سواالت پیش آزمون/پس آزمون
کارگاه آموزشی گزارش نویسی ومالحظات قانونی در اورژانس پیش بیمارستانی 82و 83.92آذر ماه

. 1در مركز درماني چه مواردي را جهت اطمينان از تداوم مناسب درمان به صورت شفاهي نيز گزارش ميدهيد؟
الف:نام بيمار

ب:شكايت اصلي وي

ج :عالئم حيايي

د:همه موارد

 .2پس از ماموريت چه مواردي بايد كنترل شود؟
ب:سوخت و تجهيزات

الف:بايگاني كردن گزارشات الزم

د:همه موارد

ج:اطالع رساني به مركز جهت آمادگي براي ماموريت بعدي
 . 3كدام يك از موارد زير در مورد ارزيابي صحنه حادثه نادرست است؟

ب:پس از رسيدن به بيمارنيازي به ادامه فرايند ارزياب ي صحنه نمي باشد .

الف:ارزيابي صحنه فرايندي پيوسته است

ج:صحنه حادثه پوياست و بايد تا زماني كه كامال پايدار نشده به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار گيرد .

د:الف و ج.

 . 4براي تامين ايمني صحنه چه مواردي بايد تحت كنترل قرار گيرد ؟
ب:حفاظت از منطقه اي كه سيم برق روي زمين افتاده
د :همه موارد

الف:ترافيك
ج:مواد خطرناك

 .5كداميك از موارد زير در تصحيح اشتباهات فرم  PCRنادرست مي باشد؟
الف :اشتباه را نبايد پاك نمود.

ب :نبايد مجدداً روي اشتباه نوشت.

ج :در تصحيح اشتباه  ،نيازي به پاراف نيست.

د :همه موارد صحيح مي باشد.

-6نخستين و مهم ترين اولويت كار تکنسين چيست؟
الف :حفظ جان و سالمتي بيمار

ب :حفظ ايمني خود

ج :حفظ تجهيزات پزشكي و صرفه جويي در مصرف تجهيزات

د :هيچكدام

 .7در ارزيابي اوليه چه مواردي را در نظر خواهيد گرفت؟
الف :شناسايي مشكالت تهديد كننده حيات

ج :خونريزي شديد

ب :انسداد راه هوايي

د :همه موارد

 . 8كدام يك از موارد زير در مورد برخورد با بيمار در حال مرگ نادرست است؟
ب :به اعضاء خانواده اجازه دهيد احساسات خود را بروز دهند.

الف :از ابراز جمالت منفي راجع به وضعيت بيمار اجتناب كنيد.

د :از اطمينان دادن كاذب خودداري كنيد.

ج :از برقراري تماس چشمي با بيمار خودداري كنيد.
 .9در صورت احتمال وقوع قتل كدام يك از موارد زير صحيح مي باشد؟
الف :بيمار را تميز نكرده و خون را پاك ننماييد.

ب :بيمار را با ملحفه بپوشانيد.

ج :جهت حفظ شواهد از بازديد بدن وي توسط خانواده خودداري كنيد.

د :الف و ج

 . 10رعايت كدام يك از موارد زير در هنگام انجام وظيفه الزامي است؟
الف :رعايت دستورالعمل هاي كاري

ب :برقراري ارتباط كامل با پزشك تيم و اجراي دستورات

ج :برقراري ارتباط تلفني ،موبايل و بيسيم با پزشك در صورت نياز

د :همه موارد

 .11كدام يك از موارد زير نادرست است؟
الف :در صورتي كه بيمار به علت ضربه مغزي گيج است و قادر به تصميم گيري نمي باشد قانون فرض را بر اين مي گذارد كه بيمار رضايت خواهد داد.
ب :رضايت براي درمان صغير و يا عقب مانده ذهني را بايد از والدين و يا قيم قانوني اخذ نمود.
ج :در صورت وجود خطر جاني براي مصدومو در غياب والدين ،درمان را تارسيدن به بيمارستان آغاز نكنيد.
د :ب و ج
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 . 12جهت جلوگيري از شکايات قانوني و اتهام به درمان غلط قبل از ترک صحنه چه بايد كرد؟
الف :مجدداً سعي در مجاب نمودن بيمار و قبول درمان يا انتقال به بيمارستان نماييد.
ب :مطمئن شويد كه بيمار قادرست كه تصميم آگاه و منطقي بگيرد.
ج :در صورت امتناع مجدد از بيمار بخواهيد فرم مربوط به امتناع از درمان را امضاء كند.
د :همه موارد
 .13عالئم فرضي مرگ كدام است؟
ب :واكنش ضعيف مردمك به نور

الف :عدم وجود نبض ،تنفس و صداي تنفس

د :ب و ج

ج :واكنش ضعيف به محرك هاي شديد
 .14د رچه مواقعي بايد صحنه توسط پزشکي قانوني بررسي گردد؟

ب :سندرم مرگ ناگهاني نوزاد
د :همه موارد

الف :مرگ هاي ناشي از تصادفات
ج :وجود نشانه هايي از سوختگي و برق گرفتگي
 -15موارد ويژه گزارش كدام است؟
الف :بدرفتاري
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