
Hamshiralar uchun savollar toʻplami 

 

 

1. "Absess" bu nima? 

2. Byemorning birinchi tashrif paytida qon bosimi necha marta oʻlchanadi? 

3. Steril yogʻli eritmaning mushak ichiga qilishdan oldin,  harorati qancha boʻlishi 

kerak. 

4. “Gematoma” atamasi nimani anglatadi? 

5. Sanitariya  muolajalari paytida bemor birdan hushini yoʻqotgan boʻlsa, hamshirani 

harakati. 

6. Dorilarni vena ichiga tomchilatib yuborish paytida ignaning teriga nisbatan 

joylashishi. 

7. Dumba yuqori kvadrantiga mushak ichiga inyeksiya qilish oqibatida oyoq-qoʻlning 

qisman yoki toʻliq falaj boʻlishining sababi. 

8. Qon tuflash va oʻpka qon ketishida nima taqiqlanadi 

9. Parhez turlari. Turli xil kasalliklarda parxez tanlash. 

10. Oʻpka sili kasalligini erta tashxislash usuli. 

11. “Urografiya” nima? 

12. Insulin yuborish qoidasi. 

13. Bemorning muammolarini shifokor bilan maslahatlashmasdan va hamkorlik 

qilmasdan hal qilishga qodir boʻlgan hamshiraning harakati. 

14. Maxsus parhezni tayinlashni talab qilmaydigan kasalliklar uchun qaysi parhez 

tavsiya yetiladi. 

15. Sogʻlom insonda tomir urishi qancha? 

16. Temir preparatlarini qabul qilishda najas qanday rangga kiradi? 

17. Inyeksiyadan keyingi asorat tromboflebit belgilari 

18. Kunning qaysi vaqtida bemor “Zimniskiyga” boʻyicha siydik yigʻishni boshlashi 

kerak? 

19. Biokimyoviy tekshirishning bitta koʻrsatkichini aniqlash uchun qancha qon miqdori 

kerak? 

20. Kattalar uchun termometr koʻpincha qayerga joylashtiriladi? 

21. Vena ichiga qanday dorilarni kiritish mumkin emas? 

22. Biokimyoviy tahlil uchun kunning qaysi vaqtida qon olinadi? 

23.  Jgut koʻyilganda mikrosirkulyatsiya va toʻqima gipoksiyasi qaysi vaqtdan keyin  

paydo boʻladi? 

24. Periferik venadan tahlil qilish uchun qon olayotganda jgut qachon olib tashlanadi? 

25. Tyeri ostiga inyeksiya qilingandan terida nima xosil  boʻlishi kerak?  

26. teri ostiga  inyeksiya uchun shprisning qaysi hajmi ishlatiladi? 

27. Antatsidlarni qanday toʻgʻri ishlatish kerak? 

28. Dori vositalarini qoʻllash usullari. 

29. Teri ostiga inyeksiya paytida igna kiritish chuqurligi. 

30. “Diurez” nima? 

31. Tibbiy deontologiya nima? 

32. Qonni tahlil qilish uchun qaysi tomirlardan foydalaniladi? 

33. Yotoq yaryalarini oldini olish uchun bemorni nima  qilish  kerak? 



34. Soglom inson tana harorati. 

35. Bir daqiqada normal nafas olish tezligini ayting. 

36. Gipertermiya  nima? 

37. Kattalar uyqu normasi. 

38. Qon bosimi ( gipertoniya, gipotoniya). 

39. Temir ichi inyeksiyasi oqibatida darhol oʻlimga olib kelish sabablari. 

40. Febril isitma nima? 

41. Nekroz nima? 

42. Jabrlanuvchini shok holatida jarohatni dastlabki jarrohlik yoʻli bilan davolash 

qachon amalga oshiriladi? 

43. “Kolonoskopiya” nima? 

44. Tomir urushini kuchi nimaga bogʻliq? 

45. Tibbiy Valeologiya nima? 

46. Jane shpritsi qanday protseduralarda qoʻllaniladi? 

47. Yekspirator nafas siqilishi nima? 

48. "Nikturiya" nima? 

 


