
                            

 خانواده سالمت و بهداشت امور مراقب سواالت نمونه

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 

 
 زمانی که ملحفه بیماران مبتال به کرونا را عوض می کنید باید ................. .

داخل کیسه پالستیکی بگذارید -بروی زمین بگذارید                                                      -الف  

بیمار بگذارید تا نظافت تمام روی تخت  -د                                           بغل کرده از اتاق خارج شوید -ج

 شود

 

 

 چه مدت زمانی الزم است که شخص مبتال به بیماری واگیر در مجاورت افراد سالم قرار نگیرد؟

ی که تب داردتا زمان -ب                                         تا زمانی که کامال خوب شود -الف  

نی که بیماری او قابل انتقال استزما تا -د                                         نیازی به جدا کردن بیمار نیست -ج  

 

 

 در حین مبتال به بیماری واگیر رعایت چه نکته ای از اهمیت ویژه برخوردار است؟

استفاده از ماسک -ب                 جلوگیری از تماس بیمار با سایرین                -الف  

            غذاییاصالح برنامه  -جضد عفونی کردن وسایل مورد تماس با بیمار                        -د

                                    

 

 برای درمان چه بیماری از اسپری استفاده می شود؟ 

تنفسی -دگرفتگی گوش          -چشمی           ج -پوستی       ب -الف  

 

 

 در هنگام مشکل قورت دادن استفاده از کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

قرص -دکپسول               -جشربت               -آمپول        ب -الف  

 

 

نظر کدام قسمت است؟ در هنگام استفاده از قطره برای بیمار ناحیه مورد  



روی سفیدی پلک پایینی  -روی سفیدی پلک باالیی                                          ب -الف  

فرقی ندارد -دروی قسمت رنگی چشم                                              -ج  

 

 

 شیاف را باید در چه مکانی نگهداری کرد؟ 

فرقی ندارد -دقفسه دارویی             -جیمار         کمد ب -یخچال   ب -الف  

 

 

 کدام عبارت در مورد شیاف دارو صحیح نیست؟

بهتر است که قبل از خواب از شیاف استفاده نشود. -الف  

بعد از گذاشتن شیاف بیمار باید پنج دقیقه راه برود. -ب  

ندهید.برای گذاشتن شیاف ، بیمار را در وضعیت دمر قرار  -ج  

به هنگام گذاشتن شیاف، بیمار باید از طریق دهان نفس بکشد. -د  

 

 بیمار دیابتی از چه نوع انسولینی استفاده می کند؟

 الف و ب-د              کریستال  -NPH -ج       NPH-HPL -ب           NPH-کریستال -الف

 

 

 نحوه مصرف داروی انسولین چگونه است؟

 شیاف  -دتزریقی                         -قطره              ج -خوراکی               ب -الف

 

 

 کدام یک از موارد زیر از شکل دارویی است؟

 همه موارد-دشیاف                 -قرص             ج-کپسول                 ب -الف

 

 

 از چه ابزاری استفاده کنیم؟برای مصرف دارو و اندازه گیری دقیق آن  -21

 قاشق مدرج -دقاشق معمولی              -درب شیشه ای شربت            ج -لیوان                   ب -الف

 

 

 برای داشتن خوابی راحت در هنگام بیماری کدام موارد ضروری است؟ 

 کم نور اما مناسب باش المپ -دون حساست باشد                               ببستر ب -الف



 همه موارد -د سکوت باشد                                                  -ج

 

 

 بهترین غذا برای بیماران بستری کدام است؟

 به سرعت هضم شود -بسرخ کرده باشد                    -الف

 چرب باشد -پرکالری باشد                        د -ج

 

 

 گروه هدف برنامه سالمت کودکان چه گروه سنی است؟

 سال  2زیر  -سال                 د 3زیر  -ج       سال    5زیر  -بسال                4زیر -الف

 

 

 مادران باردار در هنگام مراجعه به کارکنان بهداشتی از چه نظر هایی معاینه می کنند؟

 هیچ کدام  -دالف و ب              -جسالمتی مادر         -سالمت جنین          ب -الف

 

 

 گروه هدف برنامه مراقبت از نوزاد تا چند روز اول تولد است؟

 روزگی  12 -روزگی              د 12 -روزگی            ج 5 -بروزگی              10 -الف

 

 

 

 

  

 


