
در رژیک های بیمارستانی منع مصرف دارند؟    

خیار شور  (1  

نان خشک شده یا سبوس دار  (2  

غذاهای سرح شده  (3  

تمام موارد  (4 ☑ 

  

کدام دسته از افراد نسبت به عفونت آسیب ترند؟   

نوجوانان و زنان (1  

شیر خواران و کودکان، خردساالن (2  

شیرخواران، کودکان، خردساالن و مادران (3  

شیر خواران و کودکان، افراد مسن  (4 ☑ 

  

کدام مورد نیاز به ایزوله تماسی پوستی است؟   

شکستگی ران (1  

سوختگی پوست  (2 ☑ 

سرما خوردگی  (3  

آپاندیست (4  

   

کدام گزینه در مورد زباله های عفونی بیمارستان صحیح می باشد؟   

معدوم شوند حتما باید  (1 ☑ 

با زباله های شهری حمل شوند (2  

تمام موارد صحیح می باشد (3  



هیچ کدام از موارد (4  

  

  کدامیک از گند زداها شیمایی نیست؟

فتل (1  

آتش  (2 ☑ 

کار (3  

سویمله (4  

  

؟از اجزای الزم عفونت می باشد به جز:  

مخزن ارگانیسم موجود (1  

ارگانیسم بیماری زا (2  

گند زدا  (3 ☑ 

میزبان مستعد مبتال (4  

  

در روش استارت تریاژ اگر بیمار قادر به راه رفتن نمی باشد و به صورت خود به خودی تنفس دارد و تعداد  

بار در دقیقه می باشد مصدوم در کدام دسته از تریاژ قرار میگیرد؟ 33تنفس بیمار بیشتر از   

زرد (1  

ابی (2  

قرمز  (3 ☑ 

سبز (4  

  

  در برخورد با بیمار دچار شکستگی و در رفتگی اندام ها کدام اقدام صحیح نمی باشد؟



جا اندازی کردن  (1 ☑ 

بی حرکت کردن (2  

کنترل خونریزی (3  

تمامی موارد صحیح می باشد (4  

  

فلبیت یعنی: ؟   

جراحی (1  

فلج (2  

التهاب ورید   (3 ☑ 

هیچ کدام از موارد (4  

  

ماستوپکس یعنی: ؟   

جراحی چشم (1  

جراحی باال آوردن پستان  (2 ☑ 

جراحی بینی (3  

تمام موارد صحیح می باشد (4  

  

کدام عارضه جانبی دارویی می تواند در افراد کهنسال منجربه زمین خوردن و آسیب مثل شکستگی استخوان  

 لگن شود؟

سرگیچه  (1 ☑ 

تهوع (2  

سوزش معده (3  



استفراغ (4  

  

داروهایی که به شکل شیاف مورد استفاده قرار میگیرند در کجای بدن قرار داده می شوند؟   

سیگموئید (1  

ابتدای راست روده (2  

انتهای روده باریک (3  

رکتوم  (4 ☑ 

  

گاز کلروکربنیک مربوط به کدام یک از عوامل شیمایی مسمومیت زا می باشد؟   

عامل خفه کننده  (1 ☑ 

عامل سمی خون (2  

عامل تاول زا (3  

عامل اعصاب (4  

  

در کدامیک از موارد زیر میتوان بیمار را وادار به استفراع کرد؟   

بیماری که تشنج کرده است (1  

بیماری که به وسیله گیاه سمی مسموم شده است (2  

بیماری که به وسیلیه نفت مسموم شده است  (3 ☑ 

زن باداری که به وسیله خوردن قرص دیازپام مسموم شده است. (4  

  

کدام باند جهت محکم کردن پانسمان سر جای خود را ناحیه مفصل هنگامی که باند دیگری در دسترس نیست  

 استفاده می شود؟



باند پهن (1  

بالشتک گرد (2  

باند باریک ) کراواتی(  (3 ☑ 

باند مثلثی (4  

  

حمل آتش نشانی جز کدام یک از انواع حمل می باشد؟   

حمل دو نفره (1  

حمل سه نفره (2  

حمل چند نفره (3  

حمل یک نفره  (4 ☑ 

  

  کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

گرفتن درجه حرارت از راه مقعد برای بیماران که تازگی دچار سکته قلبی شده این ممنوع است. (1  

نوزادان پایینترین حد و سالمندان باالترین حد را دارد درجه حرارت در  (2 ☑ 

در نوزادان بهتر است دمای بدن از زیر بغل گرفته شود. (3  

درجه سانتی گراد باالتر از دهانی است. 3.0درجه حرارت مقعدی  (4  

  

تنفس سریع کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟   

آپنه (1  

تاکی پنه  (2 ☑ 

برادی پنه (3  

گزنیه اول و دوم صحیح می باشد. (4  



  

  کدایک از پیامدهای ناتوانی در بر قراری ارتباط نمی باشد؟

عدم کارایی و در نتیجه ایجاد خطا (1  

از دست دادن کار و عدم ایجاد تفاهم (2  

افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس  (3 ☑ 

احساس بی عالقگی نسبت به محیط کار و فروکش کردن شور و استیاق (4  

  

برای اینکه بیمار به خود و دیگران آسب میزنند استفاده می شود؟   

چوب زیر بغل (1  

عصا (2  

عصای چند پایه (3  

جلیقه مهار کننده  (4 ☑ 

  

  


