 F شست و شوی کامل یا قسمتی از بدنتوانایی: توانایی  توانایی استحمام 

10023475 F توانایی توانایی استشمام کردن 

10000150 F توانایی توانایی استفاده از پوشش و آراستگی خود 

10000197 F فعالیت رفتن به توالت جهت دفع ادرار و مدفوع توانایی استفاده از توالت به تنهایی 

10043061 F توانایی توانایی استفاده ازدارو 

10000204 F توانایی تغییر وضعیت بدن به وضعیتی دیگر توانایی انتقال 

10000075 F توانایی توانایی انجام دادن 

10000113 F توانایی توانایی ایفای نقش 

10000178 F توانایی: تمیز نگاه داشتن پوست، دهان، مو و ناخنها توانایی آراستگی خود 

10043035 F انجام فعالیت های مناسب  توانایی برای
 حرکتی

 توانایی

10000052 F توانایی توانایی برقراری ارتباط 

10026587 F توانایی برقراری ارتباط توانایی برقراری ارتباط از طریق احساسات 

10000236 F توانایی توانایی بلعیدن 

10029511 F توانایی توانایی پایش 

10029524 F توانایی توانایی تهیه غذا 

10023481 F توانایی توانایی چشیدن و مزه کردن 

10012108 F توانایی:حرکات ارادی بدن توانایی حرکت 

10024035 F توانایی توانایی حسی 

10000184 F توانایی: تمیز نگاه داشتن بدن و حفظ آراستگی توانایی حفظ بهداشت 

10000081 F توانایی توانایی حفظ و نگهداری سالمت 

10035904 DC  توانایی خانواده برای شرکت در برنامه
 ریزی مراقبتی

 توانایی خانواده برای شرکت در برنامه ریزی مراقبتی

10035894 F  توانایی خانواده برای شرکت در برنامه
 ریزی مراقبتی

 توانایی مشارکت

10034568 F توانایی توانایی خرید کردن 

10040346 F  توانایی فعالیت های تفریحیتوانایی در انجام 

10023468 F توانایی توانایی دیدن 

10000258 F توانایی توانایی راه رفتن 

10000047 F توانایی توانایی سازگاری 

10023434 F توانایی توانایی شنیدن 

10026573 F توانایی برقراری ارتباط توانایی صحبت در مورد فرآیند مرگ 

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

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

10025311 F توانایی انجام مراقبت از خود توانایی مثبت برای انجام مراقبت از خود 

10000215 F توانایی توانایی محافظت از خود 

10044124 F توانایی توانایی مدیریت تنش 

10041750 M درمان توانایی مدیریت خشم 

10036260 IC مدیریت خشم توانایی مدیریت خشم 

10000068 F )توانایی توانایی مدیریت رژیم )غذایی یا دارویی 

10034534 F توانایی توانایی مدیریت منابع مالی 

10025640 F  توانایی مراقبتتوانایی 

10023729 F توانایی توانایی مراقبت از خود 

10035390 F توانایی توانایی مراقبت توسط مراقب 

10025376 F توانایی توانایی مشارکت 

10035110 F توانایی شرکت کردن توانایی مشارکت در برنامه ریزی مراقبتی 

10000243 F توانایی توانایی مقاومت و پایداری 

10000109 F توانایی توانایی والدی 

10006796 A ارتقاء سالمت: توانمند ساختن مردم برای درک توانایی خود که  توانمند سازی
 بر سالمت آنان تاثیر گذار است.

10002924 F تمرکز: دریافت هدفمند و پردازش اطالعات توجه 

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

10016524 F نهاد محیطی: زمین مورد استفاده برای تفریح و ورزش عموم. توسعه تفریح و سرگرمی 
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10010056 F نهاد محیطی: استفاده از زمین برای استخراج از معادن، تولید،  توسعه صنعتی
 ذخیره سازی و توزیع کاال.

10002057 F از زمین برای باال بردن  تولید مواد نهاد محیط زیست:استفاده  توسعه کشاورزی
غذایی با استفاده از کشاورزی ،تولید محصول اغلب به وسیله 

 زراعت و پرورش دام

10016894 F نهاد محیطی: زمین استفاده شده برای ساخت خانه ها و  توسعه مسکونی
ساختارهای طراحی شده برای سکونت، مردم، خانه و آپارتمان، 

 ه شهرخانه های شهری و حوم

10005797 A اطالعات: بیان شفاهی یا کتبی ویژگی های شخصی یا چیزی. توصیف و توضیح 

10007370 A اطالع دادن: روشن کردن موضوع برای شخصی توضیح 

10007391 IC توضیح توضیح دادن حقوق بیمار 

10019869 F بالی طبیعی: باد چرخنده شدید که با سرعت در حال وزیدن  توفان
ابرهایی که قیف مانند هستند و معموال هر چیزی را که  است. 

 سر راهشان باشد  نابود می کنند.

10009271 F بالیای طبیعی: توفان شدید با حرکت سریع باد  که معموال با  توفان
باران، رعد و برق همراه است و بر زندگی و تکامل انسان 

 موثر است.

10036651 A یا استفادهانجام: توقف در اداره  توقف 

10036679 IC عدم ادامه توقف تخلیه زخم 

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

10005709 F اختالل اعتقادی: احساس کاذب از واقعیت که نمی تواند اصالح  توهم
د حواس باششود و می تواند به دلیل استدالل یا اجبار یا اختالل  

. 

10008635 F اختالل در درک: ثبت ظاهری از محرک های حسی که در واقع  توهم
وجود ندارد و با توجه به توهماتی در حواس مانند شنوایی، 

 بینایی، بویایی، چشایی یا المسه طبقه بندی شده اند.

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

10022500 DC توهم توهم 

10018729 A ثابت کردن چیزی برای عدم تغییر وضعیت ثابت سازی 

10016498 A توصیف کردن: بیان قسمتی از شواهد یا اطالعات تشکیل دهنده  ثبت کردن
 یک گزارش ثبت شده از چیزی که رخ داده  یا گفته شده است.

10017313 L مسیری برای حرکت و عبور و مرور افراد یا وسایل ساختن:  جاده
 نقلیه

10004733 C گروه: انسان ها به عنوان یک واحد اجتماعی یا یک عضو از  جامعه
جامعه که به وسیله ی ارتباط جغرافیایی ،شرایط یا عالیق شان 

 با یکدیگر در ارتباطند

10004746 F فعالیت ها و تعامالت اعضای یک گروه در فرآیند جامعه:  جامعه مبتنی فرآیند گروه
 جامعه بر اساس فرآیند گروه

10001870 C گروه:اعضای گروه نوجوان اند جامعه نوجوان 

10010324 A انجام دادن: قرار دادن، متصل کردن یا قرار دادن چیزی در  جایگذاری
 بخشی از بدن

10020990 A چیزی.جدا کردن: عدم وابستگی فرد به  جدا سازی 

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

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

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

10019190 M ارائه دهنده مراقبت جراح 

10019212 M درمان جراحی 

10022384 DC جرم و جنایت جرم و جنایت 

10005368 F روند اجتماعی:مجازات اقدام غیر قانونی به وسیله ی قانون جرم و جنایت 

10030504 F میزان جریان خون جریان خون شریانی 

10005556 L بدن جسد 

10014598 M وسیله انتقال جعبه قرص 

10043570 M  قرص سخنگو)به شکل صوتی جعبه
یادآوری می کند که قرص ها چه زمانی 

 خورده شوند.(

 جعبه قرص
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10036336 IC اجرا جلوگیری از خودکشی 

10036916 IC پیشگیری کردن جلوگیری از عفونت 

10018260 L استخوان جمجمه 

10030969 IC جمع آوری جمع آوری سلول های دهانه رحم 

10004588 IC  جمع آوری نمونهجمع آوری 

10046052 IC جمع آوری نمونه جمع آوری نمونه خون شریانی 

10046068 IC جمع آوری نمونه جمع آوری نمونه خون مویرگی 

10044633 IC جمع آوری نمونه جمع آوری نمونه خون وریدی 

10004574 A به دست آوردن: آوردن چند چیز با هم جمع کردن 

10012274 F )جنبش )حرکت( جنبش)حرکت 
10042134 F خشونت جنگ 

10031091 F تفکر تحریف شده)اختالل در تفکر( جنون 

10007900 C حیوان جنین 

10006586 M )وسیله جوراب االستیکی) جوراب ضد واریس 

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

10016388 F شخص:بیماری التهابی پوست که به صورت اختالل کلی در  جوش
رنگ های مختلف و ایجاد برآمدگی، ورم موضعی، کهیر، 

 جوش و احساس خارش خود را نشان می دهد

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

10008880 F بثورات پوستی: ظاهر شدن  قرمزی موضعی در قسمت هایی  جوش ناشی ازگرما
که با لباس های تنگ و گرم پوشیده شده اند یا در اثر حضور 

 در مناطق دارای آب و هوای گرم

10004250 F خوردن یا اشامیدن:تجزیه مکانیکی غذا در دهان توسط آسیاب با  جویدن
 دندان و حرکت زبان.

10013913 M وسیله تنفسی چادراکسیژن 

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 حسی چشم 

10030924 IC کنترل کردن چک ایمنی دستگاه 

10030907 IC کنترل کردن چک روش استنشاق 

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

10008193 M وسیله ی غذا دادن چنگال 

10001739 T شروع: رخ دادن به طور ناگهانی، در یک فاصله زمانی کوتاه. حاد 

10015581 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی حاضر 

10011907 F فرآیند روانی: اعمال روانی است که توسط احساسات، تصورات  حافظه
ماندنی می شود و به یاد می آوریم. و ایده ها، ذخیره و به یاد 

ثبت روانی، حفظ و یادآوری تجارب، دانش، ایده ها، حس، و 
 تفکر گذشته

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

10028426 F حافظه حافظه موثر 

10028435 DC حافظه موثر حافظه موثر 

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

10018786 J شخصیتی حالت 

10036241 F وضعیت روانی خلق و خو -حالت 

10035785 F خلق و خو -حالت حالت تعادل 

10035792 DC حالت تعادل حالت تعادل 

10018512 F بدخیم و خواب آلودگی غیر اختالل در هوشیاری: خواب آلودگی  حالت خواب و بیداری
 طبیعی

10040141 DC حالت خواب و بیداری حالت خواب و بیداری 

10026750 J حالت حالت قضاوت نسبی 

10042054 F عملکرد موثر سیستم نظارت حجم موثر مایع 

10021068 F توانایی حرکت کردن حرکت با صندلی چرخدار 

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

10043417 F حرکت حرکت جنین 
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10012120 A انجام دادن:حرکت دادن چیزی که قابلیت تحرک دارد. حرکت دادن 

10037207 F وضعیت روده حرکت روده 

10025590 DC حریم خصوصی حریم خصوصی 

10015758 F حقوق بیمار حریم خصوصی 

10027344 DC توانایی بویایی حس بویایی موثر 

10019458 F درک حسی: قابلیت چشیدن ناشی از واکنش نسبت به محرک  حس چشایی
 عضو چشایی، توانایی چشیدن غذا یا نوشیدنی

10034893 DC ادراک مثبت حس عمقی مفصل 

10034872 F وضعیت  و حرکات بدن  در ادراک: ادراک ذهنی و اگاهی از  حس عمقی مفصل
 نتیجه  پاسخ به محرک از اعصاب حسی در عضالت و مفاصل

10028538 DC )توانایی مزه کردن حس موثر طعم و مزه)چشایی 

10003818 A ارزشیابی:تعیین کردن توسط حساب  یا با ریاضیات. حساب کردن 

10007013 F از بهتر بودناحساس منفی: احساس نارضایتی  یا رنجش ناشی  حسادت 
 وضعیت مالی ،گروهی یا اجتماعی شخص دیگر

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

 نسبت به آنها ،معموال حسادت در میان خواهر و برادر

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

10000790 DC حساسیت به التکس حساسیت به التکس 

10046676 DC درد پستان حساسیت پستان 

10011878 F حساسیت حساسیت دارویی 

10047158 DC حساسیت غذایی حساسیت غذایی 

10008091 F ایمنی ناشی از تماس با مواد غذایی که شخص حساسیت: پاسخ  حساسیت غذایی
 به آن حساس شده است.

10047492 DC حساسیت نداشتن حساسیت نداشتن 

10047485 F فرایند سیستم ایمنی موثر حساسیت نداشتن 

10006966 IC اطمینان حصول اطمینان از تداوم مراقبت 

10037754 F موقعیت حضور 

10046624 J وضعیت حضور 

10015575 A در رابطه:در دسترس بودن در زمان نیاز حضور داشتن 

10037765 F حضور حضور در مدرسه 

10037777 DC حضور در مدرسه حضور کم در مدرسه 

10026381 IC حفاظت حفاظت از اعتقادات مذهبی 

10006909 F فظ حفرآیند سیستم نظارتی: مدیریت فعال انرژی برای شروع و  حفاظت از انرژی
 فعالیت

10026368 IC حفاظت حفاظت از باورهای فرهنگی 

10015893 IC  حفاظت از بیمار حین اقدامات مربوط به
 مغز و اعصاب

 حفاظت

10015886 IC حفاظت حفاظت از بیمار قبل از عمل 

10015919 IC حفاظت حفاظت از حقوق بیمار 

10015903 IC حفاظت حفاظت ازاسناد و متعلقات بیمار 

10015864 A جلوگیری کردن: ایمن نگه داشتن کسی یا چیزی از چیزی یا  حفاظت کردن
 انجام اقداماتی در برابر چیزی

10012424 L حفره بدن حفره بینی 

10005323 L حفره بدن حفره جمجمه 

10011128 L حفره بدن حفره حنجره 

10013720 L حفره بدن حفره دهانی 

10000010 L بدن حفره حفره شکمی 

10019685 L حفره بدن حفره قفسه سینه 

10003390 L ساختمان بدن)ساختار( حفره ی بدن 

10036577 IC حفظ و نگهداری حفظ  دسترسی به راه وریدی 

10011527 IC  حفظ  شأن و کرامت انسانی و حریم
 خصوصی

 حفظ و نگهداری

10028269 DC ظاهرخودتوانایی  آراستگی  حفظ آراستگی ظاهر خود 

10037351 IC حفظ و نگهداری حفظ پاکسازی راه هوایی 

10036646 IC حفظ و نگهداری حفظ تهویه 

10046258 IC حفظ تهویه حفظ تهویه با ونتیالتور مکانیکی 
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10024845 F حریم خصوصی حفظ حریم خصوصی برای رفتار معنوی 

10036583 IC حفظ و نگهداری حفظ درمان داخل وریدی 

10046580 F حفظ و نگهداری حفظ سالمت 

10042595 IC حفظ و نگهداری حفظ عضو مصنوعی 

10037398 IC حفظ و نگهداری حفظ فن جداسازی 

10011504 A تنظیم: نگه داشتن چیزی، حفظ یا ادامه چیزی حفظ و نگهداری 

10036596 IC حفظ و نگهداری حفظ و نگهداری تخلیه زخم 

10031674 IC  حفظ و نگهداری نگهداری راه هواییحفظ و 

10041525 IC حفظ و نگهداری حفظ و نگهداری عالمت هشدار دهنده سقوط 

10035293 IC حفظ و نگهداری حفظ یکپارچگی پوست 

10009216 F وضعیت حقوق بشر 

10014184 F حقوق بشر حقوق بیمار 

10002088 M وسیله حمایت کننده حلقه هوا 

10003134 A  بهداشت:استفاده از آب یا مواد پاک کننده برای چیزی کردنحمام 

10045986 IC حمام کردن حمام کردن بیمار 

10017657 F حمام کردن حمام کردن توسط خود فرد 

10001929 A حمایت:پیشنهاد شخص یا چیزی با استدالل حمایت 

10024074 F پدیده حمایت اجتماعی 

10045794 DC حمایت اجتماعی حمایت اجتماعی 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 حمایت از تصویر ذهنی مثبت از بدن 

10026491 IC حمایت کردن حمایت از درمان های سنتی 

10024591 IC  حمایت کردن رفتار معنویحمایت از 

10032816 IC حمایت کردن حمایت از شیر دادن توسط پستان 

10026458 IC حمایت کردن حمایت از عقاید 

10026489 IC حمایت کردن حمایت از فرایند سوگواری 

10032800 IC حمایت کردن حمایت از قابلیت مدیریت برنامه 

10044698 IC کردن حمایت حمایت از کنترل ادرار 

10044701 IC حمایت کردن حمایت از کنترل مدفوع 

10024570 IC حمایت کردن حمایت از مراقب 

10019161 IC حمایت کردن حمایت از وضعیت روانی 

10039542 IC حمایت حمایت برای تغذیه از طریق پستان 

10023680 F پدیده حمایت خانواده 

10032844 IC حمایت کردن حمایت خانواده 

10026462 IC حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند تصمیم گیری 

10032859 IC حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند سازگاری 

10026470 IC حمایت کردن حمایت خانواده در فرایند سوگواری 

10046956 F پدیده حمایت خود مراقبتی 

10024589 IC حمایت کردن حمایت در فرایند تصمیم گیری 

10027022 F پدیده حمایت عاطفی 

10019142 A ارزیابی کردن: دادن کمک های اجتماعی یا روانی به کسی  حمایت کردن
برای موفق شدن یا حفظ چیزی یا کسی از سقوط و عمل وزن و 

 نگهداری وضعیت و حفظ آن.

10045702 DC حمایت از خانواده حمایت مثبت از خانواده ها 

10032828 IC  مراقب در طول آموزش کنترل حمایت
 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 حمل و نقل دستگاه 

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

10011137 L اجزای دستگاه تنفسی حنجره 

10039232 IC روش پرت کردن حواس حواس پرتی 

10017487 M وسیله جمع آوری کننده یا جذب کننده حوله بهداشتی 

10002331 F موجودات زنده:موجودات زنده دارای قابلیت درک و قدرت  حیوان
 حرکات اداری
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10021099 F حیوان: حیوان غیر اهلی و کنترل نشده که بر زندگی و تکامل  حیوان وحشی
 بشر تاثیر می گذارد.

10006187 F حیوان:حیوانات اهلی متعلق به کسی حیوانات خانگی 

10006230 A حذف:خارج کردن مایعات. خارج کردن 

10035422 F وضعیت خارجی 

10039376 IC درمانیخاطره گویی  خاطره گویی درمانی 

10016759 M درمان خاطره گویی درمانی 

10009030 L اجتماعی-ساختار روانی خانه 

10018021 L خانه امن و حمایت شده خانه امن 

10009069 F وضعیت:افراد و خانواده هایی که جای ثابتی برای زندگی  بی خانمانی-خانه به دوشی
مناسب، تغذیه ندارند: فقدان منابع الزم برای ایجاد سرپناه 

ناکافی، انزوای اجتماعی، دسترسی محدود به امکانات نظافت و 
آسیب پذیری در برابر خطرات به عنوان مثال: بیماری ها 

 ،خشونت و سو مصرف مواد

10009076 F انجام دادن: انجام مراقبت و توجه مناسب به ساخت محیط یا  خانه داری
برای خود یا  محل سکونت راحت، گرم و نرم. خانه ساختن 

دیگران ؛ فراهم کردن یک خانواده امن که به خوبی اداره می 
 شود.

10007554 C گروه: یک واحد اجتماعی  یا دسته جمعی متشکل از افرادی  خانواده
وابسته به هم از طریق خویشاوندی، روابط عاطفی یا حقوقی،به 
 عنوان یک سیستم، مجموعه ای  که بزرگتر از 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 سرپرست و یک یا چند کودک  خانواده تک والد
 یا سایر بستگان

10007667 M درمان خانواده درمانی 

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

10035175 T روش ختنه 

10008186 L ناحیه ی بدن ختنه گاه 

10027359 F خدمت خدمات اجتماعی 

10004722 F خدمات: ارائه خدمات فناوری و تجهیزات حمایت از دادن و  خدمات ارتباطی
 گرفتن پیام

10008776 M خدمات بهداشت: آموزش و ارائه اطالعات به منظور ارتقاء  خدمات ارتقای سالمت
شیوه زندگی سالم و پیشگیری از بیماری به منظور رفع 

نیازهای سالمت؛ استفاده از منابع موجود و همکاری  فعال بین  
فرد / جامعه در تعیین اولویت ها، تصمیم گیری و استراتژی 

 ریزی شدههای برنامه 

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

10006921 F خدمات: عمل تامین قدرت برای استفاده مردم خدمات انرژی 

10031206 M خدمات سالمتی خدمات اورژانس 

10044370 M خدمات بهداشتی خدمات آسایشگاه 

10039459 M خدمات بهداشتی خدمات آموزش بهداشت 

10022036 M خدمات بهداشتی خدمات بهداشتی کودک 

10013380 M خدمات سالمت خدمات پرستاری 

10011850 M خدمات بهداشتی و سالمت خدمات پزشکی 

10014719 F خدمات: موسسات و اشخاص که  مسول حفاظت از شهروندان،  خدمات پلیس
آسیب و خطر، شناسایی و پیشگیری از  محافظت شهروندان از

 جرم هستند.

10020961 F خدمت: ارائه خدمات مناسب برای ضدعفونی کردن آب برای  خدمات تصفیه آب
مصرف انسان، ذخیره سازی، ته نشینی ،فیلتراسیون و ضد 

 عفونی )کلر زنی( آب های عمومی

10007633 M خدمت خدمات تنظیم خانواده 

10011280 F  خدمات حقوقیخدمات 

10008795 M خدمات: فراهم آوردن موسسات به عنوان مثال کلینیک ها و  خدمات سالمتی
بیمارستان ها، و همچنین افراد واجد شرایط برای وظایف 

 مربوط به پیشگیری و درمان بیماری و ترویج و حفظ سالمت.

10014567 M خدمات بهداشتی خدمات فیزیوتراپیست 
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10013604 M  خدمات بهداشتی: عملکرد تخصصی چند منظوره که بر  کار درمانیخدمات
پیشرفت، حفاظت و بهبودی سالمت کارگران ، پیشگیری از 

بیماری ها و صدمه ای که در چارجوب یک محیط کاری امن و 
سالم تمرکز دارد و شامل محیط)کاری(، نظارت شغلی جهت 

از شناسایی، ارزیابی و اقدامات احتیاطی برای پیشگیری 
خطرات مربوط به سالمت، پایش فردی بهداشت مرتبط با کار، 
مشارکت در توسعه برنامه های حمایتی کارکنان و بهبود ایمنی 
محل کار و عملکردهایی در چارچوب دستورالعمل های قانونی 
و همکاری در تهیه اطالعات، آموزش به کارفرمایان، کارکنان 

 ست.و دولت برای بهداشت و سالمت حرفه ای ا

10046166 M )خدمات بهداشتی)سالمتی( خدمات کمک بهداشتی)سالمتی 

10038235 F خدمات خدمات مالی 

10013435 M خدمات سالمتی خدمات متخصص تغذیه 

10024799 M خدمات سالمت خدمات مدیریت درد 

10008281 F خدمات خدمات مراسم تشییع جنازه 

10009053 M خدمات خدمات مراقبت در منزل 

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

10021816 IC مشاوره خدمات مشاوره  ای برای مراقبت در منزل 

10046393 M  خدمات هماهنگ کننده مراقبت های
 پرستاری

 خدمات پرستاری

10046925 M  خدمات سالمتی مراقبتیخدمان خود 

10017908 F مجموعه اقدامات: در دسترس بودن، تخصیص و توزیع سیستم  خدمت
 های حفظ یک نیاز عمومی و منافع مشترک در میان مردم

10006572 F خدمات: عملیات مربوط به کسب دانش، حفظ و نگهداری، بهبود  خدمت آموزشی
 و توسعه حرفه ای یا مهارت های هنری.

10038067 M خدمت بهداشتی خدمت بهداشت مدرسه 

10020069 F خدمت: ارائه خدمات مناسب در دسترس و مقرون به صرفه به  خدمت حمل ونقل
 مردم برای نیازهای حمل و نقلی خود

10018475 M خدمت سالمت خدمت مددکاری 

10038219 F خدمت خدمت مدرسه 

10016737 F خدمت خدمت مذهبی 

10020942 F خدمت:ارائه خدمت مناسب برای ذخیره سازی، جمع آوری،  خدمت مربوط به زباله
 پردازش و دفع زباله

10020608 F جرم و جنایت:خسارت عمدی یا تخریب اموال خرابکاری 

10047060 DC خراش پوست خراش پوست 

10020534 F الت عضفرایند سیستم تولید مثل:دردناک شدن رحم  و انقباض  خروج از رحم
شکمی 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 روده. خروج مدفوع 

10018066 F انجام دادن خرید برای مایحتاج  روزانه زندگی و آنچه که در  خرید کردن
 است.خانه مورد نیاز 

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

10033334 F اختالل در فرایتد سیستم تنفسی خس خس کردن 

10030128 DC خس خس کردن خس خس کردن 

10007717 F احساسات منفی: احساس کاهش قدرت یا استقامت، خستگی،  خستگی
خستگی روحی و جسمی و ضعف با ظرفیت کاری جسمی یا 

 روانی پایین تر  .

10000695 DC خستگی خستگی 

10007327 F خستگی: از دست دادن بیش از حد قدرت یا توانایی ،احساس  خستگی مفرط
خستگی و به طور فزاینده تحریک پذیر، به دلیل فعالیت های 

 شدید جسمی یا استرس شدید روانی

10006305 F حوادث طبیعی: خشکی طوالنی مدت، عدم بارش باران. خشکی 

10002320 F احساسات منفی:محدوده احساسات از ناخوشنودی تا محدوده باال  خشم
بردن پاسخگویی فیزیکی و روانی به محرک های درونی و 

 بیرونی.

10045578 DC خشم خشم 
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10020789 F یا استفاده ی نا به جا از  رفتار خشونت امیز:اثبات قدرت و زور خشونت
زور و قدرت برای آسیب رساندن و رسیدن به هدفی که منجر 

به صدمه و آسیب و بدرفتاری و تهاجم می شود: خشونت، 
اقدامات مضر، غیر قانونی یا فرهنگی ممنوع شده نسبت به 

 دیگران، حالتی از قدرت مبارزه و درگیری

10009146 F نشان دادن تلخی، نفرت، تهدید یا  رفتار های خشونت آمیز: خصومت
 آسیب رساندن به دیگران.

10004115 M کانوالی وریدی خط مرکزی 

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

10023021 DC غذای دریافتی خطر  کمبود مواد غذایی دریافتی 

10015030 DC  خطر ابتال به اختالل واکنشی سیستم عصبی
 اتونومیک

 اختالل واکنشی سیستم عصبی اتونومیک

10015292 DC استرس جابه جایی خطر ابتال به استرس جابه جایی 

10037564 DC اسهال خطر ابتال به اسهال 

10032329 DC  خطر ابتال به افسردگی)خلق و خوی
 افسرده(

 خلق و خوی افسرده

10032291 DC آنافیالکتیکشوک  خطر ابتال به آنافیالکسی 

10032386 DC سیر بیماری زایی خطر ابتال به بیماری 

10015341 DC خفگی خطر ابتال به خفگی 

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

 خطر ابتال به خلق و خوی افسرده

10015318 DC خودزنی خطر ابتال به خودزنی 

10015302 DC  رفتار خود مخرب ابتال به رفتار خودمخربیخطر 

10042666 DC زخم پای دیابتی خطر ابتال به زخم پای دیابتی 

10023050 DC سردرگمی خطر ابتال به سردرگمی 

10032372 DC خطر ابتال به عفونت خطر ابتال به عفونت چشمی 

10040457 DC عوارض استوما خطر ابتال به عوارض استوما 

10037586 DC کم وزنی خطر ابتال به کم وزن بودن 

10035008 DC کندی ضربان  قلب خطر ابتال به کندی ضربان قلب 

10015325 DC ناراحتی روحی خطر ابتال به ناراحتی روحی 

10022070 DC هذیان خطر ابتال به هذیان 

10015053 DC یبوست خطر ابتال به یبوست 

10015179 DC تنهایی احساس خطر احساس تنهایی 

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 فرایند  سیستم مختل شده تنفسی خطر اختالل در عملکرد سیستم تنفسی 

10037333 DC فرایند سیستم عصبی خطر اختالل در عملکرد سیستم عصبی 

10015228 DC خطر اختالل در عملکرد سیستم عصبی- 
 عروقی محیطی

 اختالل در فرایند سیستم عصبی عروقی

10038424 DC حالت روانی منفی خطر اختالل در وضعیت روانی 

10015237 DC یکپارچگی پوستی خطر اختالل در یکپارچگی پوستی 

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 اجتماعی خطر انزوای اجتماعی 

10039877 DC  واکنش منفی به پرستار کنترل خطر ایجاد
 درد

 پاسخ به پرستار کنترل درد

10039865 DC  خطر ایجاد واکنش منفی به درد کنترل شده
 بیمار

 واکنش به درد کنترل شده بیمار

10035031 DC )آپنه )وقفه تنفسی( خطر آپنه)وقفه تنفسی 

10015024 DC آسپیراسیون خطر آسپیراسیون 

10023107 DC  صدمه قبل از عملخطر آسیب 

10046449 DC آسیب ناشی از پرتو خطر آسیب های تابشی 

10015167 DC آلرژی التکس خطر آلرژی التکس 

10027787 DC استرس مراقب خطر برای استرس  مراقب 

10022487 DC تعدی خطر برای تعدی 
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10038495 DC غم و اندوه خانواده خطر برای غم و اندوه خانواده ناکارآمد 

10046431 DC  خطر بروز اختالل در عملکرد دستگاه
 گوارش

 اختالل در فرایند دستگاه گوارش

10026848 DC بی اختیاری فوریتی ادرار خطر بی اختیاری فوریتی ادرار 

10015259 DC واکنش به تروما خطر پاسخ بعد از تروما 

10034935 DC تاخیر افتادن در رشد خطر تاخیر در رشد 

10042737 DC خطر برای تداخل دارویی خطر تداخل دارویی 

10015105 DC ترک کردن خطر ترک کردن 

10015360 DC تروما خطر تروما 

10027509 DC ترومبوز وریدی عمقی خطر ترومبوز وریدی عمقی 

10025245 DC تماس با آلودگی خطر تماس با آلودگی 

10021774 DC مذهبی منفی ) زیان آور(باور  خطر تناقض در اعتقادات مذهبی 

10041296 DC  خطر خدمات درمانی  با عارضه عوارض
 جانبی

 خدمات درمانی  با عارضه

10017268 DC خونریزی خطر خونریزی 

10025471 DC خطر اختالل در دریافت مواد غذایی خطر دریافت بیش از حد مواد غذایی 

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

10015082 DC رفتار نامعقول )سازمان نیافته( خطر رفتار نامعقول)سازمان نیافته( نوزاد 

10027337 DC زخم فشاری خطر زخم فشاری 

10042031 DC اختالل در حجم مایع خطر زیاد شدن حجم مایعات 

10023874 DC خطر سردرگمی خطر سردرگمی حاد 

10015122 DC  سقوط سقوطخطر 

10038521 DC صدمات سقوط خطر سقوط ناشی از آسیب 

10032355 DC صدمات )آسیب های( محیطی خطر صدمات محیطی 

10015263 DC صدمه وضعیتی قبل از عمل جراحی خطر صدمه وضعیتی قبل از عمل جراحی 

10023256 DC عارضه خطر عوارض پس از زایمان 

10023218 DC عارضه به دنیا آوردن بچه خطر عوارض مرتبط با 

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

10045532 DC )قرار گرفتن در معرض پرتو خطر قرار گرفتن در معرض اشعه)پرتو 

10045521 DC  خطر قرار گرفتن در معرض دود سیگار
 فردی دیگر

 قرار گرفتن در معرض دود سیگار فردی دیگر

10015180 DC  خطر قرار گرفتن در موقعیتی با اعتماد به
 نفس پایین

 اعتماد به نفس پایین

10023225 DC   خطر قرار گیری در معرض عوارض
 دوران بارداری

 عارضه

10023239 DC  خطر قرار گیری در معرض عوارض
 زایمان

 عارضه

10023241 DC  خطر قرارگیری در معرض عوارض طول
 مدت زایمان

 عارضه

10042303 DC قربانی شدن از طریق قرار گیری در معرض تعدی همسر خطر قربانی  مورد تعدی همسر واقع شدن 

10042201 DC  خطر قربانی شدن به صورت سوء استفاده
 از کودکان

 کودک قربانی سوءاستفاده

10044406 DC  خطر قربانی شدن کودک فراموش
 شده)مورد بی توجهی قرار گرفته(

 کودک فراموش شده قربانی شدن

10042238 DC  خطر قربانی شدن)سوءاستفاده از
 بزرگساالن(

 قربانی سوءاستفاده از بزرگساالن

10044452 DC قربانی غفلت شدن خطر قربانی غفلت 

10044434 DC قربانی غفلت از بزرگساالن خطر قربانی غفلت از بزرگساالن 

10041895 DC کم آبی خطر کم آبی 

10042049 DC اختالل در حجم مایع خطر کم شدن حجم مایعات 

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

10037230 DC اختالل در فرایند سازگاری خطر مشکل در سازگاری 

10015114 DC مصرف مواد غذایی خطر مصرف بیش از حد مواد غذایی 

10015285 DC ناتوانی خطر ناتوانی 

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

10027328 DC  خطر هیپرترمی)خطر باال رفتن درجه
 حرارت بدن(

 هیپرترمی) باال رفتن درجه حرارت بدن(



 

 
ICNP 25 October 2017 50 
 

10017275 DC  خطر هیپوترمی)پایین رفتن درجه حرارت
 بدن(

 هیپوترمی

10017281 DC  خونرسانی بافتی بافتی غیر موثرخطرخونرسانی 

10015011 DC عدم تحمل فعالیت خطرعدم تحمل فعالیت 

10023202 DC  خطرقرار گیری در معرض عوارض
استفاده از روش های پیش گیری از 

 بارداری

 عارضه

10019064 F فرآیند دستگاه تنفسی مختل شده:تداخل با ورود هوا به ریه ها،  خفگی
 خفگی.توقف تنفس و ایجاد 

10025854 J شدت خفیف 

10006063 A حذف:رهایی از چیزی خالصی 

10018717 F ماده ترشحی خلط 

10007362 F پاکسازی راه هوایی: خروج مخاط، خلط  یا مایعات از نای،  خلط آوری
 نایژه ها و ریه با سرفه یا آب دهان.

10050015 DC خلق و خوی خلق و خوی  خوب 

10005784 F  احساسات منفی: احساس ناراحتی با کاهش تمرکز، از دست  خوی افسردهخلق و
 دادن اشتها و بی خوابی

10022402 DC خلق و خوی افسرده خلق و خوی افسرده 

10029771 DC  خلق و خوی افسرده در طول دوره پس از
 زایمان

 خلق و خوی افسرده

10030706 IC بررسی 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 کالمی برای نشان  خندیدن
 دادن احساسات  شادی و سرگرمی.

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

بی حرکتی، کاهش حرکات بدن، ولی آماده پاسخگویی به 
 محرک های خارجی

10014939 F خواب خواب کافی 

10024930 DC خواب کافی خواب کافی 

10019103 L موقعیت بدنی خوابیده به پشت 

10021653 C خواهر برادری خواهر 

10041659 DC خود افشایی مناسب) فرد طی آن  شخصیت 
 خود را به دیگری نشان می دهد.(

 خودافشایی

10017822 F حرکت خود انتقالی 

10029446 DC خود آگاهی خود آگاهی 

10046987 F اجرا کردن خود پایشی 

10037670 F رفتار: برقراری ارتباط به صورت شفاهی یا کتبی خود پذیری 

10017711 F فعالیت هایی که با هدف  توجه کردن: مراقب بودن وفراهم کردن خود توجهی
 سرگرمی، انحراف فکر، تحریک و آرامش است.

10017833 F چرخیدن: حرکت کردن و تغییر موقعیت بدن از پهلو به پهلو و  خود چرخشی
 از جلو به عقب

10001623 DC خود زنی خود زنی 

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

 می شود.

10017730 F غذا دادن خود غذا خوردن 

10027131 DC خودکارآمدی خود کم کارامدی 

10017690 F برای حفظ فرد اراده: حالت ایجاد شده برای مراقبت از آنچه که  خود کنترلی
الزم است، برای ادامه دادن، مسئولیت رسیدگی به فعالیت ها و 

 ضروریات  خانگی و فردی پایه ای در زندگی.

10035255 F خود مدیریتی بیماری خود مدیریتی احتمال ابتال به بیماری 

10046837 F فعالیت خود ایفا خود مدیریتی بیماری 

10046844 F فعالیت های خود ساخته خود مدیریتی بیماری 

10032742 F خود مراقبتی خود مراقبتی از پوست 

10017753 F آراستگی خودآراستگی 
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10017688 F اختالل در اعتقاد: عقیده شخصی از جدا شدن و متفاوت شدن با  خودآگاهی
دیگران، داشتن مرزهای شخصی،) حد و حدود(، به عنوان یک 

 اقداماتفرد با تجربه ها،تمایالت و 

10017642 F آگاهی: تحقق تمایالت شخص برای حفظ یا رها کردن اقدامی. به  خودآگاهی
 عنوان مثال: هدف اولین دستور برای اقدام.

10024911 F باور خودکارآمدی 

10025672 DC خودکارآمدی خودکارآمدی 

10019072 F خودکشی که رفتار خود مخربی: انجام فعالیت هایی به منظور  خودکشی
 منجر به مرگ خود شخص می شود.

10003054 F حقوق بیمار:تصمیم گیری بیمار در مورد درمان خود خودمختاری 

10046859 F خود مدیریتی خودمدیریتی عالئم 

10006517 F خوردن یا اشامیدن خوردن 

10006538 F انجام خوردن یا اشامیدن 

10007050 F سرافرازی ،نشاط و خوشبینی با احساس اغراق احساس:احساس  خوشحالی
امیز از وضعیت فیزیکی و احساسی که بر مبنای واقعیت یا 

 شرایط موجود نیست.

10003319 F مواد بدن خون 

10039311 IC خون درمانی خون درمانی 

10003361 M درمان خون درمانی 

10028593 DC خون رسانی بافتی خون رسانی بافتی موثر 

10033853 DC خون رسانی زخم خون رسانی موثر زخم 

10042841 F خونرسانی بافتی خونرسانی بافت محیطی 

10019745 F فرآیند عروقی: حرکت خون به سوی بافت های محیطی برای  خونرسانی بافتی
رساندن اکسیژن، مایعات و مواد غذایی در سطح سلولی که با 

 دما و رنگ پوست، 
تغییرات در فشار خون، بهبود زخم و  کاهش نبض شریانی،

 رشد موی بدن همراه است.

10019750 F موقعیت خونرسانی بافتی 

10001344 DC خونرسانی بافتی خونرسانی بافتی غیر موثر 

10034497 F خونرسانی بافت خونرسانی زخم 

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

 انعقادی

10008954 F خونریزی: از دست دادن مقدار زیادی از خون در یک دوره  خونریزی
کوتاه از زمان،  خارجی یا داخلی ،شریانی، وریدی یا خونریزی 

 مویرگی

10046726 F خونریزی خونریزی از بینی 

10046735 DC  خونریزی از بینی بینیخونریزی از 

10011948 F )خونریزی: خونریزی قاعدگی است که تعداد روز یا مقدار خون  خونریزی شدید یا طوالنی)منوراژی
 بیش از حد باشد

10043924 F خونریزی خونریزی واژینال 

10043930 DC خونریزی واژینال خونریزی واژینال 

10016168 IC سوزن زدن خونگیری وریدی 

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

10039400 M گروه داخل گروه حرفه ای 

10008441 A توزیع: انتقال چیزی. دادن 

10027739 F کنترل مثبت مدفوع دارا بودن کنترل مدفوع 

10011866 M دارو دارو 

10006314 M مواد دارو 

10023992 M دهنده مراقبتارائه  داروساز 

10043144 M دارو داروی ژنریک 

10040305 DC حرکت فعال مفصل دامنه حرکتی در محدوده طبیعی 

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

10011042 F وضعیت: محتوای خاص از تفکر بر اساس خرد اکتسابی یا  دانش
 مهارت، اگاهی و شناخت از اطالعاتاطالعات یا 

10039746 F دانش دانش  ایمنی محیط اطراف 

10046236 F دانش دانش  تغذیه نوزاد 

10034259 F دانش دانش  مدیریت درد 
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10043365 F دانش دانش  والدی 

10046243 F دانش دانش بارداری 

10045773 DC دانش بارداری دانش بارداری 

10025733 DC دانش برنامه برنامه درمانی دانش 

10023793 F دانش برنامه دانش برنامه ورزشی 

10011035 F دانش دانش بهبود زخم 

10033766 DC  دانش پاسخ روانی اجتماعی  به روش
 درمان

 دانش پاسخ روانی اجتماعی به روش درمان

10034263 F دانش دانش پاسخ روانی اجتماعی جهت درمان 

10039779 F دانش پیشگیری از سقوط دانش 

10040276 DC دانش پیشگیری از سقوط دانش پیشگیری از سقوط 

10045756 DC دانش تغذیه نوزاد دانش تغذیه نوزاد 

10043897 F دانش دانش جلوگیری از بارداری 

10043911 DC دانش جلوگیری از بارداری دانش جلوگیری از بارداری 

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 اجتماعی 

10028627 DC دانش خدمات اجتماعی دانش خدمات اجتماعی 

10039722 F دانش دانش درمان جسمی 

10039981 DC دانش درمان جسمی دانش درمان جسمی 

10039127 F دانش دانش درمان سنتی 

10040000 DC دانش درمان سنتی دانش درمان سنتی 

10031642 F دانش دانش دیالیز صفاقی 

10021892 F دانش دانش رژیم 

10042106 F اگاهی از رژیم دانش رژیم مایع 

10042110 DC دانش رژیم مایع دانش رژیم مایع 

10031657 F دانش رفتار جنسی دانش 

10030251 DC دانش رفتار جنسی دانش رفتار جنسی 

10008753 F دانش: آگاهی در مورد مشکالت رایج شیوه های سالمت و  دانش سالمت
خدمات بهداشتی و درمانی موجود، توانایی تشخیص عالئم و 
نشانه های بیماری و به اشتراک گذاری اطالعات قابل توجه 

 دیگران

10043349 F دانش دانش سالمت سفر 

10042553 F دانش دانش سوء مصرف الکل 

10042569 DC دانش سوء مصرف الکل دانش سوء مصرف الکل 

10031619 F دانش دانش شیردهی با پستان 

10024907 F دانش دانش فرایند تغییر رفتار 

10024723 DC دانش فرایند تغییر رفتار دانش فرایند تغییر رفتار 

10014885 F اطالعات دانش کافی 

10027112 DC دانش کافی دانش کافی 

10039056 F دانش دانش کنترل درد توسط بیمار 

10040037 DC دانش کنترل درد توسط بیمار دانش کنترل درد توسط بیمار 

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 تشخیصی 

10023764 DC  دانش مربوط به تست تشخیصی تست تشخیصیدانش مربوط به 

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 دانش مربوط به داروها 

10021902 F دانش مربوط به  رژیم دانش مربوط به رژیم غذایی 

10023772 DC دانش مربوط به رژیم غذایی دانش مربوط به رژیم غذایی 

10023786 DC دانش  مربوط به برنامه ورزشی دانش مربوط به ورزش 

10021973 F دانش دانش معیار ایمنی 
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10028643 DC دانش معیار ایمنی دانش معیار ایمنی 

10046892 F دانش دانش مواد آموزشی 

10043383 DC دانش  والدی دانش والدی 

10020302 L ساختار اجتماعی دانشگاه 

10006689 L مدرسه دبستان 

10009011 L مدرسه دبیرستان 

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

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

10037517 F مردن در حال مرگ 

10011312 F بعد جسمی طول-درازا 

10036680 IC عدم ادامه دراوردن سوند ادراری 

10031563 F وضعیت مالی:مراقبت از منابع مالی در یک خانواده به عنوان  درآمد
یک منبع قابل برنامه ریزی ،منابع مالی  پیش بینی شده خانوار 

دوره ای برای  در یک دوره زمانی مانند هفته، ماه یا سال،درآمد
کار  یا خدمات به عنوان وسیله ای برای ارائه ثبات و امنیت و 

 تحقق نیازهای اساسی

10007583 F درآمد: حقوق و دیگر منابع مالی مورد نیاز جهت تأمین مخارج  درآمد خانواده
 خانواده.

10022563 DC درآمد درآمد ناکافی 

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

 قرار دادن لباس ها در کمد یا دراور.

10019231 M ابزار پوشاننده درپ جراحی 

10003511 F درجه حرارت بدن درجاتی از حرارت بدن 

10005663 J وضعیت درجه 

10019556 F  جنبه جسمی حرارتدرجه 

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

10016873 A هماهنگی: درخواست از کسی برای انجام کاری یا سفارش  درخواست کردن
 چیزی.

10013950 F اختالل در درک: افزایش احساس ناخوشایند در بدن، بیان  درد
رنج، ادا و اصول، تغییر در تون عضالنی، تصور از درد و 

رفتار محافظت از خود، توجه محدود ، درک تغییرزمان، 
خروج از برخوردهای اجتماعی، اختالل در روند تفکر، رفتار 

 حواس پرتی، بی قراری ، و از دست دادن اشتها.

10023130 DC درد درد 

10008223 F از شکستگی حاد استخوان که  استخوان درد: احساس درد ناشی درد  شکستگی
معموال به وسیله شی نوک تیز، بریده شدن، گرم شدن ناشی از 

خاراندن، درد همراه سوزش، از عالئم شکستگی است.این 
 عالئم در طول مدت استراحت و بی حرکتی ظاهر نمی شوند.

10004136 F ه ی اول درد زایمان:ناراحتی خفیف تا شدید در طول مرحل درد اتساع دهانه رحم
 زایمان

10020801 F درد:احساس درد ناشی از عدم پوشیده شدن اندام مانند  درد احشایی
پریکارد)اطراف قلب(، ضریع)پوشش( استخوان،غشای مخاطی 

در روده،درد احشایی که می تواند بسته به اندازه ی منطقه 
آسیب دیده بیشتر یا کمتر باشد شامل احساس درد عمیق و آزار 

 همراه با حالت تهوع و حس خفگیدهنده 

10003569 F درد عضالنی اسکلتی: ناراحتی خفیف تا شدید از قسمت رو تا  درد استخوان
 داخل استخوان.

10012337 F درد: احساس درد برآمده از ماهیچه ها، استخوان ها ،مفاصل یا  درد اسکلتی عضالنی
کننده  دندان ها که این احساس معموال به صورت عمیق،بی حال

و دردناک، که با حرکات قسمت هایی از بدن یا تمام آن فعال 
می شود همراه است، اما همچنین در زمان  استراحت نیز ممکن 

 است ظاهر شود.

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

درد عروقی:احساس درد ناشی از کاهش جریان خون محیطی، 
محیطی ،کاهش جریان خون در ارتباط با که  با بیماری عروق 

گچ گیری ارتوپدی محدود شده و یا دیگر اجسام محدود کننده، 
نرسیدن خون کافی مانند بیماری انسداد شرائین، تروما و 

جراحی همراه است. درد ایسکمیک اغلب به عنوان درد شدید و 
 مشقت بار گزارش شده است.
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10047104 DC درد آرتروز درد آرتروز 

10002570 F درد عضالنی اسکلتی: ناراحتی و درد خفیف تا شدید ناشی از  درد آرتروز
 یک التهاب, که احتماال شامل تورم مفصل است.

10046611 F درد درد پستان 

10047115 DC درد پوستی درد پوستی 

10000454 DC درد درد حاد 

10038870 F درد درد حاصل از محرک غیر مضر 

10039934 DC درد حاصل از محرک غیر مضر درد حاصل از محرک غیر مضر 

10039906 DC درد خیالی درد خیالی 

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

احساس درد بعد از عمل جراحی ،احساس دردی که معموال به 
عنوان خارش گزارش شده است، احساس آزار دهنده و درد غیر 

 قابل تحمل.

10011088 F درد: احساس افزایش شدت و تکرر درد، همراه با انقباضات  درد زایمان
 رحم و اتساع دهانه رحم که حین زایمان اتفاق می افتد.

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

 رحم گشاد نیست.

10021243 F درد پوستی: احساس درد ناشی از زخم و اطراف آن که به نوع  درد زخم
زخم مانند جراحت دیدن توسط یک جسم تیز، برش دادن، پاره 

ناحیه  کردن، درد آزاردهنده و احساس درد ناشی از لمس آن
 بستگی دارد.

10003841 F درد:احساس فیزیکی دردهای حاد و مزمن با شدت های مختلف  درد سرطان
با گسترش پراکندگی سلول های مهاجم سرطانی در بدن، تبعات 
ناشی از درمان سرطان شامل شیمی درمانی، یا شرایط مربوط 
به سرطان مانند درد زخم، درد ناشی از سرطان صدمه زننده، 

ماری سخت، غیر قابل تحمل همراه با احساس فیزیکی درد بی
شدید که مشکالتی نظیر اختالل درخواب، زودرنج شدن، 

 افسردگی، رنج کشیدن، ناامیدی، انزوا و ناتوانی را در بر دارد.

10047127 DC درد شکستگی درد شکستگی 

10043948 F درد درد شکمی 

10043953 DC درد شکمی درد شکمی 

10020612 F درد: احساس درد ناشی از سیستم عروقی به عنوان نتیجه اتساع  درد عروقی
عروقی  یا نارسایی عروقی که به صورت ضربان یا درد تپشی 

 گزارش شده است

10013125 F درد: احساس درد ناشی از تاثیراعصاب محیطی آسیب دیده که  درد عصبی
وان سوزن سوزن معموالبه عنوان  احساس درد معموال به عن

شدن و سوزش گزارش شده اند که با اختالل دراحساسات، درد 
عصبی ناشی از ضایعات  عمده عصبی که با عمل جراحی و 

صدمه مغزی همراه است. درد بافت عصبی که معموال به 
عنوان دردی نافذ، برنده،سوزشی، مشقت بار و آزار دهنده  

 گزارش شده است.

10012316 F درد اسکلتی عضالنی: احساس درد ناشی از تنش ها و فشار  درد عضالنی
 -عضالنی که در اثر ورزش،  بیماری های عفونی و اسکلتی

عضالنی همراه است. احساس درد معموال به صورت گرفتگی 
 عضله، 

 فشار و درد ضربانی قابل برگشت همراه است.

10000546 DC درد درد مزمن 

10005470 F ناراحتی خفیف تا شدید از آسیب یا بیماری پوستدرد:  درد های پوستی 

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

10014262 F نسبت درصد چربی بدن 

10026323 IC درگیر شدن درگیر بودن در فرآیند تصمیم گیری 

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

10019628 M مجموعه اقدامات درمان 

10019135 M گروه درمانی درمان از طریق گروه حمایتی 

10033220 IC درمان کردن درمان آسیب وارد شده 
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10030464 M درمان درمان با داروهای ضد انعقاد 

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

10032774 M درمان درمان برای ترک سیگار 

10002349 M درمان درمان به وسیله حیوانات 

10033231 IC درمان کردن درمان بیماری پوستی 

10041086 IC درمان جهت ترک سیگار درمان جهت ترک سیگار 

10024137 F خستگی درمان خستگی 

10022833 DC درمان خستگی درمان خستگی 

10010808 M درمان درمان داخل وریدی 

10043137 M دارو درمان دارویی 

10033249 IC درمان کردن درمان زگیل 

10039143 IC درمان سنتی درمان سنتی 

10019998 M درمان: برنامه های مراقبت بهداشت مرتبط با فرهنگ بر اساس  درمان سنتی
سنت، مذهب، سرزمین آبا و اجدادی، ارشاد معنوی؛اعتقادات 

 مختلف درباره علت بیماری، 
با بهره گیری از روش های مختلف بومی، ارزیابی و درمان با 
یک رویکرد طبیعی، معنوی، روانی یا متافیزیکی یا بازپروری 

 طبیعی.

10046197 M  درمان فردی مورد خشونت شریک زندگی
 خود قرار گرفته است

 درمان

10044963 IC  درمان فردی مورد خشونت شریک زندگی
 خود قرار گرفته است

درمان فردی مورد خشونت شریک زندگی خود قرار گرفته 
 است

10004221 M درمان درمان قفسه سینه 

10020133 A کردن با کاهش دادن، پایان دادن ، از بین بردن  عملکرد:مراقبت درمان کردن
 یا بازگرداندن چیزی

10044646 IC درمان کردن درمان واکنش های آلرژیک 

10044729 IC درمان کردن درمان یبوست 

10008920 F احساسات منفی: احساس عدم توانایی در کنترل وعمل مستقل و  درماندگی
مقابله با درماندگی ، تسلیم بدون کمک، بی دفاع، عدم  توانایی 

اختیارات به مسئوالن، از جمله مراقبان، و کسانی که در ارتباط 
 با توسعه رفتار بیمار نقش دارند

10039952 DC درماندگی درماندگی 

10004459 L ایجاد سهولت در مراقبت از سالمتی درمانگاه 

10001773 A توضیح:تهیه یا انجام کاری دریافت 

10030383 IC دریافت دریافت انتی بیوتیک 

10030417 IC دریافت دریافت انسولین 

10042342 F حجم موثر مایع دریافت آب کافی 

10042065 DC مصرف آب کافی دریافت آب کافی 

10000682 DC دریافت مواد غذایی دریافت بیش از حد مواد غذایی 

10025444 IC دریافت دریافت دارو 

10045858 IC دریافت دارو دارو از طریق واژن دریافت 

10001827 IC دریافت دریافت دارو برای پیشگیری 

10001794 IC  دریافت دارو بعد از تفسیر گاز های خون
 شریانی

 دریافت

10001804 IC دریافت دریافت داروها و محلول ها 

10046579 IC دریافت دارو دریافت داروی استنشاقی 

10037248 IC  دریافت داروی تب بردریافت 

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 تغذیه: فرایند گرفتن  مواد مغذی مانند پروتئین ها، مواد معدنی،  دریافت غذا
کربوهیدرات ها، ویتامین های قابل حل در چربی که برای رشد  

 در حفظ زندگی الزم است.

10037037 IC دریافت دریافت مواد غذایی 

10030429 IC دریافت دریافت واکسن 

10037044 IC  دریافت ویتامیندریافت 
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10030438 IC  دریافت ویتامینB12 دریافت 

10008661 L ناحیه بدن دست 

10000340 F موقعیت: ظرفیت ورود یا استفاده از چیزی دسترسی 

10041306 F دسترسی دسترسی به انتقال 

10041310 DC دسترسی به انتقال دسترسی به انتقال 

10024821 F دسترسی دسترسی به درمان 

10010780 F دسترسی: ورود به یک ورید. داخل یک ورید. دسترسی وریدی 

10011710 A انجام دادن: دستکاری قسمتی از بدن دستکاری 

10008487 M پوشاندن دستکش 

10005869 M مصنوعی دستگاه 

10020649 M  دستگاه )دستگاهی 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 جراحی برای درمان ورم 

 لنفاوی است.

 دستگاه

10007874 F دستگاه ادراری دستگاه ادراری زن 

10011591 F سیستم ادراری دستگاه ادراری مردان 

10004714 M دستگاه دستگاه ارتباطی 

10011349 M دستگاه انتقال دستگاه باالبری 

10003480 F ساختار بدن دستگاه بدن 

10012177 M دستگاه دستگاه پایش 

10010428 F سیستم بدن: پوشش سطح بدن: پوست، اپیدرم بیرونی، غشاهای  دستگاه پوششی
مخاطی، بافت ،به عنوان مثال الیه پیوندی بیرونی، پوست که 

شامل غدد  تولید کننده عرق و  چربی است، مو و ناخن با 
عملکردهایی  مانند حفظ درجه حرارت بدن. برای محافظت از 

دن و کم آبی ب بافت زیرین از سایش فیزیکی، تهاجم باکتری ها،
اشعه ماوراء بنفش.خنک کردن بدن وقتی دمای بدن باال می 

رود، برای تشخیص توسط احساس اندام های محرک مرتبط با 
درجه حرارت، لمس، فشار و درد، به عرق نمک آب و 

ترکیبات آلی توسط ارگان های ترشحی، ترشح عرق و چربی، 
و برای فعال سازی اجزای ایمنی سیستم  Dبرای سنتز ویتامین 

 ایمنی بدن.

10010437 L اجزای تشکیل دهنده  بدن دستگاه پوششی بدن 

10019188 M ابزار دستگاه تحریک عصبی سطحی 

10016530 M دستگاه دستگاه تفریحی 

10003825 M دستگاه ارتباطی دستگاه تلفن 

10007861 F تناسلیدستگاه  دستگاه تناسلی زنانه 

10016958 M دستگاه دستگاه تنفسی 

10016970 F سیستم بدنی دستگاه تنفسی 

10044842 M )دستگاه تنفسی دستگاه تهویه)ونتیالتور 

10011589 F دستگاه تولید مثلی دستگاه تولید مثلی مرد 

10000289 M دستگاه دستگاه جمع کننده و جاذب 

10012131 M دستگاه دستگاه حرکتی 

10019029 M دستگاه انتقال دستگاه ساکشن 

10003147 M دستگاه دستگاه شستشو 

10013085 F سیستم بدنی دستگاه عصبی 

10012344 F سیستم بدنی دستگاه عضالنی 

10019979 M دستگاه دستگاه کشش 

10013834 M دستگاه اصالحی دستگاه کمکی 

10008867 M دستگاه دستگاه گرم کننده و خنک کننده 

10008332 F سیستم بدنی دستگاه گوارش 

10044959 M دستگاه دستگاه مکانیکی حمایت کننده قلب 

10020179 A  اولویت بندی:تعیین درجه اضطرار برای تصمیم گیری جهت  الویت بندی -دسته بندی
 درمان  های زخم، بیماری و غیره

10042958 IC  دسته بندی الویت بندی -دسته بندی 

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

10006720 F فرایند بدنی دفع 
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10020450 F فرآیند سیستم ادراری دفع ادرار 

10014987 F دفع ادرار دفع ادرار مثبت 

10026745 F وضعیت خودداری کردن)اختیار داشتن در دفع ادرار( دفع ادرار مثبت 

10014289 A بررسی: بررسی بخش های بدن با ضربه زدن به آرامی با  دق کردن
 انگشت  یا ابزار.

10026188 IC دقت دقت در تعیین اولویت ها 

10027183 F دلبستگی: ایجاد رابطه نزدیک بین مراقب و کودک دلبستگی مراقب و کودک 

10028658 DC کودک دلبستگی مراقب و دلبستگی موثر مراقب و کودک 

10027196 F دلبستگی مراقب کودک:: ایجاد روابط نزدیک بین پدر و مادر و  دلبستگی والدین به کودکان
 نوزاد.

10015829 L )وضعیت بدن دمر خوابیدن)خوابیده به شکم 

10019830 L استخوان دندان 

10005750 M وسیله ساختگی دندان مصنوعی 

10017223 L استخوان دنده 

10027597 L یک طرفه -وضعیت دو طرفه دو طرفه 

10003255 M وسیله نقلیه دوچرخه 

10045509 F آلودگی دود ناشی از سیگار کشیدن فرد دیگر 

10035446 F بعد فیزیکی دور سر 

10036803 F بعد جسمی دور قفسه سینه 

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

 شود.(

 رویداد یا رخداد

10027242 T رویداد یا رخداد دوران پس از عمل جراحی 

10004348 T دوران تکامل دوران کودکی 

10015497 T دوران کودکی دوران کودکی قبل از دبستان 

10006379 T وضعیت: مدت زمانی که  طی آن چیزی رخ می دهد. دوره 

10019784 T   دوران کودکی نوپاییدوره 

10025906 T رویداد یا رخداد دوره پس از زایمان 

10025910 T رویداد یا رخداد دوره پیش از تولد 

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

10027623 T رویداد یا رخداد دوره عمل جراحی 

10025896 T یا رخداد رویداد دوره قبل از عمل جراحی 

10025923 T رویداد یا رخداد دوره قبل از عمل جراحی 

10013059 T نوزادی دوره نوزادی 

10013194 T نوزادی دوره نوزادی 

10002205 F احساس:حالتی از تجربه متناقض و احساسات متضاد در مورد  دوسوگرایی
 همان موضوع

10018084 M وسیله حمام کردن دوش گرفتن 

10047209 DC دوگانگی دوگانگی 

10005876 F اختالل فرآیند سیستم تنظیمی دیابت 

10014393 M فن دیالیز دیالیز صفاقی 

10018124 F درک حسی: قابلیت دیدن ناشی از تحریک عضو بینایی دیدن 

10021289 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی دیروز 

10004245 L موضع بدن دیواره سینه 

10008129 F انجام دادن: محصوالت غذایی که در درجه حرارت مناسب  سازی مواد غذایی ذخیره
ذخیره شده و در یک پوشش بهداشتی نگه دارنده در یک فضا  

 یا اتاق  تمیز و دارای تهویه ی مناسب محافظت می شود.

10035728 F وضعیت ارتباطی رابطه مثبت 

10025574 DC راحت راحت 

10025330 F راحتی راحت 

10004655 F وضعیت: احساس راحتی فیزیکی و خوب بودن بدنی راحتی 

10017234 L موقعیت چپ به راست راست 

10007260 F راش: پیدایش قرمزی، گرمی، خارش و درد در پوست ناشی از  راش گسترده ی پوستی
 آلرژی یا بیماری های عفونی

10019659 L قسمتی از بدن ران 

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

از یک یا تعداد بیشتر دستگاه مانند کفش تصحیح کننده،پای 
سرعت اهسته ،متوسط،سریع مصنوعی،عصا،آتل،در محدوده ی 
 همچنین به باال رفتن یا پایین آمدن

10020903 F راه رفتن :حرکت دادن بدن از یک مکان به مکان دیگر با  راه رفتن با استفاده از وسیله
حرکت دادن گام به گام پاها.ظرفیت تحمل وزن بدن و  راه رفتن 

 کفشموثر با استفاده از یک یا تعدادی وسیله کمکی  مانند 
اصالح کننده،پای مصنوعی،عصا،اتل،در محدوده ی سرعت 

اهسته ،متوسط،سریع ، باال رفتن یا پایین امدن از پله ها،باال و 
 پایین رفتن

10018294 F )خواب ناآرام: فعالیت بدنی در شرایطی که فرد دچار خوابگردی  راه رفتن در خواب)خواب گردی
نیم ساعت ترک می کند، است و بستر را به مدت چند دقیقه تا 

موقعی که بیدار می شود چیزی از آن به خاطر ندارد ولی 
 احساس خستگی، استرس یا اضطراب می کند.

10008585 M .برنامه-طرح راهنما 

10013978 M راهنما راهنمای درد 

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

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

10002515 M درمان رایحه درمانی 

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

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

10007740 M ملحفه رخت خواب درست شده از پر 

10023596 F برنامه رژیم پیچیده 

10022206 F رژیم دارویی رژیم دارویی پیچیده 

10022983 DC رژیم دارویی پیچیده رژیم دارویی پیچیده 

10005951 F رژیم رژیم غذایی 

10023701 F رژیم رژیم مایعات 

10008563 F پیشرفت تکامل طبیعی جسمی که با تغییرات فیزیکی  فرایند بدن: رشد
متمایز از دوران کودکی تا بزرگسالی که در نتیجه یک فرایند 
طبیعی و عادی رشد و تکامل مانند دوران بارداری، جنینی، 

دوران کودکی که شامل دوران نوپایی کودک و پیش دبستانی و 
اول و نوجوانی با دو دوره رشد سریع، یکی در دوازده ماه 

 دیگری در دوران بلوغ رخ می دهد

10007890 F تکامل انسان: رشد جنین در رحم زن تا زمان زایمان رشد جنینی 

10028419 DC رشد رشد در محدوده طبیعی 

10034942 F اختالل در رشد رشد نامتناسب 

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

10040118 DC رضایت از مدیریت درد رضایت از مدیریت درد 

10040092 F وضعیت سالمتی-رضایت از مراقبت بهداشتی 

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

10040102 F از مراقبت های بهداشتیرضایت مندی  رضایت با مدیریت درد 

10025382 F وضعیت رضایت شغلی 

10003217 F فرآیند هدفدار: عملکرد رفتار 

10047189 DC رفتار اجباری رفتار اجباری 

10047459 DC رفتار اجتنابی رفتار اجتنابی کاهش یافته 

10046790 IC ارزیابی رفتار ارزیابی 

10017129 F رفتار رفتار استراحتی 

10040777 F رفتار رفتار بازی گونه 

10006059 F اختالل در رفتار: عملیات  فاقد دستور یا گیج کننده و در پاسخ  رفتار بی نظم و سازماندهی نشده
 به نشانه های محیطی، سازماندهی نشده

10010463 F ارتباط: تاثیر متقابل بر یکدیگر. رفتار تعاملی 

10028059 DC  الگوی خوردن موثر نوزادانرفتار تغذیه ای 

10002026 F اختالل رفتاری:بر مبنای فشار بر افراد با خلق و خو یا رفتار از  رفتار تهاجمی
 طریق کالمی ،فیزیکی یا نمادی
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10047087 DC رفتار تهاجمی رفتار تهاجمی 

10017949 F رفتار رفتار جنسی 

10001274 DC رفتار جنسی رفتار جنسی مشکل 

10028187 DC رفتار جنسی رفتار جنسی موثر 

10040754 F رفتار رفتار خارجی 

10040765 DC رفتار خارجی رفتار خارجی 

10035480 DC خشونت رفتار خشونت امیز 

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

10027424 DC رفتار خود مخرب مخرب رفتار خود 

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 ماد به اعترفتار: بیان تفکرات شخصی به صورت مستقیم و با  رفتار قاطعانه
 نفس

10014816 F رفتار رفتار مثبت 

10000735 DC رفتار منجر به سالمتی رفتار منجر به سالمتی 

10008782 F رفتار: شیوه ای قابل پیش بینی برای شناسایی، استفاده، مدیریت  رفتار منجر به سالمتی
و تامین امنیت منابع مراقبت های بهداشتی، انتظارات مربوط به 

 قابل قبول برای درخواست و رسیدن به کمک دیگرانراه های 

10007294 F رفتار رفتار ورزشی 

10004883 F اختالل در رفتار:تکرار  یک رفتار به صورت روزانه، اعمال  رفتار وسواسی
 تکراری که باعث کاهش اضطراب و تفکر وسواسی می شوند.

10018565 F رفتاری رفتارهای معنوی 

10019017 F  رفلکس: ایجاد دلبستگی مناسب نوزاد به مادر هنگام مکیدن شیر  مکیدنرفلکس
از سینه مادر و تغذیه شدن به این روش، ایجاد تماس، گسترش 

فهم سیگنال های دریافتی از مادر، تماس مناسب، مکیدن صحیح 
-5و جایگذاری صحیح زبان، شنیدن صدای بلع حداقل در حدود

 دقیقه در مورد هر پستان. 10

10041436 M وسیله مایع رسانی رگ های پورت زیر جلدی 

10043246 L رگ رگ های سیستمیک 

10019055 F احساس منفی: احساسات درازمدت اندوه زیاد که با حس فدا  رنج بردن
کردن خود و نیاز به تحمل شرایط بسیار سخت همراه باشد، از 

 جمله عالئم فیزیکی مزمن مثل درد، بی قراری یا آسیب،
استرس مزمن روانشناسانه، سوء شهرت یا حس وجود بی 

 عدالتی

10025588 DC رنج بردن رنج بردن 

10037796 F رها کردن رها کردن کودک 

10037806 DC رها کردن کودک رها کردن کودک 

10011233 A مدیریت:پیشرفت کردن، نشان دادن راه، به صورت هدفمند اقدام  رهبری
 مورد نظر.به استخراج یک پاسخ 

10004780 F رهبری :افراد یا گروه هایی که در ارتباط با تغییر،اهدافی را  رهبری جامعه
ارائه می دهند و مشکالت را مدیریت می کنند و راهنمایی های 

 ارائه شده توسط انها تاثیر گذار است

10026685 J قضاوت نسبی دولت رو به وخامت گذاشته 

10038005 F روایت روایت مرگ 

10014611 M پوشش تخت روبالشی 

10010557 L اجزای سیستم گوارشی روده 

10005502 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی 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 روش ضدعفونی کردن 

10013662 M مواد روغن 

10011365 M ماده روغن مالیدنی 

10015762 F پدیده: یک سری ازعملکردها  یا اقدامات انجام شده  درمورد  روند
 یک نتیجه.
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10007646 F فرآیند: تعامل مداوم  یا الگوهای مربوط در میان اعضای  روند خانواده
 خانواده.

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

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

10004934 F حقوق بیمار رویداد یا رخداد 

10007239 T وضعیت: وقوع، چیزی است که اتفاق می افتد رویداد یا رخداد 

10034665 F رویداد یا رخداد رویداد یا رخداد مثبت 

10011486 L اجزای دستگاه تنفسی ریه 

10019824 L اجزای سیستم حسی زبان 

10009893 F زبان پریشی: اختالل در درک  و نوشتن کلمات گفتاری. زبان پریشی بیانی 

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

10021178 F اختالل در قسمت های ساختاری بدن: وجود ضایعه)زخم( در  زخم
بافت که معموال با آسیب حرکتی یا فیزیکی، پوسته پوسته شدن 

و سوراخ شدن بافت، ترشحات چرکی، قرمزو خونابه مانند، 
قرمزی پوست، ورم، تاول زدن، خیس و غیرطبیعی شدن 

 شدن زخم، کوفتگی وپوست، باال رفتن دمای پوست بدن، بودار 
 درد همراه است.

10020237 F زخم: زخم باز یا ضایعه، از دست دادن الیه های عمیق تر از  زخم
بافت، احاطه شدن دهانه مانند ایجاد ضایعه، کاهش جریان خون 
به ناحیه، بافت گرانوالسیون قرمز رنگ، نکروز چربی زرد، 

ت نکروزه بوی زخم، درد اطراف زخم، درد،پوسته خارجی باف
 ملتهب همراه با فرآیند عفونی یا بدخیم التهابی.

10046408 F زخم زخم باز 

10031688 F زخم زخم بدخیم 

10030019 DC زخم بدخیم زخم بدخیم 

10044928 F زخم زخم بسته 

10042650 F زخم دیابتی زخم پای دیابتی 

10018256 F زخم زخم پوست 

10023148 DC جراحیزخم  زخم جراحی 

10019265 F زخم: برش جراحی به وسیله ابزار تیز جراحی در ناحیه ای از  زخم جراحی
بدن یا داخل یک عضو به منظور خروج سرم یا خون برای 

تمیز شدن ناحیه، به این منظور که نشانه ای از چرک و عفونت 
 نداشته باشد.

10031101 F زخم زخم دیابتی 

10042181 DC دیابتیزخم  زخم دیابتی 

10016147 F زخم ناشی از ضربه: زخمی که پوست  توسط یک شی نوک  زخم سوراخ شده
 تیز شکافته می شود.

10029700 DC زخم شریانی زخم شریانی 

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

10025798 DC زخم فشاری زخم فشاری 

10015612 F زخم: آسیب، التهاب، یا جراحت در پوست یا ساختار در نتیجه  زخم فشاری
 فشرده سازی بافت و خونرسانی ناکافی

10008619 F زخم ناشی از ضربه: زخم های ناشی از شلیک یک گلوله که به  زخم گلوله
زخم ورودی، زخم خروجی و شیارهای زخم طبقه بندی می 

های مختلف، به عنوان شود.زخم ورودی و اثرات آن بر بافت 
مثال تاثیر گلوله به تنهایی  یا سوختگی ناشی از باروت، با 

توجه به ناحیه ای که تفنگ از آن شلیک می شود.گلوله ممکن 
است  بدن انسان راسوراخ کند،  داخل بدن متوقف می شود، با 

آسیب سطح بدن یا خراش بر سطح پوست، بسته به زاویه 
 اصابت گلوله همراه است. محدوده تیراندازی وزاویه

10030866 F زخم زخم ناشی از سوختگی 

10029737 DC زخم ناشی از سوختگی زخم ناشی از سوختگی 

10030088 DC زخم ناشی از ضربه زخم ناشی از ضربه 
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10020122 F زخم: به اختالل غیرمنتظره در بافت بدن ناشی از صدمه ناشی  زخم ناشی از ضربه
حادثه،  نامنظم شدن پوست، غشاء و بافت محیطی از آسیب یا 

در اثر آسیب،  بافت دردناک و زخم شده،خروج و از دست 
دادن سرم و خون که با بافت آلوده و ناپاک و عفونی همراه 

 است، گفته می شود.

10030100 DC زخم وریدی زخم وریدی 

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

ای یا بی رنگ پوست، ضعیف و نازک شدن  پوست، 
اسکلروز،درد و زخم مربوط به نارسایی مزمن وریدی،دهانه 

 وریدی آسیب دیده و کاهش بازگشت خون وریدی از پاها به تنه

10033306 F آلودگی زگیل 

10006490 F بالیای طبیعی زلزله 

10014204 T موقعیت: دنبال کردن چیزی پس از دیگری، به منظور  زمانبندی
 جانشینی.

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 ساختار اجتماعی: ساختار طراحی شده و ساخته شده برای   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 شدت. زیاد 

10041998 F زیاد شدن آب بدن یمززیاد شدن آب بدن بر اثر ایجاد فشار اس 

10021742 DC استرس زیاده از حد بودن استرس 

10010170 F مصنوعی: تجهیزات عمومی به عنوان مثال جاده ها، پل ها،  زیرساخت
 فاضالب که به عنوان زیر بنای  اقتصادی جامعه است.

10014178 M ابزار ارتباطی سابقه بیمار 

10005001 L مصنوعی ساختار 

10018916 L وجود ساختار 

10018423 L مصنوعی ساختار اجتماعی 

10018900 L ساختار ساختار بدن 

10016096 F ساختار اجتماعی اجتماعی -ساختار روانی 

10029238 L ساختار بدن ساختار مثبت بخشی از بدن 

10003744 L ساختار طراحی شده و ساخته شده برای استفاده بشر ساختمان 

10004672 L ساختمان سازی: ساختار ساخته شده برای تجارت. ساختمان تجاری 

10005745 F فرایند بدنی ساختمان دندان ها 

10016110 L ساختمان: ساختارطراحی شده و ساخته شده برای حمایت از  ساختمان عمومی
زیرساخت و سیستم های عمومی دولتی، آموزشی، بهداشتی، 

 محافظت شهری. تاسیساتی، حمل و نقلی، ارتباطی و

10016887 L ساختمان: ساختارهای طراحی شده و ساخته شده به منظور  ساختمان مسکونی
سکونت، اقامت و خانه داشتن و سرپناهی که امنیت را برای 

 انسان به وجود می آورد.

10001741 F سازگاری:مدیریت موقعیت های جدید سازگاری 

10001760 A برای متناسب شدن و سازگاریسازماندهی:تغییر  سازگاری 

10005208 F نگرش:از بین بردن استرس و  کنترل احساس و افزایش آرامش  سازگاری
 روانی

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 سازگاری سازگاری در جامعه 

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 سازگاری موثر با مراقب 
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10034838 DC سازگاری موثر با مراقب سازگاری موثر با مراقب 

10034762 F سازگاری خانواده سازگاری موثر خانواده 

10013806 A مدیریت: دادن یک دستور ساختاری منظم به چیزی سازماندهی 

10024171 IC ترتیب دادن سازماندهی انتقال 

10030493 IC ترتیب دادن سازماندهی انتقال دستگاه 

10039018 F معمول ساعت معمول رفتن به بستر 

10008164 L ناحیه بدن ساعد 

10044890 IC ساکشن کردن ساکشن راه هوایی 

10019038 A یک لوله یا تمیز کردن: خارج کردن یا حذف هوا یا مایع از  ساکشن کردن
 حفره جهت تولید خالء نسبی در جهت حذف چیزی

10021270 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی سال 

10006604 C فردی سالمند 

10001972 F توضیح:فرایندی در طول زندگی سالمند آزاری 

10044468 DC سالمند قربانی غفلت سالمند قربانی غفلت 

10044423 F قربانی غفلت سالمند قربانی غفلت 

10036287 F فرایند بدنی سالمندی 

10011493 F زخم: سایش گسترده  بافت پوششی در اثرتماس مستمربا  ساییدگی
 رطوبت

10007287 F زخم ناشی از ضربه: سایش پوست و درم همراه با درد،  ساییدگی،خراش
 خونریزی وقرمزی

10018370 A محافظت سبک زندگی پیشگیرانه از ایزوله اجتماعی 

10015409 A مرتبط بودن: اظهار تایید یا تحسین کسی یا چیزی. ستایش 

10029802 DC سختی در تکلم سختی در تکلم 

10006457 F ناتوانی در تکلم: عدم توانایی در بیان کلمات به صورت شفاهی. سختی در تکلم 

10029433 DC سختی در تنفس سختی در تنفس 

10006461 F فرایند اختالل سیستم تنفسی: حرکت سخت هوا در داخل و خارج  سختی در تنفس
از ریه ها، کوتاهی تنفس، همراه با ناکافی بودن اکسیژن  خون 

 در گردش، احساس ناراحتی و اضطراب.

10008688 L ناحیه بدن سر 

10013230 F فرایند محیطی:فرایند درک صدا توسط انسان ها سر و صدا 

10005404 F  عفونت عفونت یا انتشار عفونتسرایت 

10027610 C فردی سرپرست قانونی 

10047416 F سرخوشی مثبت سرخوش نبودن 

10047428 DC سرخوشی مثبت سرخوش نبودن 

10047376 F سرخوشی سرخوشی مثبت 

10047395 DC سرخوشی مثبت سرخوشی مثبت 

10047382 F سرخوشی سرخوشی منفی 

10047400 DC سرخوشی منفی سرخوشی منفی 

10004947 F اختالل در تفکر: اختالل درحافظه با عدم آگاهی به شخص،  سردرگمی
 مکان و زمان

10001235 DC آگاهی به مکان و زمان سردرگمی 

10023633 DC سردرگمی سردرگمی 

10047143 DC سرفه سرفه 

10005249 F ها  از ریهفرآیند اختالل در سیستم تنفسی : خروج ناگهانی هوا  سرفه
 برای پاک کردن راه هوایی.

10019174 A جدا کردن:قراردادن یا پایان دادن به یک فعالیت یا پایان دادن به  سرکوب کردن
 چیزی

10020919 F حرکت: حرکت کردن، سرگردانی و حرکت بی هدف و قرار  سرگردانی
 گرفتن در محلی غیر از آنچه که مورد نظر است.

10006156 A  انجام:فراهم کردن شرایط سرگرمی یا کارهای لذت بخش که  کنندهسرگرم
 خلق و خوی و رفتار خود یا دیگران را تغییر دهد

10006160 F اختالل درک : احساس غش کردن یا احساس عدم توانایی در  سرگیجه
حفظ تعادل طبیعی در موقعیت ایستاده، نشسته  همراه با گیجی، 

 تهوع، و ضعف

10045584 DC سرگیجه سرگیجه 

10019399 M ابزار تزریق سرنگ 

10004143 M جراحی سزارین 

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



 

 
ICNP 25 October 2017 63 
 

10000270 J موقعیت سطح دقیق 

10011320 F میزان: نرخ نسبی از تعداد اعضای یک جامعه یا اجتماع که فاقد  سطح فقر
برای  رسیدن به سطح مورد انتظار از منابع مالی  یا مواد 

 نیازهای اساسی هستند.

10033685 DC قند خون در محدوده طبیعی سطح قند خون موثر 

10035049 F فرآیند سیستم نظارتی موثر سطح موثر بیلی روبین 

10034373 F فرآیند سیستم نظارتی موثر سطح موثر قند خون 

10045993 F بعد جسمی سطوح خونی 

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

 مدفوع سخت در مقعد.

10000262 F فرآیند اختالل در سیستم باروری:                     سقط جنین.   سقط جنین
 بارداری و دفع  جنین مرده.پایان دادن به 

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

10004767 F سالمتی: سطوح نسبی از سالمت و بیماری در جامعه سالمت و بهداشت جامعه 

10008711 F وضعیت: فرایند پویای سازگاری و کنار آمدن با محیط  برای  سالمتی
دستیابی به حداکثر ظرفیت رفاه فیزیکی روانی رفع نیازها و 

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

10030897 F مواد بدن سلول دهانه رحم 

10011171 L سمت سمت)طرف( جراحی 

10003012 A بررسی: گوش دادن به صداهای درون بدن سمع 

10008805 M دستگاه کمکی سمعک 

10037063 T نقطه زمانی یا فاصله ی زمانی سن حاملگی 

10019980 F اعتقاد: آداب و رسوم، قوانین، مراسم، نشانه ها و افسانه هایی  سنت
 که به طور شفاهی یا با عمل میان نسل ها و تاریخ وجود دارد.

10023097 DC عدم مصرف سندرم عدم مصرف 

10022234 DC سو مصرف الکل سو مصرف الکل 

10002137 F سو مصرف مواد:سو استفاده از الکل سو مصرف الکل 

10022425 DC سو مصرف دارو سو مصرف دارو 

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

10042077 F اختالل در وضعیت تغذیه ای سوء تغذیه 

10022247 DC سوء مصرف دخانیات سوء مصرف دخانیات 

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

10018992 F رفتار مخاطره آمیز:سوء استفاده از موادی که شیمیایی و  سوء مصرف مواد
غیردرمانی باشد و ممکن است برای سالمت آسیب رسان و 

 سبب اعتیاد شود.

10022268 DC موادسوء مصرف  سوء مصرف مواد 

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

 دادن اشتها.

10047094 DC سوء هاضمه سوء هاضمه 

10023857 F توانایی سواد 

10003763 F از دست دادن الیه های بیرونی  زخم ناشی از سانحه: اختالل و  سوختگی
یا عمیق تر از سطح بدن به علت ضایعات حرارتی یا قرار 

گرفتن در معرض حرارت، مواد شیمیایی، الکتریسیته  یا عوامل 
رادیواکتیوکه سبب انعقاد پروتئین در سلول، افزایش سوخت و 
ساز بدن، از بین رفتن ذخایر مواد مغذی در عضالت و بافت 

ت دادن پروتئین و نیتروژن، درد شدید، ناراحتی چربی ، از دس
و استرس، خطر شوک تهدید کننده حیات ، نکروز بافت، 

عفونت زخم، انقباض، بزرگ تر شدن زخم یا سفتی و ضخیم 
، 1شدن زخم و بدشکلی ناحیه که در اثر سوختگی درجه 

 رخ می دهد. 3، سوختگی درجه 2سوختگی درجه 

10016152 A ار دادن: وارد کردن یک سوزن با فشار به داخل یک رگ قر سوراخ  کردن
 خونی یا  حفره بدنی  به منظور تزریق یا خارج کردن مواد.

10043280 F اختالل در فرآیند سیستم  گوارش سوزش معده 

10043298 DC سوزش معده سوزش معده 
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10008247 F دادن الیه های بیرونی تر زخم ناشی از حادثه:اختالل و از دست  سوزش ناشی از یخ زدگی
و عمیق تربافت  سطح بدن به علت قرار گرفتن در معرض 
شرایط سرد درمدت زمان طوالنی تر .انسداد مویرگ های 

خونی بافت و انجماد مایع خارج سلولی به خصوص در قسمت 
هایی با بافت نرم به عنوان مثال انگشتان که دارای خونرسانی 

ه به مدت زمان و درجه ی سردی کمتری هستند.اسیب ها با توج
که شامل احساس چسبندگی ،سوزش،لکه های سفید 

است.پیشرفت و درد بیشتر در اثر صدمه به عصب پایانی 
سطحی ایجاد می شود.عدم  احساس درد ناشی از صدمات 

عصبی که در نهایت منجر به نابودی بافت و نکروز شدن و 
عفونت،از دست  سیاه و سفید شدن بافت ،همراه با خطر باالی
 دادن بخشی از بدن از جمله انگشتان پا است

10012509 M وسیله تهاجمی سوزن 

10007614 F سوگواری: احساس تجربه شده توسط خانواده بعد از از دست  سوگواری خانواده
دادن یک یا چند نفر از نزدیکان که سبب رنج جسمی و روانی 

 شود.در بیش از یک نفر از اعضای خانواده می 

10020200 F بالیای طبیعی: موج  عظیم اقیانوس ناشی از زلزله  زیر آب  یا  سونامی
 فوران آتشفشانی.

10004087 M لوله سوند 

10004094 A گذاشتن:گذاشتن سوند در بدن برای دفع مایعات سوند گذاری 

10030884 IC سوند گذاری سوند گذاری مثانه 

10014726 F اجتماعی: مسیر گسترده یا نظم عملکرد ها، که  ساختار روانی سیاست
از اهداف یک سازمان ناشی می شود،  و از آن به صورت 

 مکرر جهت راهنمایی استفاده می شود.

10008769 F سیاست: بیانیه گسترده ثبت شده، که به تشریح دستورالعمل های  سالمتی-سیاست گذاری بهداشت
هداشتی و سالمتی می حاکم بر تصمیم گیری در ارائه خدمات ب

 پردازد.

10014121 F فرآیند مختل شده سیر بیماری زایی 

10020421 F سیستم بدن سیستم ادراری 

10025056 F سیستم بدنی سیستم ایمنی بدن 

10016841 F سیستم بدنی سیستم باروری 

10017867 F سیستم بدن سیستم حسی 

10025041 F سیستم بدن سیستم غدد درون ریز 

10003936 F دستگاه بدنی سیستم قلب و عروق 

10004416 F فرایند بدنی سیستم گردش خون 

10002116 M دستگاه ارتباطی سیستم هشدار 

10008004 F حوادث طبیعی: سرریز شدن آب به روی زمین که بر زندگی و  سیل
 توسعه انسان موثر است

10018009 A مواد تمیز کننده به منظور تمیز تمیز کردن: شستشو با آب و  شامپو کردن
 کردن و از بین بردن میکروارگانیسم ها

10005979 F حقوق  بیمار شان و کرامت انسانی 

10041174 L عضوی از بدن شانه 

10004638 M وسیله ی آراستگی شانه 

10004640 A خود ارایی:شانه کردن مو با شانه)آراستگی( شانه زدن 

10024995 F  شأن و کرامت انسانی انسانیشأن و کرامت 

10013207 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی شب 

10026824 F بی اختیاری ادرار: از دست دادن غیر ارادی ادرارهنگام  شب ادراری
 خواب.

10013118 A رفتار تعاملی: ایجاد حمایت استفاده از سیستم های ارتباطی برای  شبکه
ارتباط،تفاهم نامه و به اشتراک انتقال اطالعات، برقراری 
 گذاشتن تجارب میان افراد.

10014420 F هویت شخصی: ترکیبی از صفات رفتاری ایده ها، احساسات و  شخصیت
نگرش که توسط آن به عنوان یک فرد به رسمیت شناخته می 

شود، مانند یک فرد منحصر به فرد و مجزا.مانند چیزی در یک 
 زمان جسم طبیعت یا کیفیت در طول

10007447 F شخصیت: شخصیتی که با نگرش مثبت، خوش بینی، خوش  شخصیت برونگرا
برخوردی، زیاد صحبت کردن، اعتماد به نفس باال و واکنش 

 های بیرونی خود را نشان می دهد.
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10011061 F شخصیت: ترکیب صفات و نگرش ها  که به سرعت در حال  شخصیت حساس
جابه جایی، همراه با تمایل به تغییر، ناپایداری، در معرض 

 تغییر عاطفی و نوسانات خلقی است

10010820 F شخصیت: ترکب صفات و نگرش درونی نسبت به خود ،به  شخصیت درونگرا
همراه حاالت انفعالی، خجالتی،  برداشت عاطفی و به همراه 

 خود درگیری

10025849 J موقعیت شدت 

10025877 J شدت شدید 

10017996 F احساس منفی: احساس از دست دادن احترام به خود در اثر  شرمندگی
کاری غلط یا رفتار احمقانه،  احساس شرمندگی که به خود فرد 

 به جای دیگران انتقال می یابد

10046761 DC شرمندگی شرمندگی 

10013689 T وضعیت شروع 

10039428 IC شروع شروع تغذیه از پستان 

10018764 J پیشرفت: شروع چیزی یا موقعیتی شروع شده 

10039808 IC شروع شروع کنترل درد توسط پرستار 

10002562 L رگ خونی شریان 

10020935 A تمیز کردن:تمیز کردن چیزی یا مایع دیگری و یک عامل پاک  شستشو
 کننده.

10010883 A شستشو: شستشو برای خروج چیزی شستشو 

10011205 A در شستشو، خشک کردن، اتو کردن یا مرتب شستشو: مراقبت  شستشو
 کردن لباس ها.

10017247 A شستشو:به آرامی با آب یا سایر مایعات جهت حذف مواد  شستشو
 ناخواسته

10008070 A شستشو: تمیز کردن  یا شستشو با فشار زیاد آب شستشو با فشار باالی آب 

10044803 IC شستشو شستشوی بیمار 

10040474 IC شستشو کلستومی شستشوی 

10041188 IC شستشو شستشوی مثانه 

10031332 IC شستشو شستشوی موم گوش 

10045290 IC شستشو شستشوی یوروستومی 

10008707 F فرایند بدنی:برای بازیابی سالمتی شفا یافتن 

10007963 F زخم: ترک خوردگی، شکاف  یا تقسیم بافت ،پوشش سطح بدن  شقاق
قابلیت ارتجاعی پوست که با قرمزی پوست خود همراه با کاهش 

 را نشان می دهد.

10009263 F انجام دادن: به دست آوردن مواد غذایی الزم برای حفظ زندگی  شکار کردن
 روزمره از طریق  شکار کردن.

10008210 F اختالل در روند سیستم عضالنی اسکلتی: عدم حرکت بخشی از  شکستگی
آسیب به استخوان، اختالل  پیوسته در بافت دستگاه بدن ناشی از 

استخوان، شدت شکستگی ساختار استخوان، که با شکستگی 
 قسمتی از استخوان همراه است

10000023 L ناحیه ای از بدن شکم 

10018861 L )اجزای دستگاه گوارشی شکم)معده 

10005265 A مشاهده: استفاده از اعداد برای تعیین کمیت. شمارش 

10034506 IC شمارش شمارش تجهیزات جراحی و پانسمان زخم 

10033951 IC  شمارش تجهیزات جراحی و پانسمان زخم
 در طول عمل

 شمارش

10046338 IC اندازه گیری شمارش تنفس 

10036826 IC اندازه گیری شمارش ضربان قلب 

10043440 IC اندازه گیری شمارش ضربان قلب جنین 

10044740 IC اندازه گیری شمارش نبض رادیال 

10004485 F فرآیند روانی: فرآیند ذهنی است که تمام جنبه های ادراک،  شناخت
 تفکر، استدالل و به یاد آوردن را شامل می شود.

10028367 DC شناخت مثبت شناخت در حد عادی 

10021956 F دانش شناخت روند بیماری زایی 

10028351 F شناخت شناخت مثبت 

10041663 DC شناساندن خود شناساندن نامناسب خود 

10009683 IC تعیین شناسایی اختالل در ارتباطات 

10034151 IC تعیین شناسایی انتظارات درباره مراقبت در منزل 
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10009696 IC تعیین شناسایی خطرخونریزی 

10009704 IC  شناسایی خونرسانی بافتی قبل از عمل
 جراحی

 تعیین

10027154 IC  شناسایی و تعیین موقعیت قسمت های غیر
 عادی بدن قبل از عمل جراحی

 تعیین

10034179 IC  شناسایی وضعیت ادراری تناسلی قبل از
 عمل جراحی

 تعیین

10034180 IC  شناسایی وضعیت اسکلتی عضالنی قبل از
 عمل جراحی

 تعیین

10034198 IC  شناسایی وضعیت تنفسی قبل از عمل
 جراحی

 تعیین

10034167 IC  شناسایی وضعیت دستگاه گوارش قبل از
 عمل جراحی

 تعیین

10044241 IC تعیین شناسایی وضعیت روانی 

10009612 IC تعیین شناسایی وضعیت فیزیولوژیکی 

10009631 A )ارزیابی: ایجاد هویت سیستماتیک شخصی یا چیزی شناسایی)تعیین هویت 

10008814 F ادراک حسی:قابلیت شنوایی به علت پاسخ به محرک توسط اندام  شنوایی
 شنوایی، قابلیت شنیدن

10018050 F اختالل در فرآیند سیستم گردش خون: نارسایی گردش خون به  شوک
علت نقص در برگشت خون به قلب  با کاهش برون ده قلبی، 
جریان خون ناکافی، کاهش در حجم گردش خون، که تهدیدی 

عملکرد سلولی و در نتیحه برای زندکی است.که در نتیجه برای 
آن اضطراب شدید، ضعف، عرق کردن، تنگی نفس، افت فشار 

خون، اختالل ریتم، ورم حنجره، کاهش شدید  فشار خون، 
سردی پوست، افزایش ضربان قلب و کاهش حجم ادرار رخ می 

 دهد.

10002308 F سریع به علت واکنش های  شوک: نارسایی گردش خون شوک آنافیالکتیک
آلرژیک یا حساسیت به آلرژن موجود در غذاها, داروها, مواد 

 شیمیایی یا مواد دیگر

10009599 F شوک: نارسایی گردش خون محیطی سریع در پاسخ به از دست  شوک در اثر کم شدن حجم خون
دادن خون، کم آبی جدی و دیگر شرایط قابل توجه تحت تاثیر 

 حجم خون.

10017898 F شوک: نارسایی سریع گردش خون محیطی به علت عفونت که  شوک سپتیک
 با وجود چرک و باسیل خون رخ می دهد.

10013139 F شوک: نارسایی سریع گردش خون محیطی  به عنوان یک  شوک عصبی
 واکنش به سیستم عصبی برای ایجاد اتساع و گشاد شدن عروق.

10003915 F شوک:نارسایی گردش خون به دلیل کاهش برون ده قلبی شوک قلبی 

10020631 F شوک:نارسایی گردش خون محیطی سریع به عنوان واکنشی به  شوک وازوژنیک
 اتساع عروق

10039503 DC شیر دهی انحصاری با پستان شیر دهی انحصاری با پستان 

10007273 F شیردهی با پستان شیر دهی انحصاری با پستان 

10029728 DC شیرخوردن از پستان شیرخوردن از پستان 

10011100 F فرآیند ترشحی: فرآیند سنتز و ترشح شیر انسان از غدد پستانی  شیردهی
زن که حاوی کربوهیدرات، پروتئین، چربی معلق، ویتامین ها و 

مواد معدنی است. شیر انسان به عنوان مواد غذایی اساسی در 
 ست.تغذیه نوزاد یا کودک ا

10003645 F الگوی خوردن یا آشامیدن: تغذیه نوزاد با شیر از پستان شیردهی از پستان 

10029943 DC شیر دهی شیردهی مشکل 

10001411 DC شیردهی از پستان شیردهی موثرازپستان 

10012079 A دستکاری: استفاده از فشار دستی و مالش پستان با دست برای  شیردوشی
 خروج شیر

10004209 M درمان شیمی درمانی 

10044583 IC شیمی درمانی شیمی درمانی 

10018358 M ماده صابون 

10012226 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی صبح 

10019436 A ارتباطات: صحبت با استفاده از زبان گفتاری و تبیین کلمات. صحبت کردن 

10017516 F نقش صحنه تصادف 

10021052 M  وسیله حرکتی چرخدارصندلی 
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10007481 L ناحیه بدن صورت 

10002279 M دارو ضد درد 

10006044 A تمیز کردن:  عاری ساختن چیزی از میکروارگانیسم های  ضد عفونی کردن
 بیماری زا.

10037253 M دارو ضدتب 

10016181 A میز تمواد ضد عفونی کننده:عملی به عنوان ضد عفونت کننده و  ضدعفونی کردن
 کردن چیزی از آلودگی.

10013945 M دستگاه قلبی قابل کاشت در بدن ضربان ساز 

10008833 F ضربان ضربان قلب 

10043396 F ضربان قلب ضربان قلب جنین 

10029229 DC ضربان قلب ضربان قلب در محدوده طبیعی 

10002440 F ضربان قلب ضربان نوک قلب 

10020105 F پاتولوژی)آسیب شناسی(فرایند  ضربه 

10024897 F اختالل در وضعیت ضعف 

10022880 DC ضعف ضعف 

10009886 F اختالل در فرایند سیستم باروری :ناتوانی در ارکشن و رسیدن  ضعف جنسی
به نعوظ یا کم بودن انزال،نعوظ کم در ارتباط با عوامل روانی 

فاده از استیا فیزیولوژیکی مانند سن، خستگی، بهداشت ضعیف، 
 مواد مخدر یا بیماری

10014075 F فلج: فلج قسمتی یا تمام بدن، از دست دادن کامل یا ناقص از  ضعف عضالنی
 توانایی حرکت بخشی از بدن مانند دهان، گلو یا پلک.

10030982 M درمان طب مالشی 

10042621 M درمان طب مالشی 

10042632 IC روش درمانی طب مالشی طب مالشی 

10035147 IC طب مالشی طب مالشی 

10009244 M )درمان طنز درمانی )تفریح درمانی 

10039353 IC )طنز درمانی )تفریح درمانی( طنز درمانی )تفریح درمانی 

10006380 T دوره طول مدت عمل 

10015151 J موقعیت ظرفیت 

10010640 F بعد فیزیکی ظرفیت تطبیقی داخل جمجمه 

10017252 J پدیده: امکان از دست دادن یا ایجاد مشکل، پیش بینی  یک  ظرفیت خطر کردن
 مشکل با یک احتمال معین و حالت منفی

10028071 DC ظرفیت سازگاری داخل جمجمه ظرفیت سازگاری موثرداخل جمجمه 

10013282 T نقطه زمانی یا فاصله ی زمانی ظهر 

10041637 F متداول عادت معمول روده 

10013295 J وضعیت نرمال :مطابق با هنجار، معمولی، استاندارد، ناحیه  عادی
 معمولی و  وضعیت عادی یا مورد انتظار

10025459 F پدیده عارضه 

10040593 F  عارضه  پوست اطراف استوما در دیواره
 شکم

 عارضه

10040442 F عارضه عارضه استوما 

10024057 F پدیده عارضه جانبی 

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
 بهداشتی

 عدم اعتماد

10010311 F احساس منفی: احساس عدم اطمینان، عدم اعتماد به نفس، عدم  عدم امنیت
کفایت، خجالت، بی کفایتی، تغییر دادن در  نظرات خود در 

 مواجهه با نظرات دیگران.

10000837 DC دانش عدم آگاهی 

10045647 DC آگاهی از بارداری عدم آگاهی از بارداری 

10029970 DC دانش بهداشت دهان عدم آگاهی از بهداشت دهان 

10021994 DC بیماری زاییشناخت روند  عدم آگاهی از بیماری 

10043907 DC آگاهی از پیشگیری از  بارداری عدم آگاهی از پیشگیری از بارداری 

10021987 DC آگاهی از تست های تشخیصی عدم آگاهی از تست های تشخیصی 

10045634 DC دانش تغذیه نوزاد عدم آگاهی از تغذیه نوزاد 

10045606 DC تکامل جنینآگاهی از  عدم آگاهی از تکامل جنین 
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10029962 DC آگاهی از تکامل کودک عدم آگاهی از تکامل کودک 

10045610 DC آگاهی از تولد بچه عدم آگاهی از تولد بچه 

10040230 DC دانش پیشگیری از سقوط عدم آگاهی از جلوگیری از سقوط 

10027371 DC آگاهی از خدمات اجتماعی عدم آگاهی از خدمات اجتماعی 

10025975 DC آگاهی از دارو عدم آگاهی از دارو 

10039975 DC )آگاهی ازدرمان جسمی عدم آگاهی از درمان جسمی) فیزیکی 

10039999 DC آگاهی از درمان سنتی عدم آگاهی از درمان سنتی 

10029989 DC آگاهی از دیالیز صفاقی عدم آگاهی از دیالیز صفاقی 

10021941 DC آگاهی از رژیم دارویی عدم آگاهی از رژیم دارویی 

10021925 DC آگاهی از رژیم عدم آگاهی از رژیم درمانی 

10021939 DC آگاهی از رژیم غذایی عدم آگاهی از رژیم غذایی 

10042123 DC آگاهی از رژیم مایع عدم آگاهی از رژیم مایع 

10029991 DC آگاهی از رفتار جنسی عدم آگاهی از رفتار جنسی 

10043354 DC دانش سالمت سفر عدم آگاهی از سالمت سفر 

10029958 DC آگاهی از  شیر دهی با پستان عدم آگاهی از شیر دهی با پستان 

10029479 DC خود آگاهی عدم آگاهی از عالئم 

10024734 DC آگاهی از فرایند تغییر رفتار عدم آگاهی از فرایند تغییر رفتار 

10040028 DC  آگاهی از کنترل درد توسط بیمار درد توسط بیمارعدم آگاهی از کنترل 

10040016 DC آگاهی از مدیریت درد عدم آگاهی از مدیریت درد 

10045623 DC دانش مراقبت از نوزاد عدم آگاهی از مراقبت از نوزاد 

10022015 DC آگاهی از معیارایمنی عدم آگاهی از معیار  ایمنی 

10043377 DC آگاهی از والدی عدم آگاهی از والدی 

10033556 DC پاسخ منفی به درمان عدم پاسخ به درمان 

10025127 F اختالل در پاسخ فیزیکی عدم پاسخگویی 

10025209 DC عدم پاسخگویی عدم پاسخگویی 

10025170 F عدم پایبندی عدم پایبندی به برنامه 

10025162 F برنامهبدون پایبندی به  عدم پایبندی به برنامه ایمنی 

10022140 DC عدم پایبندی به برنامه ایمنی عدم پایبندی به برنامه ایمنی 

10022155 DC بدون پایبندی به برنامه عدم پایبندی به برنامه درمانی 

10022494 DC تامین غذا عدم تامین غذا 

10000431 DC عدم تحمل فعالیت عدم تحمل فعالیت 

10000408 F مختل: عدم توانایی یا عدم وجود انرژی برای تحمل و  وضعیت عدم تحمل فعالیت
 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 جانبی داروها 

10033539 DC تعادل اسید و بازعدم  عدم تعادل اسید و باز 

10029548 F فرآیند سیستم نظارتی مختل شده عدم تعادل اسید و باز 

10031186 F اختالل فرایند سیستم نظارتی عدم تعادل الکترولیتی 

10033541 DC عدم تعادل الکترولیتی عدم تعادل الکترولیتی 

10031309 F اختالل در روند سیستم نظارتی 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 اگاهی عدم خود اگاهی 

10041323 DC دسترسی به حمل و نقل عدم دسترسی به حمل و نقل 

10003049 F  صورت خود به  عدم رفلکس طبیعی به
 خودی

 اختالل رفلکس

10000496 DC   عدم رفلکس طبیعی به صورت خود به
 خودی

 عدم رفلکس طبیعی به صورت خود به  خودی

10038532 F رویداد یا رخداد مثبت عدم سقوط مربوط به آسیب 

10038545 DC عدم صدمه ناشی از سقوط عدم سقوط مربوط به آسیب 

10028777 F عدم سوء مصرف  الکل الکل  عدم سوء مصرف 

10029147 DC عدم سوء مصرف از تنباکو عدم سوء مصرف  تنباکو 

10028765 DC عدم سوء مصرف الکل عدم سوء مصرف الکل 

10029152 F بدون سوء مصرف مواد عدم سوء مصرف تنباکو 

10034677 F رویداد یا رخداد مثبت عدم فرار از خانه 

10034696 DC  عدم فرار از خانه از خانهعدم فرار 
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10040783 DC رفتار سرگرم کننده و بازی عدم فعالیت و بازی 

10002438 F اختالل شخصیت: عملکرد ناقص زبان یا عدم عملکرد آن در  عدم قدرت تکلم
 استفاده و فهم کلمات

10029286 DC کنترل عالئم عدم کنترل عالئم 

10034216 OC  عملکرد جسمی و روانیعدم مداخله در فرآیندهای 

10047025 DC عدم نکلم چشمگیر عدم نکلم چشمگیر 

10033628 DC  عدم وجود آسیب قبل از وضعیت دادن برای
 عمل جراحی

 عدم وجود آسیب موضعی قبل از عمل جراحی

10034339 F  عدم وجود آسیب قبل از وضعیت دادن برای
 عمل جراحی

 فرایند مثبت

10042422 DC  بدون عارضه عارضه حین تولد بچهعدم وجود 

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 جانبی دارویی 

10014449 F مواد بدن عرق 

10016123 L عروق عروق ریوی 

10012261 F پاسخ روانی: فرایند گذر از غصه، واکنش عاطفی برای کمک  عزاداری
به غلبه بر زیان بزرگ شخصی، 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.

10020893 M وسیله حرکتی عصا 

10013063 L سیستم عصبی اجزای عصب 

10013071 F احساس منفی: احساس بیش از حد هیجان که با لرزش،  لرزش  عصبانیت
 دست، سرخ شدن صورت همراه است.

10007225 T نقطه زمانی  یا فاصله زمانی عصر 

10012290 L اجزای دستگاه اسکلتی عضالنی عضله 

10007596 C فردی عضو خانواده 

10015855 M دستگاه اصالحی عضو مصنوعی 

10020228 A وضعیت: تغییر موقعیت برای قرارگیری در سمت یا حالت های  عطف
 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 سلولی 

 یا واکنش آنتی ژن آنتی بادی می شود،ترشح سم 

10029915 DC عفونت عفونت مجاری ادراری 

10014994 L موقعیت قدامی خلفی عقبی 

10003229 F نگرش:نظرات،اعتقادات و ایمان عقیده 

10016175 F عکس العمل عکس العمل مردمک 

10018130 F پدیده عالمت 

10019368 F تجربه ذهنی از تغییر در حس بدنی، در پدیده: تغییر در بدن،  عالمت
 عملکرد یا در ظاهر.

10037282 F عالمت عالمت عدم راحتی 

10018148 F عالمت عالمت عفونت 

10019375 F عالمت عالمت عفونت 

10003342 F فشار خون:اندازه گیری فشار خون بر حسب میلی متر جیوه عالمت فشار خون 

10020829 F عالئم عالئم حیاتی 

10008846 F ضربان قلب عالئم حیاتی ضربان قلب 

10038702 F عالئم عالئم خارجی 

10039947 DC عالئم خارجی عالئم خارجی 

10034069 IC  عالئم و نشانه های عفونت بعد از عمل
 جراحی

 ارزشیابی

10013708 T رویداد یا رخداد عمل جراحی 

10018434 F حمایت کردن عمل حمایت اجتماعی 

10000386 A فرآیند هدف گذاری عملکرد 

10013156 M جراحی عملکرد اعصاب 

10028194 DC فرایند جنسی عملکرد جنسی موثر 

10043026 F حرکت بدن عملکرد حرکتی خوب 
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10017559 F توانایی: ظرفیت متناسب با سن برای برآورده کردن  عملکرد مدرسه
سالی که دانش آموز در استانداردهای تعیین شده برای مدرسه و 

حال تحصیل است، که با سالمت و بهداشت دانش آموز،  
توانایی یادگیری، روش های مختلف مطالعه و کیفیت تدریس 

 همراه است.

10041644 F معمول عملکرد معمول مثانه 

10028615 DC فرایند موثرسیستم ادراری عملکرد موثر سیستم ادراری 

10047471 DC  روند سیستم ایمنی سیستم ایمنی بدنعملکرد موثر 

10028160 DC فرایند  مثبت دستگاه تنفسی عملکرد موثر سیستم تنفسی 

10027827 DC فرآیند موثر سیستم تولید مثل عملکرد موثر سیستم تولید مثل 

10027675 DC فرایند سیستم عصبی عملکرد موثر سیستم عصبی 

10028092 DC فرایند مثبت سیستم عضالنی اسکلتی اسکلتی عملکرد موثر سیستم عضالنی 

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 فرایند مثبت دستگاه گوارش عملکرد موثر سیستم گوارش 

10028139 DC روند موثر عروق محیطی عملکرد موثر عروق محیطی 

10028125 DC روند مثبت عصبی عروقی عملکرد موثر عصبی عروقی محیطی 

10035077 DC فرآیند قلبی موثر عملکرد موثر قلب 

10028490 DC روند کلیه عملکرد موثر کلیه 

10027940 DC توانایی ایفای نقش عملکرد موثر نقش 

10001183 DC غم و اندوه عملکرد نادرست غم و اندوه 

10016666 T رویداد یا رخداد: عود بیماری یا شرایطی که درمان کامل انجام  عود بیماری
شده است، ظاهر شدن عالئم قبلی، قرار گرفتن در شرایط 

 نامطلوب قبلی،یا
 مدتی قبل از ظهور دوباره عالئم / شرایط / عادت ها.

10008460 M ساختگی بیرونیدستگاه  عینک 

10017456 L اجزای سیستم گوارشی: یکی از سه جفت غده ترشح کننده مایع  غدد بزاقی
 سروز و ترشحات مخاطی دهانی جهت فرایند هضم غذا

10008456 L اجزای سیستم بدنی: مجموعه ای از سلول های تخصصی مشابه  غده
  مربوطدر اندام ترشح کننده یا مواد برای سوخت و ساز بدن که 

 به  سوخت و ساز معمول انها نیست

10015840 L بخش تولید مثلی بدن مرد غده پروستات 

10011618 L ناحیه تولید مثلی زنان : دو غده نیمکره ای قرص مانند در قفسه  غده پستانی
سینه زنان بالغ)پستان( که فرم ابتدایی آن در مردان و فرم تکامل 

وجود دارد. این عضو حاوی نیافته آن در کودکان دختر 
عناصری برای ترشح شیر انسان برای تغذیه نوزادان است و 
معموال به عنوان بخشی از تمایالت جنسی زن در نظر گرفته 

 می شود.

10008089 M ماده مغذی غذا 

10007786 A انجام: دادن غذا یا مایعات به شخصی. غذا دادن 

10046178 IC اجرا کردن غذا دادن از راه روده 

10046150 IC غذا دادن غذا دادن به بیمار 

10004503 M غذا غذای سرد 

10017585 A بررسی: تمایز میان کسانی که از یک بیماری یا پدیده  دیگر  غربالگری
 رنج می برند و کسانی که از موارد ذکر شده  به دور هستند.

10038836 IC غربالگری غربالگری برای استفاده تنباکو 

10045022 IC غربالگری غربالگری برای خلق افسرده 

10045476 IC غربالگری غربالگری برای سوء مصرف الکل 

10046496 IC غربالگری غربالگری برای سوء مصرف دارو 

10032726 IC غربالگری غربالگری بیمار 

10032735 IC غربالگری غربالگری بینایی 

10032695 IC غربالگری غربالگری تکامل کودک 

10032719 IC غربالگری غربالگری تکامل نوزاد 

10038578 IC غربالگری غربالگری سرطان 

10041249 A غربالگری غربالگری سرطان 

10038584 IC غربالگری غربالگری سل 

10041231 A غربالگری غربالگری سل 

10017571 IC غربالگری غربالگری سوء مصرف 
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10017592 IC  غربالگری سوء مصرف موادغربالگری 

10032703 IC غربالگری غربالگری شنوایی 

10035199 IC غربالگری غربالگری نوزاد قبل از ترخیص 

10015727 F احساس: احساس سرخوشی و رضایت مندی در دستاوردها،  غرور
خصوصیت ها  و دارایی هایی که به شخص ونقش و ایده فرد 

 اعتبار می بخشد.

10025779 DC غرور غرور مثبت 

10007508 F اختالل در آگاهی: از دست دادن ناگهانی آگاهی مغزی  با  غش
 ضعف جسمی.

10012288 L اجزای سیستم پوششی: ورق های آزاد شده نازک کراتین از  غشاء مخاطی
پوشش طبیعی سطح داخلی بدن که به بیرون باز می شود،شامل 

مسیر تنفسی و مسیر پوشش دهان، بینی، واژن، لوله گوارشی، 
ادراری تناسلی،غشاء مخاطی از ساختار زیرین خود محافظت 
می کند و ترشحاتی به صورت چربی، جذب کننده آب، نمک و 

 سایرامالح دارد.

10006351 F اختالل در غشای مخاطی:کاهش رطوبت به علت از دست دادن  غشاء مخاطی خشک
 آب  یا بیماری.

10013731 L  غشای مخاطی دهانغشای مخاطی 

10034478 F اختالل در درک:از دست دادن توانایی یک طرف از بدن یا عدم  غفلت یک طرفه
 وجود آگاهی از یک طرف از بدن

10033573 DC غفلت یک طرفه غفلت یک طرفه 

10000726 DC  غم پیش از انتظار قبل از از دست دادن
 چیزی

 غم

10027862 DC مزمنغم  غم مزمن کاهش یافته 

10013269 J حالت طبیعی غیرطبیعی 

10027407 F رویداد یا رخداد فرار از خانه 

10002233 F اختالل فراموشی:از دست دادن توانایی به یاد آوردن در اثر  فراموشی
 آسیب مغز یا بحران هیجانی و احساسی

10043185 IC فراهم کردن فراهم آوردن برنامه زمانبندی دارویی 

10043003 IC فراهم کردن فراهم آوردن جعبه قرص 

10043589 IC فراهم کردن فراهم آوردن جعبه قرص سخنگو 

10026399 IC فراهم کردن فراهم آوردن حریم خصوصی 

10024504 IC  فراهم آوردن حریم شخصی برای رفتاری
 معنوی

 فراهم کردن

10027046 IC فراهم کردن فراهم آوردن حمایت اجتماعی 

10027051 IC فراهم کردن فراهم آوردن حمایت عاطفی 

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  تحریک کننده عصبی  فراهم آوردن دستگاه
 سطحی

 فراهم کردن

10024527 IC فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه ایمنی 

10043205 IC فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه حافظه 

10037367 IC فراهم کردن فراهم آوردن دستگاه حمایتی 

10026375 IC فراهم کردن فراهم آوردن راهنمایی مقدماتی خانواده 

10042697 IC فراهم کردن فراهم آوردن فهرست دارویی 

10024493 IC فراهم کردن فراهم آوردن مواد  آموزشی 

10041161 IC فراهم کردن فراهم آوردن مواد غذایی 

10046465 IC  فراهم آوردن هماهنگی مراقبت های
 پرستاری

 فراهم کردن

10039025 IC  فراهم آوردن وقت خواب معمول )ساعت
 بستر(معمول رفتن به 

 فراهم کردن

10050247 IC فراهم کردن فراهم کردن تسکین 

10046960 IC فراهم کردن فراهم کردن حمایت خود مراقبتی 

10046973 IC فراهم کردن فراهم کردن حمایت خود مراقبتی به مراقب 

10050281 IC فراهم کردن فراهم کردن رفع فشار تشک 

10003357 M مربوط به بدنمواد  فراورده های خونی 



 

 
ICNP 25 October 2017 72 
 

10018406 F فرایند: فرایندی شخصی است که در آن فرد یاد می گیرد با  فرایند اجتماعی شدن
استانداردها و انتظارات یک گروه یا جامعه زندگی کند، دست 

یابی به باورها، عادت ها، ارزش ها، تقلید و خلق و خوی مورد 
سط پذیرش خانواده، سیستم آموزشی، روش هایی است که تو

 فرد با هماهنگی سایر افراد به وجود می آید

10000669 DC اختالل در تفکر فرایند اختالل در تفکر 

10003446 F فرایند فرایند بدن 

10005594 F شناخت:فرایند ذهنی برای مشخص کردن خط مشی بر اساس  فرایند تصمیم گیری
 اطالعات مربوط،عواقب بالقوه و منابع

10026556 F  فرایند تصمیم گیری تصمیم گیری خانوادهفرایند 

10012328 F اختالل در فرآیند دستگاه عضالنی: انقباض غیر ارادی دردناک  فرایند چرخش عضالت
یک عضله یا گروهی از عضالت که با فعالیت شدید بدنی، بیش 
از حد ورزش دادن عضالت در یک وضعیت خوب بدنی مانند 

از سقوط دارد، همراه مو قعیتی که شخص سعی درجلوگیری 
 است.

10008366 F فرایند بدن فرایند دستگاه گوارش 

10019709 F رشد: شرایط قابل انتظار و نرمال افزایش وزن و رشد به  فرایند رشد
 خصوص در کودکان

10047463 F فرایند سیستم ایمنی فرایند سیستم ایمنی موثر 

10016860 F صالحیت زن و مرد به شرکت در تولید مثل یک  فرآیند بدنی: فرایند سیستم باروری
کودک زنده که مستلزم باروری زن و مرد، مقاربت که مستلزم 
وجود  سیستم های تناسلی طبیعی زن و مرد یا روش های لقاح 

 مصنوعی است.

10047039 F اختالل حرکتی فرایند سیستم عصبی 

10023045 F نظارتیفرآیند سیستم  فرایند سیستم غدد درون ریز 

10020620 F فرایند سیستم گردش خون:پمپاژ خون از طریق  سرخرگ  فرایند عروقی
 مرکزی و رگ ها  و مویرگ های خونی محیطی

10018596 F فرایند فرایند معنوی 

10027532 F فرایند سیستم نظارتی فرایند موثر بر سیستم نظارتی 

10028604 F سیستم ادراریفرایند  فرایند موثرسیستم ادراری 

10001165 DC  فرایند نقص عملکرد خانوادگی با سو
 مصرف الکل

 اختالل در فرایند خانوادگی

10000788 DC از هم پاشیده -خانواده ناکارآمد فرآیند   خانواده از هم پاشیده شده 

10012363 F فرآیند بدن فرآیند  دستگاه اسکلتی عضالنی 

10004820 F فرایند:تعامالت و الگوهای در حال اجرا در میان اعضای جامعه فرآیند اجتماعی 

10012870 F فرآیند سیستم نظارتی فرآیند اختالل  سیستم نظارتی 

10013875 F فرایند اختالل در محیط:محل اقامت،منطقه ای از زمین یا قطعه  فرآیند ازدحام جمعیت
افراد برای ای که مسکونی شده یا به وسیله ی تعداد زیادی از 

کسب آسایش،امنیت ،و حفظ حریم خصوصی اشغال شده است. 
اغلب با از دست دادن محیط خصوصی و خطر ابتال به بیماری 

 های مسری همراه است.

10017626 F فرایند بدنی:ترشحات غده هورمونی، مواد شیمیایی  یا مواد مایع  فرآیند ترشحی
ون یا روی برای یک هدف خاص در یک حفره، ارگان  یا خ

 سطح پوست.

10014431 F فرآیند ترشحی: از دست دادن تبخیری آب از سطح مرطوب  فرآیند تعریق
پوست و دستگاه تنفسی و دفع عرق از غدد ترشحی به عنوان 

 یک مکانیسم برای ترشح و تنظیم درجه حرارت بدن.

10017977 F ی که فعالیت جنس فرآیند دستگاه تولید مثل: قابلیت مشارکت در فرآیند جنسی
 منجر به انزال جنس مذکر می شود.

10021607 F فرایند بدنی فرآیند دستگاه پوششی 

10015961 F روند فرآیند روانی 

10020445 F 4فرآیند بدن:عبور و دفع ادرار از طریق ادرار کردن معموال فرآیند سیستم ادراری-
رژیم بار در طول روز با مقداری متوسط و در شرایط تحت 6

 ساعت 24میلی لیتر در هر  2000-1000غذایی عادی حدود 

10009789 F فرآیند بدنی: حفاظت پیچیده بیوشیمیایی از بدن در برابر  فرآیند سیستم ایمنی بدن
ارگانیسم های بیماری زا و دیگر اجسام خارجی با ایجاد موانع 

محلی و التهاب. پاسخ ایمنی هومورال به خصوص در برابر 
 باکتریایی و ویروسی موثر تهاجم

10016621 F فرایند بدنی فرآیند سیستم تنظیم کننده 
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10016991 F فرآیند بدن: فرایند مداوم مبادله مولکولی اکسیژن و دی اکسید  فرآیند سیستم تنفسی
کربن از ریه ها برای اکسیداسیون سلولی تنظیم شده توسط 

برونش و آئورت مرکز مغزی برای  دستگاه تنفس، گیرنده های 
 به عنوان مکانیزمی

 )سازوکاری( برای انتشار.

10013102 F فرایند بدنی فرآیند سیستم عصبی 

10027815 F فرآیند سیستم باروری فرآیند سیستم موثر تولید مثل 

10028118 F فرآیند عروقی فرآیند عروقی مثبت 

10013160 F مربوط به هر دو سیستم عصبی و فرآیند عروقی: فرآیند  فرآیند عصبی عروقی
 عروقی.

10042860 F فرآیند عصبی عروقی فرآیند عصبی عروقی محیطی 

10010459 F فرایند فرآیند عمدی 

10035065 F فرآیند قلبی فرآیند قلبی موثر 

10024163 F فرآیند دستگاه ادراری فرآیند کلیه 

10014918 F فرایند فرآیند مثبت 

10028156 F  فرآیند سیستم تنفسی مثبت دستگاه تنفسیفرآیند 

10028379 F فرآیند سیستم گردش خون فرآیند مثبت دستگاه گردش خون 

10028000 F فرآیند سیستم دستگاه گوارش فرآیند مثبت دستگاه گوارش 

10028085 F فرآیند سیستم اسکلتی عضالنی فرآیند مثبت سیستم اسکلتی عضالنی 

10028102 F فرآیند عصبی عروقی عصبی عروقی فرآیند مثبت 

10007009 F فرایند فرآیند محیطی 

10023959 DC مشکل محیطی فرآیند محیطی منفی 

10014863 F روند خانواده فرآیند موثرخانواده 

10025232 DC فرآیند موثرخانواده فرآیند موثرخانواده 

10017378 F نقش فرآیند نقش 

10042229 DC  فرد بزرگسال قربانی غفلت قربانی غفلتفرد بزرگسال 

10042217 F قربانی فرد بزرگسال قربانی غفلت 

10019811 T نحوه اندازه گیری متغیر یا فاصله زمانی فردا 

10010018 C حیوان:آغاز بشریت فردی 

10019732 F اختالل در یکپارچگی بافت بدن: از دست دادن اپیدرم، در  فرسایش بافت
 پوستی بودن. معرض پاپیالی

10003771 F فرایند اختالل در سازگاری:تخلیه انرژی ناشی از استرس  فرسودگی
تسکین نیافته ، عدم حمایت و روابط، تعارض بین انتظارات و 

 واقعیت

10005458 F ساختار روانی اجتماعی: باورها، ارزشها، آداب و رسوم و  فرهنگ
 هنجارهای رفتاری یک گروه.

10000355 F ادغام: تغییرات در نتایج فردی یا گروهی با فرهنگ های  فرهنگ پذیری
 مختلف

10002074 L ساخت و ساز:تسهیالت و خدمات پشتیبانی برای مسافران و  فرودگاه
 هواپیما

10015599 A انجام دادن:  فشاروارد کردن بر چیزی با استفاده از انگشتان و  فشار
چیزی با استفاده از  دست، توانایی برای اعمال فشار روی

 دست.

10015608 F بعد فیزیکی فشار 

10041980 F مسمومیت با آب در اثر زیاد نوشیدن اب فشار اسمزی در اثر زیاد خوردن  آب 

10042915 F فشار فشار پا 

10003335 F فشار:فشار خون در گردش به دیواره های رگ های خونی فشار خون 

10027647 DC  فشار خون محدوده  طبیعیفشار خون در 

10010655 F فشار فشار داخل جمجمه 

10041208 M درمان فشار مثبت مداوم راه هوایی 

10041905 F کم شدن آب بدن فشار هیپرتونیک در اثر کم شدن آب بدن 

10041979 F  فشار هیپرتونیک در اثر ورود زیاد آب به
 بدن

 ورود زیاد آب به بدن

10004877 A  دستکاری:فشردن چیزی به هم سازیفشرده 

10018959 L حفره بدن فضای زیر عنکبوتیه 

10014145 A فعالیت فعالیت بیمار 

10017805 F انجام دادن فعالیت خود ساخته 

10000412 M درمان فعالیت درمانی 
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10016008 F وانی رفرآیند سیستم عصبی: دسته بندی حرکت در فعالیت های  فعالیت روانی حرکتی
آگاهانه، روش های ارادی حرکتی بدن نیاز به درجه ای از 

 عضالنی دارد.-هماهنگی عصبی

10025601 DC حریم خصوصی فقدان حریم خصوصی 

10022753 DC حمایت اجتماعی فقدان حمایت اجتماعی 

10022585 DC دانش برنامه ورزشی فقدان دانش در مورد ورزش 

10025693 DC غرور فقدان غرور 

10023423 DC بی معنایی فقدان معنا 

10010947 L ناحیه بدن فک 

10019663 F عملکرد: روند مرتب سازی، سفارش و طبقه بندی افکار،  فکر کردن
منطقی فکر کردن و ارائه افکار از طریق سخنرانی کردن؛ که 

با هدفدار بودن، استفاده از اطالعات محتوایی،تغییر در تفکر 
 همراه است.

10014006 F اختالل در فرآیند سیستم عضالنی: وضعیتی غیر طبیعی با از  فلج
دست دادن عملکرد عضالت  یا از دست دادن حس ، از دست 

دادن توانایی حرکت بدن  یا بخشی از بدن همراه با از دست 
دادن کنترل روده و مثانه، ناراحتی های تنفسی در ارتباط با 

مکانیسم عصبی و عضالنی یا  تروما آسیب دیدگی، ضایعه های 
 مانند آسیب نخاعی، 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 فن فن آموزش سخن گفتن 

10007772 M تکنیک)فن( فن بازخورد 

10003264 M فن باز خورد فن بازخورد زیستی 

10019352 M فن فن بلعیدن 

10043591 M فن فن پیشگیری از به هم فشردگی 

10014774 M فن فن تثبیت موقعیت 

10006322 M فن تجویز دارو فن 

10024090 M فن تزریق فن تزریق زیر عنکبوتیه 

10006834 IC تشویق کردن فن تشویق بیمار به سرفه یا تنفس 

10010471 M فن فن تعامل 

10003684 M روش تنفس یا سرفه کردن فن تنفس 

10003666 M فن فن تنفس یا سرفه کردن 

10037380 M فن فن جداسازی 

10011911 M  فن حافظهفن 

10003031 M فن: آموزش به خود که باعث آرامسازی می شود. فن خود آموزی 

10005905 M روش تجویز دارو فن دیالیز 

10017674 M فن فن سوند گذاری توسط خود فرد 

10007819 M فن فن غذا دادن 

10038794 M فن فن کاهش خطر 

10003286 M فن فن کنترل مثانه 

10036195 M  فن فن عدم گسترش -محدود کردنفن 

10038634 M فن فن مصاحبه انگیزشی 

10008571 M فن فن هدایت شده تصورات 

10008965 M )فن فن هموستاز)بند آوردن خون 

10010865 M فن فن وارد کردن وسیله تهاجمی 

10036512 IC تقویت کردن فن ورزشی تقویت عضله و مفصل 

10012300 M فن مفصلی فن ورزشی عضالنی 

10020167 M فن فن وضعیت دادن ترندلنبرگ 

10024866 F سازگاری فنون  سازگاری برای نقص حسی 

10042684 M ماده راهنما فهرست دارویی 

10036434 M درمان فیزیوتراپی 

10046023 M فیزیوتراپی فیزیوتراپی سینه 
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10046477 IC فیزیوتراپی سینه فیزیوتراپی سینه 

10024003 M ارائه دهنده مراقبت فیزیوتراپیست 

10014790 F توانایی برقراری ارتباط قابلیت موثر برای برقراری ارتباط 

10028276 DC قابلیت محافظت قابلیت های حفاظتی موثر 

10014800 F توانایی مدیریت برنامه قابلیت های مثبت برای مدیریت برنامه 

10028282 DC توانایی اجتماعی شدن قادر به اجتماعی شدن 

10001407 DC توانایی اداره رژیم قادر به اداره رژیم 

10029272 DC توانایی مدیریت رژیم دارویی قادر به اداره رژیم دارویی 

10043866 DC  قادر به اداره رژیم دارویی با استفاده از
 حافظه

 قادر به اداره رژیم دارویی

10028248 DC  (قادر به اداره منزل)توانایی ادراه منزل خانه داری 

10028224 DC توانایی استحمام قادر به استحمام کردن 

10030137 DC توانایی اماده کردن غذا قادر به اماده کردن غذا 

10040367 DC توانایی انجام فعالیت های تفریحی قادر به انجام فعالیت های تفریحی 

10025025 DC توانایی برقراری ارتباط موثر قادر به برقراری ارتباط 

10028230 DC توانایی برقراری ارتباط کالمی قادر به برقراری ارتباط کالمی 

10034547 DC توانایی مدیریت قادر به تنظیم امور مالی 

10043088 DC توانایی تهیه دارو قادر به تهیه دارو 

10029240 DC تحرک در تخت قادر به حرکت در تخت 

10028461 DC توانایی حرکت قادر به حرکت کردن 

10023452 DC توانایی  حفظ سالمت قادر به حفظ سالمت 

10034575 DC توانایی خرید کردن قادر به خرید کردن 

10028333 DC توانایی راه رفتن قادر به راه رفتن 

10028708 DC توانایی رعایت بهداشت قادر به رعایت بهداشت 

10028749 DC  توانایی حفظ بهداشت رعایت بهداشت دهانقادر به 

10028314 DC توانایی رفتن به توالت به تنهایی قادر به رفتن به توالت به تنهایی 

10021828 DC توانایی سازگار شدن قادر به سازگارشدن 

10035123 DC توانایی شرکت در برنامه های مراقبتی قادر به شرکت در برنامه های مراقبتی 

10025714 DC توانایی مثبت در مراقبت از خود قادر به مراقبت از خود 

10025655 DC توانایی مراقبت کردن قادر به مراقبت کردن 

10028305 DC توانایی مقاومت کردن و پایداری قادر به مقاومت کردن و پایداری 

10028295 DC توانایی بلعیدن قادربه بلعیدن 

10028211 DC توانایی لباس پوشیدن قادربه پوشیدن لباس 

10028253 DC توانایی غذا خوردن قادربه غذا خوردن به تنهایی 

10028207 DC توانایی لباس پوشیدن و آراستگی ظاهر قادربه لباس پوشیدن و آراستگی 

10018667 M وسیله غذا خوردن قاشق 

10011924 T و  9دوره تکامل: عملکرد چرخه قاعدگی که معموال بین سن  قاعدگی
 آغاز می شود. 17

10011976 F فرایند سیستم تولید مثل: چرخه تکرار شونده از ریختن، رشد  قاعدگی
مجدد و تکثیر آندومتر رحم با عنوان قاعدگی. متوسط طول 

چرخه قاعدگی از اولین روز خونریزی به اولین روز دوره بعد  
روز است. طول؛ مدت زمان و مقدار متفاوت است؛ چرخه  28

قاعدگی با  اولین قاعدگی شروع می شود و در یائسگی پایان 
 می رسد.

10011214 F ساختار روانی اجتماعی: اظهارات معتبر از قواعد حقوقی،  قانون
دستورالعمل ها  یا دستورات قابل اجرا به سازمان های ایالتی و 

مقامات یا به شهروندان با توجه به برخی از جنبه های زندگی 
 اجتماعی

10013593 F قانون: وجود استانداردهای ایمنی محل کارکه توسط قانون اجازه  قانون ایمنی محیط کار
 داده شده است.

10004353 F قانون:وجود استانداردهایی که حداقل سن و وجود شرایط قانونی  قانون کودکان کار
 را برای کار کودک بیان می کند

10007679 F حاد یا مزمن یا کمبود مواد غذایی برای بالیای طبیعی: کمبود  قحطی
 افراد در یک منطقه جغرافیایی مشخص

10002365 L موقعیت قدامی خلفی قدامی 

10021109 F اراده: تمایل به حفظ و ترک کردن یکسری از اقدامات، کنترل یا  قدرت اراده
 عدم کنترل بر نگرش های مربوط به اراده، اهداف و تمایالت.

10028322 DC )توانایی حرکت قدرت حرکت کردن) منتقل شدن 
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10017846 F شستشو قدرت شستشوی خود 

10016201 A نصب و راه اندازی: قرار دادن  تجهیزات و غیره  برای  قرار دادن داخل یا روی
 استفاده.

10016217 IC بند آوردن خون قرار دادن روی یا داخل عامل هموستاتیک 

10034200 IC  وارد کردن وسیله دسترسی به عروققرار دادن 

10025324 F فرآیند بیماری زایی قرار گرفتن در معرض آلودگی 

10025297 DC قرار گرفتن در معرض آلودگی قرار گرفتن در معرض آلودگی 

10016272 F پرتو قرار گرفتن در معرض پرتو 

10045513 F  قرار گرفتن در معرض دود ناشی از سیگار
 دیگرکشیدن فرد 

 دود ناشی از سیگار کشیدن فرد دیگر

10044009 F فرایند بیماری زایی قرار گرفتن در معرض سرایت 

10002486 T رویداد یا رخداد قرار مالقات 

10005119 A در رابطه:توافق کردن با کسی قرارداد 

10035771 IC قرارداد قرارداد برای رفتار مثبت 

10042168 F وضعیت قربانی 

10042240 F قربانی قربانی تجاوز جنسی 

10042255 DC قربانی تجاوز جنسی قربانی تجاوز جنسی 

10042286 F قربانی قربانی خشونت همسر 

10042293 DC قربانی خشونت همسر قربانی خشونت همسر 

10042272 F قربانی تجاوز جنسی قربانی زنای با محارم 

10044389 F قربانی قربانی غفلت 

10005212 L اجزای سیستم حسی قرنیه 

10041265 T برخورد قسمت بهداشت و درمان 

10029303 L ناحیه بدن قسمت تحتانی بدن 

10010981 J حالت:قضاوت کردن مثبت  یا منفی قضاوت مثبت یا منفی 

10006295 M وسیله انتقال قطرات مایع قطره 

10010526 A ساخت چیزی یا ساختن چیزی تغییر دادن: متوقف کردن برای  قطع
 متفاوت

10000774 DC اختالل تغذیه با پستان مادر قطع تغذیه با پستان مادر 

10036667 IC عدم ادامه قطع درمان داخل وریدی 

10002246 M عمل جراحی قطع عضو 

10042152 F خشونت ناقص کردن -قطع قسمتی از عضو 

10010519 J موقت.پیشرفت: توقف به طور  قطع کردن 

10035012 F روند سیستم تنفسی آسیب دیده قطع موقت تنفس 

10035020 DC قطع موقت تنفس قطع موقت تنفس 

10019692 L قسمت بدن قفسه سینه 

10004213 L موضع بدن قفسه سینه 

10008822 L اجزای سیستم قلب و عروق قلب 

10030832 F مواد بدن قند خون 

10004535 F احشایی: درد خفیف تا شدید از اسپاسم عضالت صاف در درد  قولنج
 اندام توخالی مانند روده، حالب ها، یا مجرای صفراوی.

10007045 F وضعیت: طبقه بندی و مستند سازی افراد به وسیله ملیت  قومیت
 ،فرهنگ، میراث فرهنگی، آداب و رسوم و زبان.

10017563 M وسیله جراحی قیچی 

10013211 F اختالل در درک: خواب دیدن همراه با حرکات سریع چشم ناشی  کابوس
از احساس ترس شدید غیر قابل اجتناب،ترور،  وحشت، و 

پریشانی و اضطراب شدید، که معموال سبب بیدار شدن فرد می 
 شود.

10039968 DC کابوس کابوس 

10020373 M کاتتر کاتتر ادراری 

10026415 IC ارجاع کار درمانی 

10026628 M ارائه دهنده مراقبت کاردرمان 

10050252 IC کاردرمانی کاردرمانی 

10046099 IC کارگزاری فرهنگی کارگزاری فرهنگی 

10005436 A مذاکره:فرایند ارتباط دادن سیستم سالمت محلی و انتظارات  کارگزاری فرهنگی
 بیماران و خانواده هایشان از یک فرهنگ متفاوت

10004906 M دستگاه ارتباطی کامپیوتر 

10004849 J پیشرفت: نتیجه گیری شده، به پایان رسیده. کامل شده 
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10020387 M وسیله  نقل و انتقال کاندوم ادراری 

10003856 M لوله کانوال 

10020677 M کانوال کانوال ی وریدی 

10010746 M کانوال کانوالی داخل نخاعی 

10035621 DC  فرایند تفکر تحریف شده تفکرکاهش انحراف در 

10027889 DC ترس کاهش ترس 

10027804 DC تعارض در تصمیم گیری کاهش تعارض در تصمیم گیری 

10041368 F تهویه: افت تعداد تنفس، کاهش عمق دم و قدرت بازدم همراه با  کاهش حجم هوای تنفسی
 (PCO2سیانوز، افزایش  جزئی فشار دی اکسید کربن )

10029390 DC خستگی کاهش خستگی 

10027938 DC خطر خودکشی کاهش خطر خودکشی 

10050384 IC کاهش دادن کاهش دادن سروصدا 

10027756 DC استرس جابه جایی کاهش در استرس نقل مکان 

10027149 DC پریشانی معنوی معنوی-کاهش در پریشانی روحی 

10000828 DC ظرفیت انطباقی داخل جمجمه کاهش در ظرفیت انطباقی داخل جمجمه 

10027917 DC درد کاهش درد 

10027098 DC گیجی کاهش سردرگمی 

10003613 F ضربه در  60آریتمی: کم شدن ضربانات قلب، نبض به زیر  کاهش ضربانات قلب
 دقیقه در بزرگساالن

10027274 DC کاهش ضربانات قلب کاهش ضربانات قلب 

10033525 DC  غفلت یک جانبه جانبهکاهش غفلت یک 

10027120 DC ناتوانی کاهش ناتوانی 

10005352 M ماده کرم 

10007698 F انجام: پرورش حیوانات و رشد محصوالت زراعی برای تغذیه  کشاورزی
 مردم و حیوانات.

10044755 M درمان کشش درمانی 

10044764 IC کشش درمانی کشش درمانی 

10005220 M کمکیوسیله  کفش اصالحی 

10021081 M )وسیله ساختگی کاله گیس)موی مصنوعی 

10004471 L قسمت تولید مثل زنان کلیتوریس 

10013367 L کلینیک کلینیک پرستاری 

10005732 L درمانگاه: تسهیالتی که در آن مراقبت از دندان ارائه شده است. کلینیک دندانپزشکی 

10014579 L کلینیک کلینیک فیزیوتراپی 

10012033 L کلنیک کلینیک مامایی 

10022439 L دستگاه ادراری کلیه 

10011438 J سطح مطلق: عدم، کسری، کمتر از میانگین یا زیر حد طبیعی،  کم
 قصد، یا شدت.

10027469 DC خود کنترلی کم خود کنترلی 

10005600 A تغییر: تنظیم چیزی برای دریافت مجوز  یا نتیجه پایین تر کم شدن 

10041876 F فرآیند اختالل سیستم نظارتی کم شدن آب بدن 

10041882 DC کم شدن آب بدن 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 خلق و خوی افسرده کم شدن میزان افسردگی 

10009581 F اختالل در فرآیند سیستم تنظیمی: شرایط کمبود یکی یا بیشتر از  کم شدن ویتامین بدن
 ویتامین های ضروری در رژیم غذایی.

10009534 F فرآیند اختالل سیستم گردش خون: پمپاژ خون از طریق رگ  کم فشاری خون
 های خونی با فشار کمتر از طبیعی

10009466 F وضعیت: کاهش غیر طبیعی فعالیت فیزیکی بدن،حرکت  اختالل کم فعالی
آهسته، سفتی عضالت، صورت ماسکی همراه با بیماری های 

 عصبی یا روانی.

10009608 F فرایند اختالل در سیستم تنفسی:کاهش فشاراکسیژن سلولی که با  کمبود اکسیژن در بافت های بدن
صداهای سیانوز ، تاکی کاردی، انقباض عروق محیطی، کاهش 

 مربوط به  تنفس ، سرگیجه و گیجی همراه است.

10000607 DC مصرف مواد غذایی کمبود مصرف مواد غذایی 

10023937 DC تامین دارو کمبود منبع دارویی 

10004693 M دستگاه جاذب یا جمع آوری کمد 

10030809 IC کمک کردن کمک به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی 
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10002866 IC کمک کردن کمک به جراح  حین جراحی 

10035763 IC کمک کردن کمک به خودمراقبتی 

10023531 IC کمک کردن کمک به رفتن به توالت 

10045964 IC کمک کردن کمک به کودک برای رفتن به توالت 

10030813 IC کمک کردن کمک در ارتباط با کنترل خشم 

10036508 IC کمک کردن کمک در حرکت کردن 

10045972 IC کمک کردن کمک در حرکت کردن در تخت 

10030821 IC کمک کردن کمک در حفظ بهداشت 

10037269 IC کمک کردن کمک در خوردن و آشامیدن 

10038986 IC کمک کردن کمک در راه رفتن 

10036520 IC کمک کردن کمک در راه رفتن به کمک ابزار 

10002850 A انجام قسمتی از کاربا شخصی دیگر یا برای مشارکت در:  کمک کردن
 شخصی دیگر

10050275 IC کمک کردن کمک کردن به آراستگی 

10038760 F خدمات اجتماعی کمک کردن به خود 

10050268 IC کمک کردن کمک کردن به لباس پوشیدن 

10007944 M درمان کمک های اولیه 

10041692 F اختالل رفتاری کنار نهادن 

10005135 F وضعیت: اعمال تاثیر قوی در یک وضعیت. کنترل 

10039910 DC کنترل درد کنترل  ناکافی درد 

10027836 DC کنترل ادرار کنترل ادرار 

10026663 F وضعیت ادراری کنترل ادرار 

10031015 F کنترل کنترل خشم 

10045699 DC کنترل خشم کنترل خشم 

10005157 F کنترل کنترل درد 

10025831 DC کنترل درد کنترل درد 

10032227 IC فعالیت کنترل درد بیمار 

10035700 F )کنترل کنترل ضربه)محرک 

10025820 DC کنترل کنترل عالمت 

10025812 F کنترل عالمت کنترل عالمت 

10040071 F کنترل عالئم کنترل عالئم خارجی 

10040085 DC خارجی کنترل عالئم کنترل عالئم خارجی 

10005142 A سازماندهی: سازماندهی یا حفظ کارکردها یا اقدامات. کنترل کردن 

10027741 DC کنترل مدفوع کنترل مدفوع 

10027699 F وضعیت مدفوع کنترل مدفوع 

10040966 T رویداد یا رخداد کنفرانس 

10011057 F ری در کمبود کالسوء تغذیه: وضعیت کمبود شدید پروتئین بدون  کواشیورکور
مرحله اول در کودکان با عقب ماندن رشد بدون از دست دادن 

وزن چشمگیر همراه با تغییرات در پوست و رنگدانه مو ، 
اسهال، از دست دادن اشتها  عصبانیت، تحریک پذیری،  کم 

 خونی، التهاب پوست یا کمبود ویتامین رخ می دهد

10018315 J زه متوسطاندازه: کوچکتر از اندا کوچک 

10004266 C فردی کودک 

10025437 C کودک: کودک فراری یا رها شده یا یتیم که تمرکز آن بر عدم  کودک خیابانی
مراقبت، محافظت و نظارت مستقیم به وسیله بزرگتر و مسئول 
اوست و معموال با نبود یک فرایند صحیح در زندگی، مدرسه 

و محدودیت در نرفتن، آزار توسط اطرافیان، تعدی به او 
 مالقات خانواده یا عدم تماس با خانواده خود را نشان می دهد.

10044391 F قربانی غفلت کودک قربانی غفلت 

10044410 DC کودک قربانی غفلت کودک قربانی غفلت 

10042147 F خشونت کودک کشی 

10025416 C گروه کودکان خیابانی 

10042175 F  استفاده شده کودکانی که از آنان  سو
 است)کودکان قربانی شده(

 قربانی

10042199 DC  کودکانی که از آنان  سو استفاده شده
 است)کودکان قربانی شده(

 کودکانی که از آنان  سو استفاده شده است)کودکان قربانی شده(

10005161 F زخم ناشی از ضربه: کبودی پوست و بافت زیر پوست کوفتگی 

10020484 M  وسیله جذب یا جمع آوری ادرارکیسه 
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10009736 M دستگاه جذب  یا جمع آوری کیسه ایلئوستومی 

10017603 L عضو تولید مثل کننده جنس مذکر کیسه بیضه 

10004601 M دستگاه جاذب یا جمع اوری کننده کیسه کلستومی 

10021215 M وسیله جذب کننده و جمع کننده کیف درناژ زخم 

10040875 DC کیفیت زندگی کیفیت زندگی 

10040643 F وضعیت کیفیت زندگی 

10011222 M پوشش گان سربی 

10004039 M وسیله بی حرکتی گچ 

10014113 T نقطه زمانی  یا فاصله زمانی گذشته 

10019560 F موقعیت آمادگی-استعداد -گرایش 

10006398 F مخفی در هوا  یا  ماده:مواد کوچک، سبک،  قابل مشاهده یا  گرد و خاک
 روی سطوح که به آسانی توسط باد وحرکت جا به جا می شوند.

10012476 L ناحیه بدن گردن 

10042083 F اختالل در وضعیت تغذیه گرسنگی 

10009259 F ادراک: احساس میل شدید به غذا، حسی است که اغلب به دهان  گرسنگی
خستگی با توجه و معده ارجاع می شود. درد و ناراحتی،شرایط 

به کمبود مواد غذایی. حرکات دست به دهان، عمل مکیدن  
 چرخش و حرکات دهانی  در نوزادان.

10025542 F تعارض در تصمیم گیری گرفتاری فکری 

10025018 DC گرفتاری فکری گرفتاری فکری 

10024768 F انسداد گرفتگی در مسیر 

10046719 DC عضالتگرفتگی  گرفتگی عضالت  پا 

10011953 F درد احشایی: احساس درد ناشی از اسپاسم عضالت رحم،  گرفتگی عضالت در زمان قاعدگی
احساس درد معموال به صورت  دل پیچه شدید ، انقباضات 

 ضرباندار و احساس بی قراری در شکم و کمرگزارش می شود

10046703 F درد اسکلتی عضالنی گرفتگی عضله 

10008642 A  لمس: گرفتن دست فردی دیگر، جهت حمایت شخصی یا  دست دیگریگرفتن
 اطمینان حاصل کردن

10009151 F فرایند اختالل در سیستم باروری: احساس ناگهانی گرما در  گرما وبرافروختگی
قسمت فوقانی بدن، گشادی ناگهانی عروق، عرق کردن و 

 تعریق همراه با تغییرات هورمونی یا شروع یائسگی.

10008851 F اختالل در تنظیم حرارت: کاهش توانایی تغییر درجه حرارت  گرمازدگی
داخلی  هنگام گرمای شدید  یا عدم توانایی مواجهه با آب و 

هوای جدید وخو گرفتن به گرما، ضعف، سرگیجه، پوست سرد، 
پوست مرطوب، پوست رنگ پریده، گرفتگی عضالنی، دمای 

ایین بازگشت به حالت عادی در نسبتا طبیعی بدن ، فشار خون پ
موقعیت خوابیده ، از دست دادن هوشیاری همراه با کاهش 

 مایعات بدن و الکترولیت و روی هم خوابیدن عروق

10008898 F اختالل در تنظیم درجه حرارت:عدم موفقیت در تنظیم درجه  گرمازدگی
حرارت داخلی   هنگام مواجهه با نور خورشید  یا درجه 

باال در طی یک دوره طوالنی در معرض افتاب بودن، حرارت 
کاهش شدید تعریق، درجه حرارت بدن باال، تاکی کاردی، 

پوست گرم و خشک، سردرد، گیجی، تشنج، عدم هوشیاری و 
 روی هم خوابیدن عروق

10008544 C مجموعه ای از چیزها:مجموعه ای از انسان ها به عنوان یک  گروه
اجتماعی تشکیل شده به صورت یک گروه واحد اجتماعی.واحد 

به عنوان یک جز از کل که بر اساس افراد و روابط بین انها که 
 قسمتی از یک گروه را تشکیل می دهد، است.

10004060 A بررسی:قرار دادن در یک گروه،رده بندی کردن. گروه بندی 

10004073 IC گروه بندی گروه بندی زخم های جراحی 

10008748 F ساختار سالمتی-گروه بهداشتی 

10039471 M  گروه حمایت کننده از شیردهی از طریق
 پستان

 حمایت گروه درمانی

10008559 M درمانی گروه درمانی 

10039686 F برنامه گروه مراقبت کننده از رژیم 

10005415 F ارتباطات: اقدامات ارادی یا غیر ارادی از اشک به گریه، در  گریان
 درد، ترس یا غم و اندوه.پاسخ به 

10023124 F ارتباط )نسبت( گزارش 
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10016771 A توصیف کردن: ساخت یک حساب کاربری یا مجموع رویدادها   گزارش دادن
 یا مشاهدات.

10016839 IC گزارش دادن گزارش نتایج آزمایش 

10016785 IC گزارش دادن گزارش نتایج گازهای خون شریانی 

10006173 A توصیف: جمع اوری و ثبت اطالعات. نویسی گزارش 

10046653 IC گزارش دادن گزارش وجود وسیله کاشتنی قلبی در بدن 

10016802 IC گزارش دادن گزارش وسیله کاشتنی 

10016825 IC گزارش دادن گزارش وضعیت به  عضو خانواده 

10042645 IC گزارش گزارش وضعیت به تیم حرفه ای 

10041594 IC  گسترش استفاده از محافظت کننده های
 مفصل ران

 ارتقاء دادن

10007336 F نقش خانواده: تعامالت عضو )یا اعضا( از یک خانواده بزرگ. گسترش نقش واحد خانواده 

10044565 M خدمات گفتار درمانی گفتار درمانی 

10008603 F متضاد احساسات منفی:احساس اشتباه انجام دادن کاری ،احساس  گناه
داخلی یا تنش ،احساس گناه نسبت به خود به جای مقصر دانستن 

 دیگران.

10006488 L اجزای سیستم حسی گوش 

10011383 A ارتباطات: تالش برای شنیدن حرف های دیگر، با دقت شنیدن  گوش دادن
 آنچه دیگران می گویند، توجه و پاسخ به دیگران

10014653 F موجود زنده گیاه 

10000522 DC گیجی گیجی مزمن 

10000449 DC گیجی گیجی ناگهانی 

10021197 M وسیله جراحی گیره زخم 

10020244 M وسیله جراحی گیره ناف 

10006749 F کمبود وزن: وضعیت الغری بیش از حد به علت کمبود تغذیه،  الغری
 گرسنگی، رژیم غذایی شدید یا ورزش یا بیماری

10003802 F  سوء تغذیه: وضعیت الغری، تحلیل عضالنی، ضعف و الغری  مفرطالغری
که معموال در اثر بیماری هایی مانند سرطان یا سل به وجود 

 می آید.

10008879 M دستگاه گرم کننده و خنک کننده المپ گرم کننده 

10011377 L ناحیه بدن لب 

10002589 M وسیله پوشاندن لباس پوشاندن 

10006253 A  پوشاندن: پوشیدن یا درآوردن لباس پوشیدنلباس 

10016199 A لباس پوشیدن یا درآوردن آن:انتخاب کردن و گرفتن لباس ها،  لباس پوشیدن
پوشیدن لباس ها،بستن دکمه ها،استفاده از زیپ، پوشیدن 

 جوراب، پاپوش مانند کفش ها و چکمه ها.

10008425 A بهداشت لباس پوشیدن یا نپوشیدن 

10016238 M پتو لحاف 

10014682 F احساسات: احساس خشنودی فوری از تحریکات غریزی و  لذت
نیازهای اساسی زندگی مانند آشامیدن در زمان تشنگی ،خوردن 
در زمان گرسنگی ،تسلی دادن در زمان گریه کردن که معموال 

 به راحتی با قیافه و حاالت بیان می شود.

10018045 F حرارت:لرزش غیرارادی عضالت با احساس مورمور تنظیم  لرز
شدن در اثر کاهش درجه حرارت بدن به عنوان یک عارضه 

 جانبی بیهوشی یا لرز به عنوان مرحله ای از تب

10020146 F فرآیند اختالل در سیستم عضالنی اسکلتی: لرزش بی هدف  لرزش
ریتمیک)آهنگین(، لرزش، انقباض عضله و آرامش متناوب غیر 
ارادی که با حرکات عضالت اسکلتی مغایرت دارد، با افزایش 
لرزش حین انجام حرکات هدفمند، در افراد مسن و در خانواده 

های خاصی که مستعد بیماری های دژنراتیو عصبی هستند، رخ 
 می دهد.

10022846 DC لرزش لرزش 

10017851 F ا، تکان های لرزش: لرزش سریع، به خصوص در دست ه لرزش در سالخوردگی
ریتمیک سر که معموال در اثر عواملی مانند اضطراب، هیجان 

 تشدید شده و در درجه اول در افراد مسن اتفاق می افتد.

10007406 F آفازی: ناتوانی نسبی یا کامل به شکل بیان کلمات به صورت  لکنت زبان
شفاهی یا کتبی، که لزوما با اختالل در درک کلمات و زبان 

 نیست.همراه 
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10018944 F دیسفاژی: عدم تلفظ کلمات، شامل درنگ بیش از حد و تکرار  لکنت زبان
همان هجا  و صداها به طورطوالنی مدت که می تواند ناشی از 

عضالنی یا شرایط -آسیب عضو گفتاری، نقص مغزی و عصبی
 عاطفی باشد.

10018304 F ار قادر به تلفظمشکل در سخن گفتن: وضعیتی که در آن بیم لکنت زبان 
کلمات به طور صحیح نیست و نمی تواند کلمات را پشت هم ادا 

کند که به علت ضعف عضالت گفتاری یا آسیب سیستم 
 عصبی،استفاده از دارو یا عدم مراقبت است.

10004158 M دستگاه جذب  یا جمع آوری لگن 

10003199 M دستگاه جذب کننده یا جمع آوری کننده لگن 

10014236 L ناحیه بدن لگن 

10013997 A بررسی: بررسی قسمت های بدن با استفاده از دست. لمس کردن 

10019895 F درک حسی: قابلیت احساس کردن ناشی از پاسخگویی به  لمس کردن
 محرک از اندام لمسی

10019905 A مربوط بودن: استفاده از دستان فرد در تماس لمسی هدفمند. لمس کردن 

10008473 M دستگاه ساختگی درونی لنز 

10005040 M وسیله ی کمکی لنز تماسی 

10020216 M ابزار نقل و انتقال لوله 

10013932 M لوله لوله اکسیژن 

10046109 M لوله لوله تخلیه 

10006868 M لوله لوله داخل تراشه 

10010733 M لوله لوله داخل صفاقی 

10006847 L مسیر بدن لوله دهانه رحم 

10016569 M لوله گوارش لوله رکتال 

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 در  لوله گذاری
 نای برای تنفس

10008350 M لوله لوله گوارش 

10046132 M روده ایلوله  لوله معده 

10002100 L مسیر بدن لوله هوایی 

10020715 M لوله لوله ونتیالتور 

10011144 M ابزار جراحی لیزر 

10027257 C والدی مادر 

10021630 C عضو خانواده مادر بزرگ 

10007842 C خانواده تک والدی: مادر، مادر بزرگ یا زن دیگری که  مادر مجرد
 وابستگان را به عهده داردمسئولیت  کودکان و دیگر 

10011775 M وجود ماده 

10013398 M ماده ماده مغذی 

10011734 F سوء تغذیه: وضعیت سوء تغذیه شدید و گرسنگی در درجه اول  ماراسموس
در کودکان، کمبود شدید پروتئین و کالری، همراه با تحلیل شدید 

تی، پوسبافتی وعضالنی، کم آبی بدن، از دست دادن چربی زیر 
 بی حالی و عقب ماندگی در رشد.

10011768 A دستکاری: فشار دادن و مالش بدن یا بخش هایی از بدن ماساژ 

10017397 A دستکاری: حرکت دست یک فرد یا شیء دیگر با فشار نسبتا  ماساژ دادن
 محکم  روی سطحی از بدن

10041766 M درمان ماساژ درمانی 

10039189 IC ماساژ درمانی ماساژ درمانی 

10031983 IC ماساژ ماساژ نوزاد 

10011752 M وسیله پوشاننده ماسک 

10013909 M وسیله تنفسی ماسک اکسیژن 

10013564 F انسداد: انسداد یا مانع تبادل افکار، پیام ها، یا اطالعات. مانع ارتباطات 

10022332 DC مانع ارتباطی مانع ارتباطات 

10012219 T زمانی یا فاصله زمانینقطه  ماه 

10007959 F انجام: به دست آوردن مواد غذایی الزم برای حفظ زندگی  ماهیگیری
 روزمره از طریق به دست آوردن غذا توسط ماهیگیری

10010191 M درمان مایع درمانی 

10031321 M درمان مایع درمانی 



 

 
ICNP 25 October 2017 82 
 

10039330 IC مایع درمانی مایع درمانی 

10008015 F  تغذیه: فرایند گرفتن مایعات از مواد مغذی و آب الزم برای رشد  دریافتیمایعات
 عملکرد طبیعی و حفظ زندگی

10041848 F روند سیستم نظارتی مایعات دفع شده 

10012005 F مجموعه فرآیندهای بدن: مجموع تمام فرایندهای شیمیایی که  متابولیسم
عملکرد بدن باعث رشد، تولید انرژی، حذف ضایعات و تنظیم  

با توجه به توزیع مواد مغذی در خون پس از هضم، افزایش 
میزان سوخت و ساز مرتبط با ورزش، باال رفتن دمای بدن و 

 فعالیت هورمونی می شود

10040426 M ارائه دهنده مراقبت متخصص تغذیه 

10039590 M ارائه دهنده مراقبت متخصص درد 

10010968 L )دستگاه اسکلتی عضالنیاجزای  متصل شدن)مفصل 

10010485 T توالی زمانی :توقف یا مکث در فواصل زمانی، توقف و شروع  متناوب
 در فواصل.

10012022 L موقعیت پایین به باال متوسط 

10020360 L اجزای سیستم ادراری مثانه 

10020339 L اجزای سیستم ادراری مجرای ادرار 

10019876 J میزان کامل-مجموع 

10001986 F عملکرد مجموعه ای از اعمال 

10002003 F موجودیت مجموعه ای از چیزها 

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 کنترل کردن:نگه داشتن کسی یا چیزی در محدوده های فیزیکی محدود کردن 

10017155 A محدود کردن:  محدود نگه داشتن کسی یا چیزی محدود کردن 

10017164 M  وسیله بی حرکتی کنندهمحدود 

10027652 DC درجه حرارت بدن محدوده درجه حرارت طبیعی بدن 

10014109 M فن ورزش عضالت و مفاصل:حرکت  مفاصل با کمک محدوده غیر فعال حرکتی 

10009903 F اراده: محرک قوی ، اصرار، نیروی محرکه انگیزه -محرک 

10031378 F وضعیت محصور در خانه 

10029887 DC محصور در خانه محصور در خانه/خانه نشین 

10019254 L ناحیه بدن محل جراحی 

10021258 L ناحیه بدن محل زخم 

10002251 L ناحیه بدن محل قطع عضو 

10021145 L ساختار اجتماعی محل کار 

10018032 L محل کار محل کار امن 

10010854 L ناحیه بدن محل وسیله تهاجمی 

10018499 M ماده محلول 

10006997 F مصنوعی: مجموعه فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی،  محیط اطراف
فرهنگی  که زندگی یک فرد یا جامعه را تحت تاثیر قرار می 

 دهد

10012067 M درمان محیط درمانی 

10014386 L موقعیت محیطی مرکزی محیطی 

10001079 DC تصویر ذهنی خود از بدن مختل شدن تصویر ذهنی خود از بدن 

10001257 DC هویت شخصی مختل شدن هویت شخصی 

10010535 OC عملکرد مداخله 

10034228 OC عملکرد مداخله فرآیند بدن 

10034237 OC عملکرد مداخله فرآیند روانی 

10005086 T توالی زمان: وقوع بدون توقف، یک توالی بی وقفه. مداوم 

10024088 M  ارائه دهنده مراقبت اجتماعیمددکار 

10017537 L ساختار اجتماعی: ساختار طراحی شده و تولید شده برای  مدرسه
 آموزش و پرورش.

10017544 T دوران کودکی مدرسه دوران کودکی 

10007764 F مواد بدن مدفوع 
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10021885 DC سفت شده مدفوع سفت شده 

10047250 DC مدفوع مدفوع کردن در محدوده طبیعی 

10011625 A عملکرد: مسئولیت داشتن و دستور دادن برای کسی یا چیزی. مدیریت 

10035286 IC مدیریت مدیریت  باال بودن قند خون 

10031879 IC مدیریت مدیریت  بی اختیاری ادراری 

10037276 IC اجرا مدیریت اجرای برنامه تشنج 

10031851 IC مدیریت مدیریت احساس منفی 

10031846 IC مدیریت مدیریت اختالل در فرآیند سازگاری 

10035238 IC مدیریت مدیریت ادرار کردن 

10038675 M فن مدیریت استرس 

10044111 F مدیریت مدیریت استرس 

10046329 IC مدیریت مدیریت استفراغ 

10043641 IC مدیریت مدیریت اسهال 

10036549 IC دارویی مدیریت برنامه مدیریت اصالح 

10031711 IC مدیریت مدیریت اضطراب 

10031769 IC  مدیریت افسردگی)خلق و خو افسرده( پس
 از زایمان

 مدیریت

10031782 IC  مدیریت انکوپرزیس)بی اختیاری مدفوع که
ناشی از بیماری یا نقص عضوی نیست و 

معموال ناشی از آموزش غلط یا عقب 
 ماندگی ذهنی است(

 مدیریت

10042507 IC مدیریت مدیریت ایمنی محیط 

10046317 IC مدیریت مدیریت آبرسانی به بدن 

10044512 IC مدیریت مدیریت آرامبخشی 

10035825 IC درمان بحرانی مدیریت بحران 

10011673 IC مدیریت مدیریت برنامه 

10043723 IC مدیریت مدیریت برنامه توانبخشی قلبی 

10023888 IC  مدیریت داروییمدیریت برنامه 

10042530 IC مدیریت مدیریت برنامه دستگاه کنترل کننده خارجی 

10031954 IC مدیریت مدیریت برنامه مراقبتی از استوما 

10023890 IC مدیریت مدیریت برنامه ورزشی 

10046301 IC مدیریت مدیریت بی اختیاری مدفوع 

10031912 IC مدیریت مدیریت بیماری 

10024429 IC مدیریت مدیریت پاسخ منفی به درمان 

10031867 IC مدیریت مدیریت پاسخ منفی به وضعیت 

10035272 IC مدیریت مدیریت پایین بودن قند خون 

10037187 IC مدیریت مدیریت پیگیری غربالگری 

10041721 IC مدیریت مدیریت تب 

10011656 IC مدیریت مدیریت ترتیب نمونه 

10031908 IC مدیریت تغذیه تزریقی مدیریت 

10031795 IC مدیریت مدیریت تغذیه روده ای 

10043673 IC مدیریت مدیریت تهوع 

10039278 M درمان مدیریت توهم 

10035818 IC مدیریت توهم مدیریت توهم 

10004798 F مدیریت: فرآیند یا عمل اداره، کنترل، تنظیم یا انجام دهنده ی   مدیریت جامعه
 امور جامعه

10011639 IC مدیریت مدیریت جمع اوری نمونه 

10035991 IC مدیریت مدیریت حفظ انرژی 

10011694 IC مدیریت مدیریت حمل و نقل 

10050345 IC مدیریت کردن مدیریت خراش پوستی 

10046289 IC مدیریت مدیریت خستگی 

10031724 IC مدیریت مدیریت خط مرکزی 

10036256 IC  مدیریت خومدیریت خلق و 

10045430 IC مدیریت مدیریت خونریزی واژینال 

10011641 IC مدیریت مدیریت دارویی 

10011660 IC مدیریت مدیریت درد 

10031776 IC مدیریت مدیریت دستگاه 

10036605 IC مدیریت دستگاه مدیریت دستگاه عروقی ریوی 
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10041427 IC مدیریت مدیریت دفع مدفوع 

10031920 IC مدیریت مدیریت دیالیز صفاقی 

10023861 IC مدیریت مدیریت رژیم غذایی 

10036021 IC مدیریت مدیریت رفتار جنسی  نامناسب 

10035970 IC مدیریت مدیریت رفتار خشونت آمیز 

10031833 IC مدیریت مدیریت رفتار منفی 

10043799 IC مدیریت مدیریت سرگردانی 

10046270 IC  مدیریت خونیمدیریت سطوح 

10031977 IC مدیریت مدیریت سوند ادراری 

10031805 IC مدیریت مدیریت شب ادراری 

10031965 IC مدیریت مدیریت عالئم 

10038718 IC مدیریت مدیریت عالئم ترک 

10021837 IC مدیریت مدیریت عوارض جانبی دارو 

10044971 IC مدیریت مدیریت فعالیت بیمار 

10046262 IC مدیریت مدیریت قند خون 

10043821 IC مدیریت مدیریت کم آبی بدن 

10042096 IC مدیریت مدیریت مایع درمانی 

10031931 IC مدیریت مدیریت مراقبت پس از زایمان 

10031880 IC مدیریت مدیریت مراقبت نفروستومی 

10031949 IC مدیریت مدیریت مراقبت های دوران بارداری 

10011687 IC مدیریت مدیریت نمونه 

10039307 M درمان مدیریت هذیان 

10035989 IC مدیریت مدیریت هذیان 

10035802 IC مدیریت هذیان مدیریت هذیان 

10046291 IC مدیریت مدیریت همودیالیز 

10036793 IC مدیریت مدیریت ورم 

10031822 IC  مدیریت وضعیت بهداشتی )سالمتی(پس از
 بیمارستانبستری در 

 مدیریت

10036013 IC مدیریت مدیریت وضعیت تغذیه ای 

10034608 IC مدیریت مدیریت وضعیت مالی 

10013037 A قرارداد: بحث با کسی  برای رسیدن به یک مصالحه یا توافق. مذاکره 

10007565 C مراقب: مسئول پیشگیری و درمان اعضای بیمار یا ناتوان  مراقب خانواده
 خانواده.

10002911 A عملکرد:نگران بودن ، منتظر بودن، یا مراقبت کردن از کسی  مراقبت
 یا چیزی

10045274 IC عملکرد مراقبت از اوروستومی 

10046010 IC عمل مراقبت از آب مروارید 

10042818 IC عملکرد مراقبت از پا 

10045154 IC اقدام)عملکرد( مراقبت از پرینه 

10032757 IC  عملکرد از پوستمراقبت 

10031275 IC عملکرد مراقبت از چشم 

10035181 IC عملکرد مراقبت از ختنه 

10017661 F انجام فعالیت توسط خود فرد: مراقبت از آنچه که برای مراقبت  مراقبت از خود
از خود نیازاست. رسیدگی به امور خانگی و ضروری زندگی 

 روزانه توسط فرد.

10045098 IC  عملکرد از دندان مصنوعیمراقبت 

10032184 IC عملکرد مراقبت از دهان 

10033254 IC عملکرد مراقبت از زخم 

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 از زخم مراقبت مراقبت از زخم بسته 

10032863 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم جراحی 

10031117 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم دیابتی 

10032420 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم فشاری 

10033208 IC مراقبت از زخم مراقبت از زخم ناشی از ضربه 

10032788 IC )عملکرد مراقبت از سوراخ) استوما 

10043464 IC عملکرد مراقبت از شکستگی 
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10033277 IC عملکرد مراقبت از کاتتر 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 لوله معدهمراقبت از 

10031592 IC  مراقبت از محلی که وسیله تهاجمی در آن
 قرار دارد.

 عملکرد

10032150 IC عملکرد مراقبت از نفروستومی 

10037102 IC عملکرد مراقبت از نوزاد 

10039672 F برنامه مراقبت برای راحتی 

10033161 IC عملکرد مراقبت تراکئوستومی 

10035388 A  عملکرد توسط مراقبمراقبت 

10036124 IC عملکرد مراقبت در الکتروشوک درمانی 

10035405 DC توانایی مراقبت توسط مراقب مراقبت کننده قادر به انجام مراقبت است 

10041277 F  مراقبت های بهداشتی که با عوارض شناخته
 شده اند

 عوارض

10041283 DC مراقبت های بهداشتی که با عوارض شناخته 
 شده اند

 مراقبت های بهداشتی که با عوارض شناخته شده اند

10037490 IC آماده کردن مراقبت های پس از مرگ 

10046075 IC عملکرد مراقبت های کلستومی 

10016678 A شرکت کردن: ایجاد کردن یا ادامه دادن شرایطی با یک یا چند  مربوط بودن
 فرد برای تعامل.

10006403 F فرآیند بدن: کاهش تدریجی یا ناگهانی در فرآیندهای بدن که  مردن
 منجر به پایان یافتن زندگی است.

10009228 M وسیله تنفسی مرطوب کننده 

10005518 L ساختار اجتماعی مرکز روزانه 

10005525 L مرکز روزانه مرکز روزانه بزرگسال 

10005541 L بزرگساالنمرکز روزانه  مرکز روزانه سالمندان 

10004779 L تسهیالت مراقبت از سالمت مرکز سالمت جامعه 

10005539 L مرکز روزانه مرکز نگهداری روزانه کودک 

10004104 L موقعیت محیطی مرکزی مرکزی 

10005560 F رویداد یا رخداد مرگ 

10019040 F مرگ مرگ ناگهانی نوزاد 

10004395 T طوالنیشروع: گذشت زمان به مدت  مزمن 

10019306 F استعداد ابتال مستعد ابتال به عفونت 

10019126 L ساختار اجتماعی مسکن برای افراد فاقد مسکن 

10010143 F )ساخت و ساز: ساختمان های مسکونی موقت، بنای محدود  یا  مسکن غیر رسمی)غیر قانونی
بدون زیرساخت های رسمی؛  یا بدون اجازه برای 

اموال؛ اغلب با ازدحام بیش از حد / محدود  کارکنان.بدون ثبت
و بدون حریم خصوصی، اغلب با استاندارد پایین زندگی ، در 
مناطق پر خطر با افزایش خطر برای بیماری و بالیای طبیعی 

 واقع شده است

10014703 F سیر بیماری زایی مسمومیت 

10041967 F  مسمومیت ناشی از دریافت بیش از اندازه
 اب

 اختالل در سیستم نظارتی فرآیند

10019853 M ابزار آراستگی مسواک 

10003728 M ابزارآراستگی مسواک 

10003737 A )آراستگی: برس زدن مو یا پوست با برس یا تمیز کردن دندان  مسواک زدن)برس زدن
 ها با مسواک

10004617 L مسیر بدن مسیر  کلستومی 

10007021 L مسیر بدن مسیر اپیدورال 

10020341 L مسیر بدن مسیر ادراری 

10031585 L مسیر بدن مسیر استنشاق 

10014329 L )مسیر بدن مسیر اطراف مفصل)دور مفصل 

10020510 L مسیر بدن مسیر اوروستومی 

10009743 L مسیر بدن مسیر ایلئوستومی 

10004463 M برنامه مسیر بالینی 
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10003467 L ساختار بدن مسیر بدن 

10005489 L مسیر بدن مسیر پوستی 

10020011 L مسیر بدنی مسیر پوستی 

10019946 L مسیر بدن مسیر تراکئوستومی 

10014047 L مسیر بدن مسیر تزریقی 

10013615 L مسیر بدن مسیر چشمی 

10007434 L مسیر بدن مسیر خارجی 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 دهانی 

10010779 L مسیر بدن مسیر داخل رحمی 

10006852 L مسیر بدن مسیر داخل سینوس 

10010574 L مسیر بدن مسیر داخل شریانی 

10010686 L مسیر بدن مسیر داخل ضایعه 

10010705 L مسیر بدن مسیر داخل عضالنی 

10010601 L مسیر بدن مسیر داخل قلبی 

10010638 L مسیر بدن مسیر داخل کرونری 

10010812 L مسیر بدن مسیر داخل مثانه 

10010693 L مسیر بدن مسیر داخل مجرا 

10010672 L بدنمسیر  مسیر داخل مجرایی 

10010767 L مسیر بدن مسیر داخل نخاعی 

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 دهانی 

10017206 L مسیر بدن مسیر رتروبولبار 

10018963 L مسیر بدن مسیر زیرجلدی 

10018985 L مسیر بدن مسیر زیرزبانی 

10003008 L مسیر بدن مسیر گوش 

10008439 L مسیر بدن مسیر لثه 

10016553 L مسیر بدن مسیر مقعدی 

10033157 L مسیر بدن مسیر موضعی 

10020581 L مسیر بدن مسیر واژن 

10010561 L مسیر بدن مسیر ورود به مایع آمنیوتیک 

10012430 L مسیر بدن مسیربینی 

10010588 L مسیر بدن مسیرداخل مفصلی 

10014355 L مسیر بدن مسیرسلول های سرطانی اطراف عصب 

10014099 A رفتار تعاملی: شرکت در چیزی، به اشتراک گذاری در یک  مشارکت
 فعالیت

10004812 F اجرا و مشارکت: در گیر شدن در برنامه ریزی، سازماندهی،  مشارکت اجتماعی
 حل مشکل برای جامعه.

10034612 A مراقبت مشارکت در مداخله 

10013474 A بررسی: نگاه کردن با دقت و توجه کردن به کسی یا چیزی مشاهده 

10013517 IC مشاهده کردن مشاهده ادراک تغییر یافته 

10043159 IC  مشاور عمومی داروساز برای  داروهای
 ژنریک

 مشاوره

10005017 A در ارتباط با: به دنبال مشاوره، کسب اطالعات، به اشتراک  مشاوره
 گذاری ایده ها و با توجه به مشترکات

10005254 A راهنمایی کردن: توانا ساختن کسی برای رسیدن به تصمیم خود  مشاوره
 از طریق گفت و گو.

10001917 A راهنمایی:پیشنهاد برای ادامه ی روند درمان مشاوره 

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 
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10030455 IC مشاوره مشاوره در مورد مسکن 

10031058 IC  مشاوره استفاده از دخانیاتمشاوره درباره 

10035229 IC مشاوره مشاوره درباره تغذیه با شیردهی از پستان 

10031043 IC مشاوره مشاوره درباره سوء مصرف دارو 

10031036 IC مشاوره مشاوره درباره مصرف الکل 

10026231 IC مشاوره مشاوره درباره ناراحتی معنوی 

10034523 IC مشاوره مشاوره ژنتیک 

10029839 DC احساسات منفی مشکل احساسی 

10040731 DC سازگاری با درد مشکل از عهده درد برامدن 

10029841 DC وضعیت اشتغال مشکل اشتغال 

10029856 DC ایمنی محیط مشکل ایمنی محیط 

10042319 DC برنامه پیچیده مشکل با پیچیدگی باالی  برنامه درمانی 

10043074 DC توانایی تهیه دارو با تهیه دارو مشکل 

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 سیستمیکرگ های  مشکل رگ های سیستمیک 

10022559 DC سواد مشکل سواد آموزی 

10001098 DC تغذیه با پستان مشکل شیر دادن از پستان 

10029860 DC مشکل مالی مشکل مالی 

10029904 DC وضعیت مسکن مشکل مسکن 

10029818 DC موم گوش مشکل موم گوش 

10027290 DC اختالل در وزن مشکل وزن بدن 

10010542 A تعیین کردن: بررسی با پرسش سوال و استخراج  جواب از  مصاحبه
 پاسخ ها

10013881 F )رفتار خود مخرب :آغاز خودسرانه ی مصرف دوز دارو منجر  مصرف افراطی) مصرف بیش از حد
 به اعتیاد

10002591 M موجودیت مصنوعی 

10003240 M درمان مطالعه درمانی 

10010162 A به کسی در مورد چیزی. عمل: اطالع دادن مطلع کردن 

10036239 IC معاینه کردن معاینه بیمار پس از محدود کردن 

10032258 IC عملکرد معاینه جسمی 

10009082 T معاینه معاینه در خانه 

10036225 A عملکرد معاینه کردن 

10032243 F معاینه معاینه ی فیزیکی 

10025865 J شدت معتدل 

10017439 A محافظت کردن: انجام فعالیت هایی که مستقیما از حوادث و  معیار ایمنی
خطراتی که منجر به آسیب و صدمه می شوند، جلوگیری می 

کند، انجام فعالیت هایی که به حفظ امنیت محیط کمک می کنند 
و با استفاده از وسیله های حفاظتی مانند دستکش ها و کاله 

 ایمنی همراه هستند.

10003621 L دستگاه عصبیاجزای  مغز 

10006593 L مفصل مفصل آرنج 

10009024 L مفصل مفصل ران 

10011003 L مفصل مفصل زانو 

10002354 L مفصل مفصل مچ پا 

10006435 F درد احشایی: مقاربت  دردناک ناشی ازمقاربت اجباری،  مقاربت دردناک
تحریک جنسی ناقص یا آسیب به ناحیه تناسلی مرتبط با بیماری 

زخم اندام تناسلی و بافت های مجاور به دلیل تولد کودک یا ها، 
 ختنه زنان.

10016548 L حفره بدنی مقعد 

10002417 L سوراخ در بدن مقعد 

10037016 M ماده غذایی مکمل تغذیه 

10019001 F خوردن یا آشامیدن: وارد کردن مایع به داخل دهان با استفاده از  مکیدن
مثال وارد شدن شیر از پستان یا مایع عضالت لب و زبان برای 

 دیگر از نوک پستان یا بطری شیر
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10004968 L اجزای سیستم حسی ملتحمه 

10003175 M وسیله پوشش ملحفه تخت 

10006248 M وسیله جذب  یا جمع آوری ملحفه کوچک 

10002527 A منظم یا تنظیم کردن چیزی منظم کردن 

10043042 DC توانایی انجام عملکرد درست حرکتی مهارت دستی ضعیف 

10018225 F یادگیری: کسب تسلط از توانایی های عملی مرتبط با  مهارت یادگیری
 آموزش،تمرین و ورزش.

10013351 L مرکز نگهداری روزانه کودک مهد کودک 

10008626 L اجزای سیستم پوششی:رشته های باریک و نخ مانند در حال  مو
مانند موی پوست سر، موی صورت از جمله رشد از سطح بدن 

ریش و موهای بدن. هر مو یک رشته ای از کراتین با ساقه و 
ریشه در  فولیکول خاصی در اپیدرم پوست تشکیل شده است. 

عامل تشخیص سالمت پوست سر و موهای صورت شامل 
کشش، بافت و ضخامت. طول، رنگ، و از نظر ظاهری شامل 

 جود مو می باشد.پاکیزگی، وجود یا عدم و

10009990 F اختالل رفتار جنسی: اقداماتی براساس انگیزه جنسی ، قرار  مواجهه ناشایست
دادن اندام تناسلی در مقابل یک یا چند نفر به منظور نقض حریم 

خصوصی و نجابت، برای به کار گرفتن قدرت و بیدار کردن 
 احساسات جنسی خود.

10010395 M ارتباطیوسیله  مواد آموزشی 

10011251 M وسیله ارتباطی مواد آموزشی 

10003479 F ماده مواد بدن 

10017635 F مواد بدن مواد ترشحی 

10016433 M ابزار ارتباطی مواد خواندنی 

10008313 F مواد ترشحی مواد معده 

10004981 F وضعیت موافقت 

10014956 J قضاوت مثبت یا منفی:شرایط داوری مثبت. موثر 

10013783 F وجود موجود زنده 

10012014 F ارگانیسم: ارگانیسم میکروسکوپی بر زندگی و تکامل انسان  موجودات کوچک و میکروسکپی
 موثر است.

10006978 F پدیده: چیزی که به عنوان بخشی از یک واحد با جزییات آن  موجودیت
 وجود دارد.

10012371 M درمانی موسیقی درمانی 

10039170 IC موسیقی درمانی موسیقی درمانی 

10003451 L ساختار بدن موضع بدن 

10014788 L دولت موقعیت 

10018793 F شخصیتی: شرایط فرد نسبت به دیگران، موقعیت نسبی یک فرد موقعیت 

10018202 T فرایند موقعیت 

10018410 F موقعیت موقعیت اجتماعی 

10011464 L موقعیت موقعیت باال به پایین 

10000844 DC اعتماد به نفس پایین موقعیت پایین بودن اعتماد به نفس 

10015534 J حالت موقعیت تجویز دارو 

10015506 J موقعیت تجویز موقعیت تجویز شده 

10011279 L موقعیت موقعیت چپ راست 

10027584 L موقعیت موقعیت دو طرفه یک طرفه 

10015957 L موقعیت موقعیت دیستال نزدیک مبدا 

10002377 L موقعیت موقعیت قدامی خلفی 

10004127 L موقعیت موقعیت محیطی مرکزی 

10018614 F موقعیت موقعیت معنوی 

10006501 F مواد ترشحی موم گوش 

10003860 L رگ خونی مویرگ 

10003374 L اجزای دستگاه قلب و عروق مویرگ های خونی 

10011845 A یا تنظیم تفاوت ها برای رسیدن به توافق به چیزی مذاکره:تحلیل میانجیگری 

10016390 F وضعیت میزان 

10009791 F نرخ: میزان نسبی واکسیناسیون)ایمن سازی( افراد برای بیماری  میزان ایمن سازی
 های مشخص.
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10010297 F میزان: بررسی فراوانی حوادث آسیب فیزیکی عمدی یا اتفاقی یا  میزان آسیب
بافت در یک جمعیت تعریف شده طی یک دوره آسیب به 

 مشخص از زمان.

10037712 F میزان آسیب میزان آسیب ناشی از سقوط 

10004686 F شیوع بیماری:نسبت عددی از افراد یا حیواناتی که قادربه انتقال  میزان بیماری های واگیر دار
 بیماری هستند

10003326 F خون در گردش بین قلب و رگ های خونی میزان:اندازه گیری میزان جریان خون 

10014215 F میزان ضربان نبض میزان ضربان مچ پا 

10010073 F میزان مرگ و میر: میزان نسبی مرگ نوزادان. میزان مرگ و میر نوزاد 

10012046 F درد عروقی : احساس درد ناشی از سردردهای راجعه عروقی  میگرن
محرک های خارجی یک طرفه که در آن شروع درد توسط 

مانند نور، سر و صدا و بو و همچنین محرک داخلی از قبیل 
عدم تحمل غذا، استرس وانواع درد های دیگر احساس درد 

ممکن است توسط عالئم زودرس مثل نورچشمک زن  و اورا 
قبلی بروز کند. احساس درد معموال به صورت فشار دادن ، 

قت بار همراه با خرد کردن، تپش، تقسیم احساس یک طرفه مش
 تهوع، استفراغ، تشنگی و تغییرات خلق و خوی بروز می کند .

10005334 F اختالل در اراده:عدم مقاومت در برابر مصرف مواد به ویژه  میل شدید
 مواد غذایی،دارو یا سایر محرک ها

10008252 F احساسات منفی: احساس  نارضایتی و نا امیدی در دستیابی به  نا کامی
وی فرد به دلیل وجود موانع خارجی ،عدم حمایت خارجی؛ آرز

مقاومت در برابر رفتارهای اشتباه یا غیر عقالنی دیگران 
احساس بودن نارضایتی و نا امید در دستیابی به آرزوی فرد به 
دلیل مرزهای خارجی، عدم حمایت خارجی؛ مقاومت یا غلط، 

رنجیدگی  رفتارهای بی شرمانه و احمقانه از دیگران. احساس
 نسبت به دیگران به جای مقصر دانستن خود

10005811 F احساسات منفی: احساس ناامیدی عمیق، دلسردی، بی ارزشی یا  ناامیدی
 پوچی.

10009105 F حس منفی ناامیدی 

10000742 DC ناامیدی ناامیدی 

10045316 F باروری ناباروری 

10015394 F کنترل وضعیت فعلی یا رویداد احساسات منفی: احساس عدم  ناتوانی
فوری، کاهش قدرت انتخاب ،ناتوانی در انجام کار با توجه به 

درک این که اقدامات خود فرد  به طور قابل توجهی تحت تاثیر 
 یک نتیجه یا خروجی قابل انتظار نیست.

10005980 F فرایند نقش:کاهش یا عدم وجود تناسب در توانایی جسمی یا  ناتوانی
 روانی.

10001578 DC ناتوانی ناتوانی 

10016106 L ناحیه بدن ناحیه تناسلی 

10020872 L ناحیه بدن ناحیه تناسلی 

10003096 L ناحیه بدن ناحیه زیر بغل 

10020259 L ناحیه بدن ناحیه ناف 

10012392 L اجزای سیستم پوستی: ساختاری صاف و قابل ارتجاع با بافتی  ناخن
را می پوشاند و از ریشه، بدنه و لبه آزاد  نرم که انتهای انگشت

تشکیل می شود و به دلیل خصوصیتی که دارد سبب عملکرد 
صحیح انگشتان دست و پا می شود و به بلند کردن اجسام 

کوچک کمک می کند، طول و رنگ و ظاهر آن نشانه پاکیزگی 
 آن است.

10023835 F اختالل در وضعیت ناراحتی 

10023066 DC ناراحتی ناراحتی 

10017418 F )احساس منفی: احساساتی از  یک حالت روانی با کیفیت پایین که  ناراحتی )غم
 با کمبود انرژی مشخص می شود.

10040662 DC )ناراحتی )غم( ناراحتی )غم 

10018583 F زجر: اختالل در اعتقادات فرد در مورد زندگی، سوال در مورد  ناراحتی معنوی
ارتباط با پرسش درد و رنج، جدا شدن از معنای زندگی، در 

ارتباطات مذهبی یا فرهنگی، تغییر در باورها و ارزش ها، 
 احساس درد و رنج شدید و خشم در برابر خدا.

10001652 DC ناراحتی معنوی ناراحتی معنوی 
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10016632 F )یا اختالل در فرایند سیستم گوارشی : جریان رو به عقب  نارسایی )برگشت به عقب
بازگشتی  مواد غذایی بلعیده شده به داخل دهان. ناتوانی در حفظ 
و نگهداری موادغذایی در معده و پیشگیری از ورود آن به راه 

 هوایی

10004428 F روند اجتماعی:مخالفت با قانون در حالت غیر خشونت امیز نافرمانی مدنی 

10011562 F دستگاه تناسلی: برداشتن قسمتی یا کل دستگاه ناقص کردن  ناقص سازی ناحیه تناسلی مرد
تناسلی خارجی نوزاد پسر یا بزرگسال که  با مراسم خاصی بر 
اساس عادات فرهنگی و اعتقادات مذهبی انجام می شود برای 

 مثال ختنه کردن

10007835 F ندام اختنه: برداشتن تمام یا قسمتی از دستگاه تناسلی خارجی و  ناقص کردن اندام جنسی زنان
 های جنسی از نوزادان دختر، کودک یا بزرگسال.

10019922 L اجزای سیستم تنفسی نای 

10003700 L اجزای دستگاه تنفسی نایژه 

10046774 DC خدمات اجتماعی نبود خدمات اجتماعی 

10047307 F فرایند سیستم عضالنی استخوانی مثبت نبودن تشنج 

10047311 DC تشنجنبودن  نبودن تشنج 

10050036 F ساختار مثبت عضوی از بدن نبودن زخم شریانی 

10050043 DC نبودن زخم شریانی نبودن زخم شریانی 

10047284 F فرایند سیستم تنفسی مثبت نبودن سرفه 

10047297 DC نبودن سرفه نبودن سرفه 

10012469 M وسیله تنفسی نبوالیزر 

10011074 F نتایج نتایج آزمایشگاهی 

10002543 F نتایج آزمایشگاهی: میزان اکسیژن و دی اکسید خون شریانی نتایج گاز خون شریانی 

10017186 F اثر چیزی، نتیجه نتیجه 

10019616 F نتیجه نتیجه آزمایش 

10019721 T پدیده نحوه اندازه گیری متغیر یا فاصله زمانی 

10047162 DC نحیف نحیف 

10050439 DC  تاب آوری منفی آورینداشتن تاب 

10050062 DC نداشتن تنگ مفس نداشتن تنگ مفس 

10050058 F فرایند مثبت سیستم معدی روده ای نداشتن سوء هاضمه 

10020271 F نرخ: نرخ نسبی از افرادی که  قادر به تامین امنیت و منفعت  نرخ بیکاری
 کار یا شغل نیستند.

10003272 F به تولد هایی که در هر جمعیت انتخابی و نرخ:نرخ مربوط  نرخ تولد
 منطقه ی جغرافیایی خاص وجود دارد

10005375 F میزان: نرخ نسبی جنایات در جمعیت انتخاب شده و منطقه  نرخ جرم و جنایت
 جغرافیایی مشخص شده

10006636 F نرخ: نرخ نسبی معین شده افراد مسن در منطقه جغرافیایی نرخ سالمندی 

10037708 F نرخ نرخ سقوط 

10011396 F نرخ: نرخ نسبی از افرادی که قادر به خواندن و نوشتن در یک  نرخ سواد
 جامعه یا جمعیت هستند.

10005573 F میزان: نرخ نسبی مرگ در جامعه انتخاب شده و منطقه  نرخ مرگ
 جغرافیایی مشخص شده

10011781 F مرگ زنان هنگام زایمان.میزان مرگ و میر: میزان نسبی  نرخ مرگ مادران 

10014338 F میزان مرگ و میر: میزان نسبی مرگ و میر  جنین یا نوزاد  نرخ مرگ نوزادان یا جنین
هفته در دوران بارداری، و مرگ  28)مرده زایی در یا بعد از 

 هفته(. 1و میر در  نوزادان تازه متولد شده کمتر از 

10012051 F نفر در یک سال به یک  1000افرادی که به ازای نرخ: تعداد  نرخ مهاجرت
 منطقه خاص  داخل یا خارج می شوند .

10003201 M وسیله بی حرکت کننده نرده تخت 

10008657 M وسیله حرکت کردن نرده دستی 

10015942 L موقعیت دیستال نزدیک مبدا نزدیک مبدا 

10016240 F اساس  نژاد.تبعیض: جانبداری یا تعصب بر  نژاد پرستی 

10016405 F وضعیت نسبت 

10018097 C اعضای خانواده نسبت خواهر برادری 

10005713 A انجام: نمایش در رفتارعمومی  قابل مشاهده. نشان دادن 

10046081 IC هماهنگی نشست برای هماهنگی 

10040978 T نشست نشست خانواده 

10040984 IC هماهنگی نشست خانواده برای هماهنگی 
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10018195 F پایین آوردن: حرکت با تغییر وضعیت بدن از ایستاده یا خوابیده  نشستن
 به نشسته

10010353 A انجام دادن: قرار دادن  یا ثابت کردن یک وسیله برای استفاده نصب و راه اندازی 

10010369 A صورت وارد کردن:وارد کردن تدریجی مایع در چیزی به  نصب و راه اندازی
 قطره قطره

10019277 A پایش: مشاهده دقیق یک فرد یا گروه، پایش مداوم. نظارت 

10035326 IC پایش نظارت بر وضعیت عصبی 

10019093 A پایش: نظارت بر پیشرفت کسی یا چیزی. نظارت کردن 

10005093 IC نظارت: پایش بدون توقف نظارت مداوم 

10017210 F وضعیت نظم 

10016915 F نظم نظم تنفس 

10003904 F نظم نظم ضربان قلب 

10007992 F مواد بدن: عبور گاز و باد تشکیل شده در لوله گوارش که از  نفخ
بار در طول  14-12طریق مقعد یا ناحیه کولوستومی معموال 

روز و شب در شرایطی که رژیم غذایی عادی است، دفع می 
 شود.

10007985 F گوارش: وجود مقدار زیادی از هوا یا گاز در معده روند دستگاه  نفخ شکم
و لوله گوارش. افزایش دفع گاز، شکم متسع و درد خفیف تا 

 متوسط.

10012725 F نفخ شکم نفخ شکم منفی 

10032145 L شکاف)سوراخ( نفروستومی 

10017321 F مشخصات: تعامل بر اساس مجموعه ای ضمنی یا صریح و  نقش
قوانین و استانداردهای رفتاری مورد روشن از انتظارات، 

 انتظار دیگران

10003991 F نقش ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی-
 سالمتی

 نقش فردی

10006141 F فرآیند نقش نقش انحراف 

10014010 F نقش ارگانیسم: موجود زنده در  یا  روی ارگانیسم دیگر زندگی  نقش انگل
طور مکرراغلب با آسیب می کند و با بهره گیری از ان، به 

رساندن به افراد و تاثیر بر زندگی و تکامل انسان خود را نشان 
 می دهد.

10011308 F فرآیند نقش نقش اوقات فراغت 

10017441 F نقش: ایمن بودن، عاری از خطر یا صدمه. نقش ایمنی 

10014669 F به خود شکل نقش اوقات فراغت: تعامل در فعالیت و بازی خود  نقش بازی کردن
گرفته یا سازمان یافته، شرکت در بازی ها، تفریح کردن توسط 

 خود فرد، که در وهله اول با تکامل کودک مرتبط است.

10004297 F نقش خانواده نقش بچه دار شدن خانواده 

10003716 F نقش خواهر برادری نقش برادر 

10014197 F نقش فردی نقش بیمار 

10042771 F  نقش ارائه دهنده مراقبت پزشکنقش پا 

10008494 F نقش عضو خانواده : انجام تعامالت  با توجه به مسئولیت  به  نقش پدربزرگ
عنوان پدر بزرگ. بازتاب انتظارات  اعضای خانواده، دوستان 
و جامعه بر رفتارهای مناسب یا نامناسب نقش پدر بزرگ بودن 

احساس ارزشمند  و بروز چنین انتظاراتی در رفتار واقعی و
بودن. این اصطالح به طور عمده در رابطه با ارتقاء رشد 

 مطلوب و رشد نوه ها استفاده می شود.

10007701 F نقش والدی: مسئولیت های مرد در والدی در خانواده با توجه به  نقش پدری
 گروه و فرهنگ اجتماعی فرد

10013346 F نقش ارائه دهنده خدمت نقش پرستار 

10014533 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش پزشک 

10015715 F نقش: اقدام به حفظ  یا جلوگیری از وقوع چیزی نقش پیشگیری 

10042700 F نقش عوارض نقش تداخلی دارو 

10004831 F نقش گروه نقش جامعه 

10019208 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش جراح 
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10008397 F با توجه به شناسایی یک جنس از جنس  نقش فردی: تعامل نقش جنسیتی
دیگر، انتظارات درونی که توسط افراد و جامعه در مورد 

رفتارهای مناسب یا نامناسب با نقش مردان و زنان ایجاد می 
شود که به صورت انتظارات به عنوان رفتارها و ارزش ها 

 بیان می شود

10027606 F نقش فردی نقش حقوقی سرپرست 

10026979 F نقش حمایت حمایت اجتماعی نقش 

10027005 F نقش حمایتی نقش حمایت عاطفی 

10027014 F نقش حمایت نقش حمایت معنوی 

10026980 F نقش نقش حمایتی 

10026998 F نقش حمایتی نقش حمایتی خانواده 

10046941 F نقش حمایتی نقش حمایتی خود مراقبتی 

10018107 F خانوادهنقش اعضای  نقش خانوادگی 

10007651 F نقش گروهی نقش خانواده 

10018182 F نقش خواهر برادری نقش خواهر 

10014465 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش داروساز 

10005283 F نقش خانواده نقش زن و شوهر 

10004865 F نقش فرایند نقش عارضه 

10018111 F نقش عارضه نقش عارضه جانبی 

10007605 F نقش فردی خانواده نقش عضو 

10018153 F نقش نقش عالمت 

10019381 F نقش نقش عالمت 

10020838 F نقش عالئم نقش عالئم حیاتی 

10018928 F نقش فردی: تعامل با توجه به هویت و مسئولیت فراگیر،  نقش فراگیر
رفتارهای مورد انتظار از حضور در مدرسه یا مشارکت در 

آموزش   با توسعه فکری و شخصی از  امر آموزش،از ابتدای 
 دوره نوجوانی.

10017350 F نقش موجود زنده نقش فردی 

10014551 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش فیزیوتراپیست 

10021150 F نقش فرایند: تعامل کردن بر اساس مسئولیت های وظایف  نقش کار
که مربوط به انجام کار،رفتارهای مورد انتظار از فرد شاغل 

مطابق با الزامات مربوط به کار، انتظارات درونی مربوط به 
کارکنان و کارفرمایان،همکاران، سازمان ها و جامعه از نظر 

 نقش رفتارهای مناسب یا نامناسب کاری می شود.

10026539 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش کاردرمان 

10017345 F توجه به مجموعه ای از نقش نهاد: تعامل اعضای گروه با  نقش گروه
انتظارات، قوانین و استانداردهای رفتاری مورد انتظار توسط 

 دیگران

10008500 F نقش عضو خانواده : انجام تعامالت  با توجه به مسئولیت  به  نقش مادر بزرگ
عنوان مادر بزرگ. بازتاب انتظارات  اعضای خانواده، دوستان 

سب نقش مادر بزرگ و جامعه بر رفتارهای مناسب یا نامنا
بودن و بروز چنین انتظاراتی در رفتار واقعی و احساس 

ارزشمند بودن. این اصطالح به طور عمده در رابطه با ارتقاء 
 رشد مطلوب و رشد نوه ها استفاده می شود.

10012235 F نقش والدی: تعامل  بر اساس مسئولیت های مادر بودن، انتظار  نقش مادری
خانواده،دوستان و جامعه در مورد رفتارهای درونی  اعضای 

 مناسب یا نامناسب نقش زنان باردار و مادران.

10013426 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش متخصص تغذیه 

10039588 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش متخصص درد 

10018468 F نقش ارائه دهنده مراقبت نقش مددکار اجتماعی 

10003962 F  نقش فردی:تعامل بر اساس مسولیت های مراقبتی برای یک  مراقبت کنندهنقش
فرد، انتظار درونی ایجاد شده توسط موسسات بهداشتی و 

بهداشت حرفه ای، اعضای خانواده و جامعه در مورد رفتار 
مناسب یا نامناسب مراقب. بیان این انتظارات به عنوان رفتارها 

ا مراقبت از اعضای وارزش ها، در درجه اول در رابطه ب
 خانواده است.

10018605 F نقش فرایندی نقش معنوی 

10017366 F نقش نهادی نقش موجود زنده 
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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 گروهنقش  نقش نیروی کار 

10018680 F نقش عضو خانواده نقش همسری 

10014068 F نقش اعضای خانواده: تعامل با توجه به مسئولیت های پدر و  نقش والدی
مادر بودن. انتظار درونی اعضای خانواده از فرد، انتظار 

دوستان و جامعه در مورد رفتارهای نقش مناسب یا نامناسب 
انتظارات به عنوان رفتارها، بودن پدر و مادر، ابراز این 

ارزش; در درجه اول در رابطه با ترویج مطلوب رشد و نمو 
 کودک تحت تکفل

10007304 F فرایند نقش نقش ورزش 

10023410 DC توانایی انجام مراقبت از خود نقص در مراقبت از خود 

10000465 DC توانایی مقاومت نقص در مقاومت بزرگساالن 

10012482 F زخم ناشی از حادثه:مرگ بافت که با فرایند هایی  مانند التهاب،  نکروز
عفونت یا بدخیمی یا آسیب بافت مکانیکی باشند. که با توجه به 

شدت ضربه و مدت زمان نرسیدن اکسیژن به بافت پوست رنگ 
پریده به همراه درد شدید در اثر عفونت عصب سطحی که 

س و دردی ناشی از رنگ آبی یا سیاه می انجامد و پوست احسا
آسیب هایی که احتمال  عفونی شدن را دارند، را از دست می 

 دهد.) از دست دادن بافت یا قسمت های نکروز شده بدن(

10002930 F روند روانشناختی: مدل های ذهنی و نظرات نگرش 

10024752 F نگرش نگرش به برنامه 

10024747 F نگرش نگرش به فرایند بیماری زایی 

10022456 DC نگرش خانوادگی نگرش خانوادگی متناقض 

10023646 F نگرش نگرش خانواده 

10041029 F نگرش: نظر در مورد درمان ارائه شده در خانه نگرش در مورد مراقبت در خانه 

10023614 DC نگرش نسبت به برنامه  ورزشی نگرش متناقض نسبت به تمرینات ورزشی 

10023622 DC  نگرش نسبت به برنامه متناقض نسبت به درماننگرش 

10024969 DC نگرش نسبت به رژیم غذایی نگرش متناقض نسبت به رژیم غذایی 

10022299 DC نگرش نسبت به مدیریت دارو نگرش متناقض نسبت به مدیریت دارو 

10025629 DC نگرش مراقب نگرش متناقض نسبت به مراقب 

10022281 DC  نگرش نسبت به مراقبت نسبت به مراقبتنگرش متناقض 

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 ورزشی 

10002995 F مقدار و کیفیت درد.نگرش:نظر در مورد  نگرش نسبت به درد 

10022418 F نگرش نگرش نسبت به رژیم غذایی 

10002982 F نگرش: نظر در مورد جراحی برنامه ریزی شده و تکمیل شده نگرش نسبت به عمل جراحی 

10002953 F نگرش:نظر در مورد رژیم دارویی 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 موردسالمتی و وزن در رابطه با غذای  نگرش نسبت به وضعیت تغذیه ای
 دریافتی

10040627 F نگرش نگرش نسبت به وضعیت سالمتی 

10015413 F رفتار معنوی نماز 

10040248 IC  نمایش دادن سقوطنمایش چگونگی جلوگیری از 

10024354 IC نمایش دادن نمایش چگونگی دریافت دارو 

10024365 IC نمایش دادن نمایش فن آرامسازی 

10021695 IC نمایش دادن نمایش فن تزریق زیر جلدی 

10015770 A شناسایی: شناسایی نظام مند رفتارهای بهداشتی و نیازهای یک  نمایه سازی
 جمعیت.

10024061 J پیچیدگی نمونه 

10018531 F وجود نمونه 

10045870 F نمونه نمونه خون شریانی 

10046006 F نمونه نمونه خون مویرگی 

10044596 F نمونه نمونه خون وریدی 
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10022782 DC )ننگ) انگ( ننگ) انگ 

10018835 F )مشکل در عقیده: عملکرد فرد در ارتباط با شرم نسبت به  ننگ)انگ
دلیل وجود یا عاملی مشخص که معموال با بیماری های دیگران 

روانی، عدم توانایی جسمی، مذهب یا رفتار مجرمانه همراه 
 است.

10001862 C فردی نوجوان 

10001858 T دوره تکامل نوجوانی 

10019086 F تابش: روشنایی و منبع نوری خورشید که بر زندگی  و تکامل  نور خورشید
 است.انسان تاثیرگذار 

10041778 M درمان نور درمانی 

10035152 IC نور درمانی نور درمانی 

10010060 C فردی نوزاد 

10013187 C فردی نوزاد 

10010087 T دوره تکامل نوزادی 

10006276 F خوردن و آشامیدن: دریافت مایعات در طول وعده های غذایی و  نوشیدن
 در طول روز یا زمان تشنگی

10006269 M ماده مغذی نوشیدنی 

10013224 L ناحیه بدن نوک پستان 

10012495 F وضعیت نیاز 

10030878 F وضعیت نیاز به مراقبت 

10031350 F نیاز به مراقبت نیاز به مراقبت بهداشتی و اجتماعی 

10005946 F نیاز نیازبه رژیم غذایی 

10027513 F )سیستم تنظیمیاختالل فرآیند  هایپوگالیسمی)کاهش قند خون 

10027566 DC )هایپوگالیسمی هایپوگالیسمی)کاهش قند خون 

10031571 F سیربیماری زایی هجوم 

10005692 F تفکرمختل شده هذیان 

10022091 DC هذیان هذیان 

10047002 DC هذیان هذیان 

10013173 T تکرار هرگز 

10013322 C شوهر، زن و یک یا چند فرزند خانواده: خانواده متشکل از  هسته خانواده
 قانونی

10041491 M دستگاه پایش هشدار 

10041518 M هشدار هشدار ایمنی سقوط 

10041502 M هشدار هشدار خارجی 

10028346 DC هوشیاری هشیار 

10021010 T نقطه زمانی یا فاصله زمانی هفته 

10008931 F پوست یا اندام های خونریزی: جمع شدن و تجمع خون در بافت،  هماتوم
درگیر،در ارتباط با تروما یا هموستاز ناقص بعد از عمل 

جراحی، توده قابل لمس، درد در اثر  لمس کردن ،دردناکی و 
 آبی  تیره یا زرد-تغییر رنگ پوست به سبز

10005190 A سازماندهی: قرار دادن و آوردن چیزی به نسبت مناسب. هماهنگی 

10031027 IC  هماهنگی برنامه مراقبتهماهنگی 

10018362 F فرایند اجتماعی: فرایند یا عمل با هم بودن همبستگی اجتماعی 

10042609 A انجام دادن همراهی کردن 

10042613 IC همراهی کردن همراهی کردن بیمار 

10013044 L ساختار اجتماعی همسایگی 

10004542 A یک یا چند نفرمرتبط:انجام کار به طور مشترک با  همکاری 

10042970 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات بهداشتی
 برای برنامه دارویی

 همکاری

10043116 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات بهداشتی
 برای تهیه دارو

 همکاری

10043562 IC  همکاری با ارائه دهنده خدمات بهداشتی
 برای سازگاری با دارو

 خدمات مراقبتیهمکاری با ارائه دهنده 

10046047 IC  همکاری با ارائه دهنده مراقبت های
 بهداشتی

 همکاری

10035873 IC همکاری همکاری با بیمار 

10039574 IC  همکاری با بیمار در برنامه شیردهی از
 پستان

 همکاری
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10039812 IC همکاری همکاری با پرستار کنترل درد 

10023565 IC همکاری همکاری با پزشک 

10039416 IC همکاری همکاری با تیم حرفه ای 

10043995 IC همکاری همکاری با تیم حرفه ای در مراقبت از زخم 

10035887 IC همکاری همکاری با خانواده 

10043100 IC همکاری همکاری با خانواده در تهیه دارو 

10038274 IC همکاری همکاری با خدمات آموزشی 

10030953 IC  همکاری خدمات حقوقیهمکاری با 

10038261 IC همکاری همکاری با خدمات مذهبی 

10023554 IC همکاری همکاری با داروساز 

10043090 IC همکاری همکاری با داروساز در تهیه دارو 

10040435 IC همکاری همکاری با متخصص تغذیه 

10039601 IC همکاری همکاری با متخصص درد 

10023577 IC  همکاری مددکار اجتماعیهمکاری با 

10043163 IC  همکاری با مراقب بر مبنای مدیریت برنامه
 دارویی

 همکاری

10030930 IC همکاری همکاری در الکترولیت درمانی 

10039831 IC همکاری همکاری در برنامه مدیریت درد 

10026190 IC همکاری همکاری در رژیم غذایی 

10004561 IC همکاری توسط بیمار همکاری در کنترل درد 

10030948 IC همکاری همکاری در مایع درمانی 

10050378 IC همکاری کردن  همکاری کردن با فیزیوتراپ 

10008949 M فن دیالیز همودیالیز 

10002192 T غالبا همیشه 

10002618 M درمان هنر درمانی 

10039162 IC هنردرمانی هنردرمانی 

10002061 F گازی نامرئی اطراف زمین و ضروری برای بقای  ماده: ماده هوا
 بسیاری از گیاهان و حیوانات.

10004526 F آب و هوا: دمای پایین محیط. هوای سرد 

10009237 F اب و هوا هوای گرم و مرطوب 

10004975 F وضعیت: پاسخ روانی به تاثیر پذیری از ترکیبی از حواس،  هوشیاری
 به محیط اطرافحفظ هوشیاری ذهن و حساس بودن 

10002144 F وضعیت: سطح هشیاری یا هوشیاری، توجه به چیزی، آماده به  هوشیاری
 عمل بودن

10009715 F وضعیت هویت 

10014166 F هویت هویت بیمار 

10008384 F هویت شخصی: ترکیبی از ایده ها، احساسات و نگرش در مورد  هویت جنسی
احساس درونی و شخصیت هویت جنسیتی خود با توجه به اینکه 

 فردی را در مورد مرد یا زن بودن تشکیل می دهد

10014412 F تصویر از خود: مرکب از ایده ها، احساسات و نگرش در مورد  هویت شخصی
هویت ،ارزش خود، قابلیت، محدودیت ها و نظرات دیگران، 

 حالت  بودن در یک ماده، طبیعت و کیفیت.

10025664 DC هویت شخصی هویت شخصی مثبت 

10009409 F )اختالل در تنظیم حرارت:توانایی تغییر حرارت داخلی همراه با  هیپرترمی)درجه حرارت باال
افزایش درجه حرارت بدن، پوست گرم و خشک، خواب آلودگی 

و سردرد همراه با اختالل در سیستم عصبی مرکزی یا سیستم 
 غدد درون ریز، گرما زدگی

10000757 DC )هیپرترمی)درجه حرارت باال( هیپرترمی)درجه حرارت باال 

10031456 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپرفسفاتمی)باال بودن فسفات خون 

10031425 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپرکالمی)باال بودن پتاسیم خون 

10031418 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپرکلسمی)باالبودن کلسیم خون 

10031441 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپرناترمی)باال بودن سدیم خون 
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10009547 F )اختالل در تنظیم حرارت:کاهش توانایی جهت تغییر در درجه  هیپوترمی)کم شدن درجه حرارت بدن
حرارت داخلی، کاهش درجه حرارت بدن، سرد شدن، رنگ 
پریده و خشک شدن پوست، لرزکردن، پر شدن مجدد آهسته 

تاکی کاردی،  ناخن سیانوز شده، فشار خون باال، سیخ مویرگی، 
شدن مودر اثر قرار گرفتن در معرض طوالنی مدت سرما) لرز 
کردن(، اختالل در سیستم عصبی مرکزی و یا سیستم غدد درون 
ریز در شرایط سرد و یا دمای کم غیر طبیعی ایجاد شده در بدن 

 به دالیل درمانی.

10000761 DC هیپوترمی)کم شدن درجه حرارت بدن( دن درجه حرارت بدن(هیپوترمی)کم ش 

10031516 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپوفسفاتمی)کاهش فسفات خون 

10031487 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپوکالمی)کاهش پتاسیم خون 

10031473 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپوکلسمی)کاهش کلسیم خون 

10031494 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپومنیزیمی)کاهش منیزیم خون 

10031500 F )عدم تعادل الکترولیتی هیپوناترمی)کاهش منیزیم خون 

10042020 DC )اختالل در حجم مایع هیپوولمی)کاهش حجم مایع 

10013253 J میزان:هیچکس ، هیچ بخش هیچ کدام 

10002897 F اشخاصرفتار: وابستگی به شخص یا  وابستگی 

10026671 J وضعیت وابستگی 

10041347 DC وابستگی به الکل وابستگی به الکل 

10041375 F وابستگی منفی وابستگی به الکل 

10041381 DC وابستگی به دارو وابستگی به دارو 

10041811 F وابستگی منفی وابستگی به دارو 

10026713 J وابستگی وابستگی های منفی 

10010221 A تنظیم: اغاز ایجاد تغییرات در کاری برای ایجاد کردن چیزی  وارد کردن
 متفاوت

10020575 L حفره بدن واژن 

10000420 J توانایی:بودن در واقعیت یا حقیقت واقعی 

10041072 IC ندش انشآ تروص هب ندرک نامرد(ینامرد تیعقاو) واقعیت درمانی 
یت های موجود در مورد زمان،  ع ا واق رد ب کانف  م

10016451 M درمان واقعیت درمانی 

10020568 M دارو واکسن 

10020552 A انجام دادن: معرفی آنتی ژن برای تحریک گسترش ایمنی افراد  واکسن زدن
و محافظت از آنها در برابر بیماری های مختلف به وسیله 

 واکسن زدن

10016582 F واکنش فیزیکی واکنش 

10045862 F اختالل فرآیند سیستم ایمنی بدن واکنش آلرژیک 

10026784 DC واکنش بی اختیاری واکنش بی اختیاری ادرار 

10001699 DC پاسخ به تروما واکنش پس از تروما 

10012257 F واکنش: حرکت غیر ارادی بخشی از بدن یا اندام در پاسخ به  واکنش حرکتی
محرک های خاص،عمل غیر ارادی  که به طور سریع بعد از 

 تحریک اتفاق می افتد

10026853 F بی اختیاری ادرار :بی اختیاری ادرار در فواصل زمانی  که  واکنش غیر ارادی
 قابل پیش بینی است و هنگامی رخ می دهد که مثانه پر است.

10027955 DC قابلیت والدی والدی موثر 

10014902 F والدی والدی موثر 

10014023 C عضو خانواده والدین 

10043976 F اختالل در فرآیند سیستم ادراری وجود پروتیین در ادرار 

10043982 DC وجود پروتیین در ادرار وجود پروتیین در ادرار 

10046648 F حضور وجود وسیله قلبی قابل کاشت در بدن 

10034510 F فرآیند: انتقال ژنتیکی صفات  از اجداد به فرزندان. وراثت 

10007315 F انجام: کار فیزیکی و ارادی سیستم عضالنی اسکلتی و قلبی  ورزش
 تنفسی 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 محیطی 

10027482 DC ورم محیطی ورم محیطی 

10033310 F ورم لنفاوی ورم ناشی از عفونت 
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10030116 DC ورم ناشی از عفونت ورم ناشی از عفونت 

10020665 L رگ خونی ورید 

10021034 F بعد فیزیکی وزن 

10027392 DC وزن موثر وزن در محدوده طبیعی 

10021023 A اندازه گیری: وزن کردن کسی یا چیزی و نشان دادن آن با  وزن کردن
 اعداد

10033323 IC وزن کردن وزن کردن بیمار 

10027385 F وزن وزن موثر 

10020263 F )اختالل در  وزن وزن)زیر حد طبیعی 

10027316 DC )وزن)زیر حد طبیعی( وزن)زیر حد طبیعی 

10008537 M وسایل وسایل اراستن 

10007423 J ایالت وسعت 

10013540 F یا ایده دائمی که ذهن را به طور مشغله ذهنی)دغدغه(:فکر  وسواس
مداوم و و به صورت غیر ارادی سرگرم یا مشغول می کند، که 

حاکی از افکاری در رابطه با اعمال غیرمنطقی، افکار 
تکراری، افکاری از جزئیات بی اهمیت و بی ربط، ایده های 

مضحک با هیچ پایه و اساسی در واقعیت است، که نمی تواند با 
 ل همراه با جبر از بین رود.استدالل و دلی

10005231 M وسیله وسیله اصالحی 

10017425 M وسیله وسیله ایمنی 

10009770 M دستگاه )وسیله( وسیله بی حرکتی 

10005306 M وسیله وسیله پوشاندن 

10020654 M وسیله حرکتی وسیله تحرک 

10033352 M وسیله وسیله تزریق داخل رگ 

10034244 M  وسیله تهاجمیوسیله 

10020082 M وسیله وسیله حمل و نقل 

10034484 M دستگاه وسیله دستیابی عروقی 

10033265 M )وسیله وسیله فراصوتی)اولتراسوند 

10009838 M وسیله وسیله قابل کاشت در بدن 

10009829 M وسیله قابل کاشت در بدن وسیله قلبی قابل کاشت در بدن 

10002878 M  درمان درمانیوسیله کمک 

10039158 IC وسیله کمک درمانی وسیله کمک درمانی 

10026766 F وضعیت وضعیت ادراری 

10034133 F وضعیت وضعیت ادراری تناسلی 

10032624 F وضعیت وضعیت ارتباط 

10034292 F وضعیت وضعیت اسکلتی عضالنی 

10031210 F وضعیت وضعیت اشتغال 

10035201 F وضعیت وضعیت ایمن سازی 

10003433 L وضعیت وضعیت بدن 

10020151 L موقعیت بدن وضعیت ترندلنبرگ 

10013419 F وضعیت: وزن و توده بدنی در ارتباط با دریافت مواد غذایی و  وضعیت تغذیه ای
 مواد غذایی خاص بر اساس قد، ساختار بدنی 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 تنفسی 

10033830 DC وضعیت تنفسی وضعیت تنفسی موثر 

10050460 F وضعیت خلقی وضعیت خلقی مثبت 

10047503 F وضعیت خلقی وضعیت خلقی منفی 

10014757 A چیزی را در یک وضعیت خاصانجام دادن: قرار دادن کسی یا  وضعیت دادن 

10014761 IC وضعیت دادن وضعیت دادن بیمار 

10014364 A تثبیت موقعیت وضعیت دادن قبل از عمل جراحی 

10034122 F وضعیت وضعیت دستگاه گوارش 

10044225 F وضعیت دستگاه گوارش وضعیت دهانی 

10015988 F وضعیت وضعیت روانی 

10035530 F پاسخ روانی وضعیت روانی مثبت 

10038407 F وضعیت روانی وضعیت روانی مثبت 

10038430 DC وضعیت روانی وضعیت روانی مثبت 

10038392 F وضعیت روانی وضعیت روانی منفی 
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10011706 F اختالل در وضعیت عصبی:حالتی پر از نشاط و احساسات  وضعیت سرخوشی
جلوگیری از مثبت، نفی نگرانی ها، ناآرامی و عدم توانایی در 

بروز احساسات. یک فرد در این حالت عزت نفس، احساس 
تحقق بخشیدن، نشاط، بیش فعالی و رشد هیجان روانی را تجربه 

 می کند.

10013141 F وضعیت وضعیت عصبی 

10033979 F وضعیت وضعیت غدد درون ریز 

10014546 F وضعیت وضعیت فیزیولوژیک 

10036389 DC  وضعیت فیزیولوژیک موثروضعیت فیزیولوژیک 

10033946 F وضعیت وضعیت قلب و عروق 

10003927 F وضعیت وضعیت قلبی 

10033692 DC وضعیت قلب و عروق وضعیت قلبی عروقی موثر 

10011401 L وضعیت بدن وضعیت لیتوتومیک 

10031299 F وضعیت وضعیت مالی 

10014960 F وضعیت وضعیت مثبت 

10027681 F  وضعیت مدفوعوضعیت 

10031402 F وضعیت وضعیت مسکن 

10028529 DC وضعیت معنوی وضعیت معنوی موثر 

10033745 DC  تناسلی -وضعت ادراری  تناسلی -وضعیت موثر ادراری 

10033807 DC وضعیت اسکلتی عضالنی وضعیت موثر اسکلتی عضالنی 

10033732 DC گوارشوضعیت دستگاه  وضعیت موثر دستگاه گوارش 

10034387 F وضعیت عصبی وضعیت موثر عصبی 

10033811 DC وضعیت موثر عصبی وضعیت موثر عصبی 

10033713 DC وضعیت غدد درون ریز وضعیت موثرغدد   درون ریز 

10013305 J وضعیت:مطابق با استانداردها و هنجارها وضعیت نرمال 

10011809 M مصنوعی وعده غذایی 

10037028 M ماده مغذی ویتامین 

10020840 M  ویتامینB12 ماده مغذی 

10004170 F پدیده ویژگی 

10011930 T دوره تکامل: توقف توانایی تولید مثل زنان، دوران یائسگي زن،  یائسگي
و  45در پایان چرخه قاعدگی و تولید هورمون معموال بین سن 

عمل  اتفاق میافتد، اما ممکن است  به دلیل بیماری یا 60
هم  60و  45جراحی برداشتن رحم و هر دو تخمدان بین 

 سالگی صورت پذیرد.

10011246 F فکرکردن: فرآیند کسب دانش یا مهارت با استفاده از مطالعه  یادگیری
 نظام مند، راهنمایی، تمرین، آموزش  یا تجربه.

10004492 F آگاهانه و هوشیادگیری:کسب دانش با استفاده از تفکر  یادگیری شناختی 

10047056 DC یاس یاس 

10047444 DC یاس یاس کاهش یافته 

10004999 F فرآیند اختالل در دستگاه گوارش: کاهش دفع مدفوع همراه با  یبوست
سختی یا عبور ناقص مدفوع، عبور سخت مدفوع و خشک بودن 

 آن

10000567 DC یبوست یبوست 

10026732 L طرفه موقعیت دو طرفه یک یک طرفه 

10010416 F وضعیت: به صورت کلی، ، بی نقص یا دست نخورده. یکپارچگی 

10003530 F یکپارچگی یکپارچگی بافت 

10028555 DC یکپارچگی بافت یکپارچگی بافت 

10028488 DC یکپارچگی بافت یکپارچگی بافت مخاط دهان 

10028474 F یکپارچگی بافت یکپارچگی مثبت بافت 
 


