
 کدامیک از گزینه های زیر از شاخصهای مهم بهداشتی در جهان به حساب می رود؟

 میزان مرگ و میر مادران باردار-الف

 میزان مهاجرت و وضعیت اقگتصادی-ب

 میزان مرگ و میر نوزادان-ج

  ☑ موارد الف و ج-د

  

 کدامیک از اقگدامات زیر را در فردی که دچار اختالالت تنفسی می باشد نباید انجام داد؟

 شل کردن یقه لباس -الف

 کنترل راه هوایی مصدوم-ب

 کمک به استفاده بیمار از داروهایی که مرتباً برای مشکل تنفس خود استفاده می کند-ج

  ☑ دادن مایعات فراوان به بیمار-د

  

 ر برخورد با فرد دچار ذرق شدگی کدام است؟بهترین مانور د

 مانور هلمیخ-الف

  ☑ شیفر-ب

 باال بردن پاها-ج

 هیچکدام-د

  

 بهترین مکان در زمان احتمال بروز صاعقه کدامیک از مناطق زیر می باشد؟

 حضور در مناطق باز و مزرعه -الف

 نزدیک تیرهای چراغ برق -ب

  ☑ قگرار گرفتن در نقاط پست -د

 رختانزیر د -ج



  

 در مورد افسردگی کدام گزینه ذلط است ؟

 داروی افسردگی اعتیاد آور نیست -الف

  ☑ به محض بهبود باید دارو قطع شود -ب

 ماه باید ادامه یابد11-1دارو درمانی  -ج

 در صورت عدم مصرف صحیح دارو عود مجدد وجود دارد -د

  

 واکنش ستیز یا گریز کدام است و عالئم آن چیست ؟

تپش قگلب،تنفس سریع،افزایش تعریق،افزایش  -تطبیق بدن برای انجام عملکرد مناسب -الف

  ☑ قگند خون،هوشیاری ذهن

 فرار از مشکالت ، تپش قگلب ، گشا شدن مردمکها ، تنفس آهسته -ب

 بی توجهی به مشکل اتفاق افتاده ، کاهش ضربان قگلب ، کاهش قگند خون -ج

 هیچکدام -د

  

 در کما چیست؟ برخورد امدادرسان

  ☑ بازکردن راه هوایی ، برای تنفس و گردش خون و تزریق گلوکز یا نا لوکسان -الف

 فیکس کردن بیمار برای حفظ ایمنی امدادرسان و بیمار-ب

 تزریق بنزودیازپین،گلوکز و هالوپریدول و فیکس کردن بیمار-ج

 کم کردن محرکهای محیطی،تزریق گلوکز یا نالوکسان-د

  

 ر چه شرایطی را پیشیویی می کنند؟عالئم زی

 پارانوئید های ویژگی ، مانیک اپیزودهای ، مغزی های بیماری ، حرکتی –بیقراری پیشرونده روانی 

 سایکوتیک بیمار در

 صرع -الف



  ☑ خشونت قگریب الوقگوع-ب

 خون ریزی مغزی -ج

 کاهش سطح هوشیاری -د

  

 ؟دیررس ترین عالمت کاهش اکسیژن در بدن کدام است

 تنیی نفس -الف

 افزایش ضربان قگلب -ب

 بی قگراری -ج

  ☑ کبود شدن -د

  

 : در مرگ بالینی

  ☑ آسیب های وارده جبران پایر هستند -الف

  آسیب ها جبران ناپایر هستند -ب

 بعد از مرگ فیزیولوزیک اتفاق میافتد -ج

 عملیات احیا به تاخیر افتاده -د

  

به عقب و کشیدن چانه به باال برای باز کردن راه هوایی ممنوع در کدام بیماران مانور کشیدن سر 

 می باشد؟

 ترومای لین -الف

 ترومای قگفسه سینه -ب

  ☑ ترومای گردن -ج

 ترومای اندام انتهایی -د

  



  

 


