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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ��� 

ෙහද සහායක 

ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                          කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 �ය�ම �ශන් වලට ���� සපය�න.  

 අංක 1 �ට 50 ද�වා � �ශ්නවල , � ඇ� (a), (b), (c), (d) උ�තර ව�� �වැර� ෙහ� 

වඩා� ගැළෙපන ෙහ� උ�තරය  ෙත�ර�න 

 ඔබට සැපෙයන උ�තර ප�ෙ� එ� එ� �ශන්ය සඳහා � ඇ� කව අ���, 

ඔබ  ෙත�රාග� උ�තරෙය� අංකයට සැසෙදන කවය �ළ (x) ල�ණ ෙය�ද�න 

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 07 � අඩං� ෙ�. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 ෙක�ටස 
1. ��ස්��, සෙ� වණ, �වාල, ��ර කැ� ගැ�� සහ ෙවන� ත��වය��� පහත දැ�ෙවන �ම� 

භා�තා කර�ද? 

a) ම�ට�� ෙක�න (Mitered corner) 

b) ඇඳ ෙත���ල (Bed cradle) 

c) ඇ�� තහ� (Draw sheets) 

d) ඉහත �ය�ල �වැර� ෙ�. 
 

2. ෙක��ටවල �වෘත ෙකළවර තැ�ය ��ෙ�; 

a) ෙද�ර පැ�තට ෙපෙනන ෙලසය (Toward the door) 

b) එෙලස තැ�ය �� ආකාරයක ෙන�මැත 

c) ෙද�ෙර� එහා වන ෙලසය (Away from the door) 

d) ඉහත ��ව� ෙන�ෙ�. 
 

3. වැ���ෙය�ෙ� ��ර �ඩනය 120/80mmHg ෙලස �ෙ� න� එය; 

a) ��ව අ� ��ර �ඩන  (Prehypertension) ත�වය� 

b) අ� ��ර �ඩන (Hypotensive) ත��වය� 

c) සාමාන� (Normal) ත��වය� 

d) අ� ��ර �ඩන (Hypertensive) ත��වය� 
 

4. ශ�ර උෂ්ණ�වය �යාමනය කර� ලබ�ෙ�; 

a) ෙම��ලා  (Medulla) ම�� 

b) ෙසබෂස් ��� (Sebaceous glands) ම�� 

c) හ�ෙප�තැලමස (Hypothalamus) ම�� 

d) ව���’ස් �ෙ�ශය (Wernicke's area) ම�� 
 

5. �ත� (Constant), ෙ�ෂණ (remittent) හා ක�� කඩ (intermittent) ෙලස ව��කරණය ව�ෙ�;  

a) ෙ�දනාවය (Pain) 

b) උණය (Fever) 

c) �සරදයය (Headache) 

d) කාංසාවය (Anxiety) 

 

 

 

�ය�ම ��ක� ඇ��� 

�����
����
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http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db


ෙහද සහායක   2022 අෙ��� 
තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව  Page 2 of 7 
 

6. වැ���ෙය�ෙ� �ද මා�ගෙ� උෂ්ණ�වය ලබා ගැ�ෙ�� පහ�ම ���ම ව�ෙ�; 

a) �ප�� (Supine) ���මය 

b) ෆ�ල�ෙ� (Fowler's) ���මය 

c) ��ස් (Sim's) ���මය 

d) ලැටර� (Lateral) ���මය 

 

7. පස්වන වැදග� ෙ�ව සල�ණ (vital sign) ෙලස හ��ව�ෙ�; 

a) උස හා බරය (Height and Weight) 

b) ශ්වසනයය (Respiration) 

c) ශ�ර ස්ක�ධ ද�ශකයය (Body mass index) 

d) ෙ�දනාවය (Pain) 
 

8. ඇ��යා (Apnea) ය�; 

a) �ස්ම ෙන�ගැ�ම (Absence of breathing)  

b) ෙ�ගව� ශ්වසනය (Fast respirations) 

c) අසාමාන� ෙලස ම�දගා� ශ්වසනය (Abnormally slow respirations) 

d) ගැ�� ශ්වසනය (Deep respirations) 
 

9. පශ්චා� ශල� �වාල ආසාදනය (postoperative wound infection) සඳහා වැ� අවදානම� ඇ� 

පහත සඳහ� ෙස�වාදායකයාෙග� කවෙර� ද? 

a) වයස මාස �න� වන ළද�ව�ෙ� ප�ෙල��� ස්ෙටෙන��ස් අ��වැ�යාව�� ප� 

පශ්චා� ශල� අවස්ථාෙව� (A 3-month-old infant postoperative from pyloric stenosis 

repair) 

b) වයස අ��� 78�වන ��ගලය�ෙ� ඉ��න� හ��යා අ��වැ�යාව�� ප� පශ්චා� 

ශල� අවස්ථාවක� (A 78-year-old postoperative from inguinal hernia repair) 

c) වයස අ��� 18�වන ම��ව� භා�තාකරන ��ගලය�ෙ� ක�ළ�� උ�ඩය� 

ඉව�කළ ප� පශ්චා� ශල� අවස්ථාවක� (An 18-year-old drug user postoperative 

from removal of a bullet in the leg) 

d) වයස අ��� 32�වන අෙප�ෙඩ�ෙට��� අවස්ථාව�� ප� පශ්චා� ශල� අවස්ථාවක� 

(A 32-year-old diabetic postoperative from an appendectomy) 
 

10. ෙර��ය�ෙ� �වාලෙය� තද කහ පැහැ� ඝන �යරමය �ව�ය� �ාවය (drainage)  ෙ�. ෙමම  

�යරමය �ව�ය හ��ව�ෙ�;  

a) සංඝ�ත (Sanguineous (Blood)) 

b) ෙසරස් ස���යස් (Serous-sanguineous) 

c) ෙසරස් (Serous) 

d) ��ල�� (Purulent) 
 

11. පහත දැ�ෙවන කවර ෙර�ග ල�ෂණය� ආසාදනය� ඇ�� බවට ෙප��� ෙන�කර�ද?  

a) �� �ඛ �ව� (White oral plaques) 

b) ෙය��ෙය� �� පැහැ� �වය� �ාවය �ම (Creamy vaginal discharge) 

c) සෙ� කැ�ම (Skin rash) 

d) �ව අ�� පැහැ�ම (Darkened tongue) 
 

12. වැර� ඖෂධ ලබා�ම වැළැ��ම සඳහා ෙහද සහායකය� වඩා වැදග� කා�යය ව�ෙ�; 

a) සෑම�ටම ඖෂධ ලබා�මට ෙපර ෙර��යාෙ� ෙර�ග ��ශ්චය ����ම 

b) සෑම�ටම ඖෂධ ප�පාලනය ස�බ�ධ අ��� හය අ�ගමනය ��ම 

c) ම��ව� ෙද�ෂ හ�නා ගැ�ම සහ වැළැ��ම සඳහා එකම ආර�ෂකයා �ම 

d) ��� ඖෂධ ෙද�ෂය� හ�නා ගැ�මට කට�� ��ම 

�����
����
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13. Sublingual ෙලස ඖෂධය� ලබා ෙදන �ට, එම ඖෂධය ශ�රෙ� �මන ෙක�ටෙස� තැ�ප� 

කර�ෙ�ද? 

a) ක��ල සහ ඉහළ හ� අතර 

b) �ව යට 

c) නාසය �ළ 

d) ඇස්වල 

 
14. අ��� 2 ක ද�ෙව�ට ක� �ං� දැ�ම ඔබ  ��කර�ෙ� ෙකෙස�ද?  

a) ක� ෙප�ත පහළට සහ ප�පසට අ��න 

b) ක� ෙප�ත ඉහළට සහ �ටතට අ��න 

c) ක� ෙප�ත ෙක�� තබා ග�න 

d) ෙර��යාෙ� �ස ඇෙඳ� පැ�තට එ�ලා තබ�න. 
 

 

15. කා�ය බ�ල ෙන�වන වැ��� ���� සඳහා ��ෙ��ත ෛද�ක කැල� �මාණය ව�ෙ�; 

a) කැල� 2400 � 

b) කැල� 1600 � 

c) කැල� 2800 � 

d) කැල� 2000 � 
 

16. ෙර��ෙය�ෙ� කාංසාව සහ පශ්චා� ශල� ෙ�දනාව අ� ��මට උපකාර ව�ෙ�; 

a) ශල�ක�මයට ෙපර ඉගැ��ම 

b) ��ව ශල� ����� ලැ�ස්�ව 

c) මෙන��ද�ා�මක උපෙ�ශනය 

d) ශල�ක�මයට ෙපර ඖෂධ 
 

17. ප�වෘ��ය ෙ�ගය අ� කර�ෙ� පහත සඳහ� �මන ෙර�ගයද? 

a) ��කා (Cancer) 

b) ම�ද ත�ෙර��� (Hypothyroidism) 

c) �ද�ගත  ෙපනහ� ෙර�ග (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) 

d) හෘදයාබාධ (Cardiac failure) 
 

18. ග�භ� සමෙ�� මල බ�ධය ඉව� ��ම සඳහා ෙහ�ඳම මැ�හ��ම �ම�ද? 

a) පළ�� සහ එළව� ප�ෙභ�ජනය වැ� ��ම 

b) මෘ� �ෙ�චකය� ගැ�ම 

c) �දා ��න �ට ��පසට වැ�ර ��ම 

d) යකඩ �මාණය අඩ�� ෙහ� ඊට වැ� �මාණය�� අ� ��ම 
 

19. එ�ස�ම සහ ස්නා� රසාය�ක �යාකාරක� සඳහා අත�වශ� ඉෙල�ෙ��ලය ව�ෙ�; 

a) �ෙල�ර�� 

b) මැ���ය� 

c) ෙප�ටෑ�ය� 

d) ෙප�ස්ෙ�� 
 

20. ඔබ වැඩ කරන �ට තව� ෙස�ඛ� ෙස�වකෙය� ෙර��ෙය�ට වා�කව සහ ශා��කව අපෙය�ජනය 

කරන බවට ඔබ සැක කර�. ඔබ කරන පළ� ෙදය ව�ෙ�; 

a) එය �� වන බව ඔබට �ශ්�ත නැ� �සා ��ව� නැත 

b) ඔබ අපෙය�ජනය ගැන පමණ� සැක කරන �සා ��ව� නැත 

c) ෙප���ය ෙහ� ආර�ෂක ෙදපා�තෙ���ව අමත�න 

d) ඔබෙ� සැකය වා�� භාර ෙහ�යට වා�තා කර�න 

 

�����
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21. පහත සඳහ� ෙ�ව�� මානව අවශ�තාවෙ� �ධාන ��ඛතාවය ව�ෙ�; 

a) ස්වයං සා�ෂා� කර ගැ�ම (Self-actualization) 

b) මෙන��ද�ා�මක අවශ�තා (Psychological needs) 

c) ආදරය සහ අ�� (Love and belonging) 

d) කා�ක අවශ�තා (Physiological needs) 
 

22. අ�ත උප� ��ඳ�ෙ� �ස් කබෙ� අස්� �ය� �ෙ�ද? 

a) 08 

b) 04 

c) 06 

d) 05 
 

23. ආසාදන පාලනය සහ අ� ෙස��ෙ� �ම ස�බ�ධෙය� පහත සඳහ� ෙ�ව�� �වැර� ව�ෙ�; 

a) සබ� සහ ගලා යන ජලය භා�තෙය� �නා�යක �වැර� අ� ෙස��ෙ� �යාව�ය 

��පණය කර�න. 

b) සබ� සහ ගලා යන ජලය භා�තෙය� �නා� 2ක �වැර� අ� ෙස��ෙ� �යාව�ය 

��පණය කර�න. 

c) සම මත ඇ� ස්වභා�ක ෙ�ද සබ� සමඟ ඉම��ෆ� ��ම සඳහා උ� ව�ර භා�තා 

��ම. 

d) සම මත ඇ� ස්වභා�ක ෙ�ද සබ� සමඟ ඉම��ෆ� කරන ප�� �තල ජලය භා�තා 

��ම 
 

24. ���ට� 1 ක �න� �ය� අඩං� ව�ෙ�; 

a) 10-11 අතර 

b) 12-14 අතර 

c) 15-17 අතර 

d) 18-20 අතර 
 

25. ආසාදනය පැ��ම වැළැ��ම සඳහා ඔබ භා�ත කරන  ��ක වැදග�ම ෙදය �ම�ද? 

a) ස�මත ��වාර�ෂාව� ෙය�ම 

b) ��ග�ක ආර�ෂක උපකරණ භා�තා ��ම 

c) ���ක (asepsis) �ලධ�ම ��පැ�ම 

d) අ� ෙස��ම 
 

26. අ� උප� බර අ�ත උප� ��ෙඳ�ෙ� බර ෙලස අ�ථ දැ�ව�ෙ�: 

a) ග�භ� වයස �ම� �ව�, උපෙ�� �ෑ� 2500� ෙහ� ඊට අ�ෙව�. 

b) ග�භ� වයස �ම� �ව�, උපෙ�� ��� 1500 � ෙහ� ඊට අ�ය. 

c) ග�භ� වයස අ�ව උපෙ�� ��� 2500 � ෙහ� ඊට අ�ය. 

d) ග�භ� වයස අ�ව උපෙ�� ��� 1500 � ෙහ� ඊට අ�ය. 
 

27. �ද�ත ත�ල ස�ත නවජ��  ළද�ව� ��. ළද�වාට පහත සඳහ� අවස්ථා වල� ශල�ක�ම 

�වැර� ��ම �� කර� ලැෙ�: 

a) වයස මාස 08 �ට 12 ද�වා. 

b) වයස මාස 20 �ට 24 ද�වා. 

c) වයස මාස 16 �ට 20 ද�වා. 

d) වයස මාස 12 �ට 16 ද�වා. 
 

28. වැ���ය�ෙ� ශ�රෙ� සාමාන� ෙස��ය� ම�ටම ව�ෙ�; 

a) 135 �ට 145 ද�වා milliequivalent/Liter. 

b) 3 �ට 5 ද�වා. milliequivalent/Liter. 

c) 135 �ට 145 ද�වා  microequivalents/Liter 

d) 3 �ට 5 ද�වා  microequivalents/Liter 

�����
����
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29. ඇෙප��ස��ස් ��බඳ පහත සඳහ� �මන �කාශය �වැර�ද? 

a) ඇෙප��ස��ස් ����ට වඩා කා�තාව� අතර බ�ලව ද�නට ලැෙ�. 

b) අ�ක ෙක� ස�ත ආහාර ෙ�ල� ඇෙප��ස��ස් සමඟ ස�බ�ධ අවදාන� සාධකය�. 

c) ව� පහළ හතෙ� ෙ�දනාව ඇෙප��ස��ස් උ� ෙ�. 

d) මැ� බ��ෙ� ල�ෂ� �� ෙම�ෙළ�� බව ඇෙප��ස��ස් ෙප��� කර�. 

 

30. ෙහද සහයකෙය� ෙර���ෙ� අවසරය�� ෙත�රව ජංගම �රකථනය�� ඡායා�ප ෙගන ��� 

ෙප�ෙ� පළ ��ම. ඇයව ෙස�වෙය� පහ කර� ලැ�ෙ� ඇයට ඇ�ෙ�; 

a) ��ය උ�ලංඝනය කර ඇත 

b) ෙන�සැල��ම� ෙලස ��යා ��ම 

c) �� �ය�ය�� ස���ණ කර ෙන�මැත 

d) සදාචාරා�මක �ලධ�මය� උ�ලංඝනය කර ඇත 

 

31. පහත සඳහ� ෙ�ව�� චලනය ෙන��ම ෙහ��ෙව� ඇ� ව�ෙ�; 

a) අස්� කැ��ය� නැ��ම 

b) �ව ධා�තාව (vital capacity) වැ� ��ම 

c) වා�� සංෙක�චනය (Venous vasoconstriction) 

d) ධනා�මක න��රජ� සම��තතාවය� 

 

32. මවෙ� �� �පදවන ෙහ�ෙම�නය ව�ෙ�; 

a) ෙ��ෙජස්ෙටෙර�� (Progesterone) 

b) එස්ටජ� (Estrogen) 

c) ෙ��ලැ��� (Prolactin) 

d) ෙක�ෙලස්�� (Colostrum) 

 

33. �යවැ�යා ෙර�ගෙ� ��තයට ත�ජනය� වන උ� සං�ලතාවය� ව�ෙ�; 

a) ස්නා� ෙර�ග 

b) හ�ෙප�����යා 

c) ෙර�ෙන�ප� 

d) ��වල � ���  ච�ණය  ( microcirculation) 
 

34. ළද�ව�ෙ�  උප� බර ෙද�ණ ව�ෙ�; 

a) 5 �ට 6 ද�වා මාස. 

b) 3 �ට 4 ද�වා මාස. 

c) 4 �ට 5 ද�වා මාස. 

d) 5 �ට 7 ද�වා මාස. 
 
 

 

35. එ� නම සමඟ �වැර�ව �ගල කර ඇ� �ස්කබල සන්ා�ව ව�ෙ�; 

a) පළ� �ස් කබල ස්නා�ව: ෙ����ය� ස්නා�ව 

b) ෙද�ෙළ�ස්වන �ස් කබල සන්ා�ව: හ�ෙප��ෙල�ස� ස්නා�ව 

c) දහවන �ස් කබල ස්නා�ව: ආ�ාණ ස්නා�ව 

d) හ�වන �ස් කබල ස්නා�ව: �වණ ස්නා�ව 
 

36. ෛවද�වරයා �නකට එ� වර� ඖෂධ ���ෑ� 500 � ඇණ�� කර ඇත. අෙ� ඇ� ෙප� 1 

ටැ�ල� = 125 mg ෙලස ෙ�බ� කර ඇත. ඔබ ඔෙ� ෙර��යාට ෙප� �ය� ලබා ෙදනවාද? 

a) ෙප� 01 � 

b) ෙප� 02 � 

c) ෙප� 03 � 

d) ෙප� 04� 

�����
����
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37. ඇස් ත�ෙස�� ��ම සඳහා"PERL"  �ෙය�ජනව� ෙ�. PERL ය�ෙන� අදහස ්කර�ෙ�; 

a) ෙර��යාෙ� ඇස් ආෙල�කයට සමානව ���යා කර� 

b) ෙර��යාෙ� ඇස් සමානව අවපාත වන අතර ආෙල�කයට සහ ��තාවයට ��චාර ද�ව� 

c) ෙර��යාෙ� ඇස් ආෙල�කයට සහ ��තාවයට සමානව ��චාර ද�ව� 

d) ෙර��යාෙ� ඇස්  ආෙල�කයට සහ ��තාවයට සමානව ���යා කර� 
 

38. �ට�ය කැ�ම  (Episiotomy) ය�; 

a) ද� ���ෙ�� ඉ�ම වැළැ��ම සඳහා (perineum) �ට�ය� ෙය�දන ශල� කැ�ම�. 

b) �ස ����මට  ෙපර ගැ�ෙගෙල� ර� ශාවය� �දා හැ�ම. 

c) ද�වා ��ත කළ හැ� උදරෙ� කැ�ම�. 

d) මව සහ ද�වා අතර ෙපක� වැල ෙව� ��ම. 
 

39. ෛවද�වරයා සෑම පැය 8 කට වර� 1000 cc   අ�ත ශ�ක තරලය� �යම කර ඇත. ෙහ�ය  ඒ 

සදහා 20cc/drop ලබා ෙදන   අ�ත ශ�ක නල භා�තා කර� ඇත. ඔබ අ�ත ශ�ක තරල �වාහය 

සකස් කර�ෙ� �නා�යකට �මන අ�පාතය��ද?  

a) 38 gtts/min 

b) 42 gtts/min 

c) 50 gtts/min 

d) 40 gtts/min 
 

40. ෙබ�ෙහ� ජලය ශ�රෙය� �ටව�ෙ�; 

a) ෙපනහ�. 

b) බඩවැ�. 

c) සම. 

d) ව�ග�. 
 

41. �දා�ක පටක ව�� වට � සැරව ස�ත �හරය� ව�ෙ�; 

a) ෙස����ස ්(Cellulitis). 

b) �වරය� (An abscess) 

c) අ�ශෙය���ය (Extravasation). 

d) ඇ�ම� (An adhesion) 
 

42. ෛවද�වරයා  ළමා ෙර��ය�ට පැයකට 20 milliliter සාමාන� ෙස�ල�� අ�ත ශ�ක   ලබා �මට 

�යම කර ඇත. ඔබ �ං� 60 / 1 milliliter ලබා ෙදන ළමා   අ�ත ශ�ක     නල භා�තා කර� ඇත. 

ෙමම ළමා  අ�ත ශ�ක   ක�ටලය භා�තෙය� ඔබ �නා�යකට �ං� �ය� ලබා ෙදනවාද?  

a) �නා�යකට �ං� 30 � 

b) �නා�යකට �ං� 25 � 

c) �නා�යකට �ං� 20 � 

d) �නා�යකට �ං� 22 �. 
 

43. ෙර���ෙ� ස�ඥානක (consciousness) ම�ටම �රණය ��ම සඳහා පහත සඳහ� ඇග�� 

ෙමවලම ව�ෙ�; 

a) ස්ෙනල� ප�මාණය  (Snellen Scale) 

b) ෙන�ට� ප�මාණය (Norton Scale) 

c) ෙම��ස් ප�මාණය (Morse Scale) 

d) �ලාස්ෙග� ප�මාණය (Glasgow Coma  Scale) 

 

 

 

 

�����
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44. ඔබට  ෙර��ය�ට ඉගැ��මට සහ උපෙදස් �මට �ෙ�. ඔබ අ�ගමනය කළ �� ඉගැ��ෙ� 

��ක �ලධ�මය ව�ෙ�; 

a) සරල �ට  සං��ණ ද�වා උපෙදස් අ���ෙව�� කර�න. 

b) ෙර��යා මාතෘකාව ගැන �ක� ෙහ� ��ව� ද�ෙ� නැතැ� උපක�පනය කර�න. 

c) ඔබට ඔ��ට උපෙදස් �මට හැ� වන ප�� ඔ��ෙ�  තව අය� තබා ගැ�මට  ෙර��යාට 

�ය�න. 

d) ෙර��යාට ෛවද�වරයා සමඟ කතා ��මට හැ� වන ප�� ෛවද�මය වචන   භා�තා 

කර�න. 
 

45. ෙහ�ය�  ෙර��ය�ට ෙප���� අ�ත ශ�කව ලබා ෙදන �ට, ෙර��යා අ� ��ර �ඩනයට 

ප�වන බව�,  බැ�� ෙ�ගව� නා�  ඇ� බව� ඔබ ���ෂණය කර�. ඔබ කළ �� පළ� ෙදය 

ව�ෙ�; 

a) අ�තෛශ�කව ඖෂධ �වාහෙ� ෙ�ගය අ� ��ම. 

b) අ�තෛශ�කව ඖෂධ �වාහෙ� ෙ�ගය වැ� කර�න. 

c) ෛවද�වරයා අමත�න. 

d) අ�තෛශ�කව �වාහය නව�ව�න. 
 

46. යකඩ අ�ෙ�කය� අවෙශ�ෂණය වැ� ��� කරන පහත සඳහ� ආහාර ව�ෙ�; 

a) ෙද�ඩ� �ෂ 

b) හ�ත ෙබ�ං� 

c) ශ��ම� �� 

d) ෙ�� කළ අල 

 

47. �වාල වා�මා�ග �යාව�ය (wound irrigation) ම�� ,�වාලය ���� ��ම සහ: 

a) �වාලෙ� ෙහ�  ඒ අවට �ෙ�ශෙ� ෙ�දනාෙ� �භවය අ� කර�. 

b) "����" �ෙ�ශය වැ� ��ම ම�� ආසාදනය පැ��ම නතර කර�. 

c) ර�තපාතෙය� (hematoma) අ�ක ��රය අසල ඇ� �ෙර�� පටක වලට ත�� කර�. 

d) �යර ආකාරෙය� ඖෂධ හ��වා �ම සඳහා ඉඩ ලබා ෙ�. 

 

48. �යවැ�යා ඉ���ඩස�් (Diabetes insipidus); 

a) �� සහ කාෙබ�හ��ෙ�ට අ�ක ආහාර ෙ�ල�. 

b) සං��ණ ගැ� ගැ�ම�. 

c) අ�න�ාශෙ� ආබාධය�. 

d) ���ට� ���ෙ� ආබාධය�. 
 

49. ඔෙ� ෙර��යා හ�ෙප�ෙව�ල�� ක�පනෙ� ල�ෂණ ෙප��� කරන �ට ඔබ ඔ�ව තබන �� �ම 

ව�ෙ�; 

a) ෙට�ද�ල�බ�� ���ම 

b) උ��� ���ම 

c) ව� පා�ශ්�ක ���ම 

d) �වැර� පා�ශ්�ය ���ම 

 

50. . ෙස�ඛ� ෙස�වා ආ�තව ෙර��� සඳහා ඇ�  අවදාන�/ ආසාදන ව�ෙ�; 

a) ��ෙම��යාව (Pneumonia) 

b) කැ�ට� ආ�ත ආසාදන (Catheter related infections) 

c) අභ��තර ෙ�ඛා ආසාදන (Intravenous line infections) 

d) ��ෙත�යා (Diphtheria) 

 

(01 x 50 = ල�� 50) 

�����
����

��
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තෘ��ක හා වෘ��ය අධ�ාපන ෙක��ෂ� සභාව 

වෘ��ය දැ�ම ඇග�ෙ� ප��ාව- 2022 අෙ��� 

ෙහද සහායක 

ජා�ක වෘ��ය ���කම - 4 වන ම�ටම 

                                          කාලය - පැය 03 

�භාග අෙ��කය� හට උපෙදස ්

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� පළ� (01) �ශ්නය ඇ��ව �ශ්න පහකට (05) ���� සපය�න. 

(පළ� (01) �ශ්නය අ�වා�ය වන අතර ���� ලබා�ය �� �� �ශන් ගණන පහ� 

(05) �ය ��ය). 

 ���� සැප�ම සඳහා �ශ්න ප�ෙ� � ඇ� ඉඩ භා�තා කර�න 

 ෙමම �ශ්න ප�ෙය� �� 07 � අඩං� ෙ�. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 ෙක�ටස 
1.  

a) ඵලදා� ස��ෙ�දනය� සඳහා අවශ�වන  �සලතා හය� (06) �ය�න               

 (ල�� 03) 

         

 

 

 

 

 

 

 

b) ෙස�ඛ� ෙස�වා සාමා�ක��ෙ� ක�ඩාය� �යාකාරක� ෙර���ට උපකාර ව�ෙ� 

ෙකෙස�ද?                

 (ල�� 02)  

 

 

 

 

 

 

c) ෙස�ඛ� ෙස�වෙ� ෙහද සහයකෙය�ෙ� කා�යභාරය පැහැ�� කර�න               

 (ල�� 05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
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2.   

a) ඖෂධ ස�බ�ධ අ��වා�ක� හය� �ය�න                          

(03 Marks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b)         

i). ළමය� සඳහා සෑම පැය 08කට වර� Sy. �ෙල����� (Sy. Cloxacillin) 25mg/kg   

ලබාෙදනෙලස ෛවද�වරයා �ෙය�ගකරන ල�. ළමයාෙ� බර 20kg ෙ�. ඖෂධ 

ශාලාෙව� ඔබට 50mg/2ml වන මා�ාෙව� එය ලබාෙදන ල�ෙ� න� ඔබ ෙක�පමණ 

���ටර �මාණය� එම ළමයාට එ� මා�ාව� සඳහා ලබාෙද�ෙ�ද?       

(ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). ෙර��ෙය�ෙ� බර �ෙල��ෑ� 20 � වන අතර, ඖෂධය� 0.4mg/kg/මා�ාව බැ��  

�යම කර ඇත.  ඖෂධය �ෙබ�ෙ� 20mg/5ml ෙ�. ඔබ ෙර��යාට ලබා ෙදන 

ප�මාව �ම�ද? 

 (ල�� 03) 

 

 

 

 

 

 

iii). . ෛවද�වරෙය� ��� ෙප��� ���ෑ� 75� ෙර��යාට මාංශ ෙ��යට එ�න� 

��මට  ඇණ�� කර ඇත.  එ�නත ���ෑ� 50�/���ටර 1ක �මාණය� ලබා ගත 

හැක. ඔබ ���ට� �ය� ලබෙදනවද?  

(ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
����
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3.   

a) �ද මා�ගෙය� උෂ්ණ�වය ලබා ගැ�ෙ�� ඇ��යහැ�  �����ධතා (contraindications) 

ෙදක� ලැ�ස්�ගත කර�න                 

 (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) වැ���ය�ෙ� පහත සඳහ� අ�තමය�ෙ� සාමාන� අගය� �යා ද�ව�න.             

 (ල�� 02) 

 

i). ශ�ර උෂණ්�වය: 

 

ii). හෘද ස්ප�දන ෙ�ගය: 

 

iii). ��ර �ඩනය: 

 

iv). ශ්වසන ෙ�ගය: 

 

 

c) අ�ක උෙණ� ෙපෙලන ෙර��ය� සඳහා ��කාර ��ෙ�� ඔබෙ� කා�යභාරය �ස්තර 

කර�න            

(ල�� 06)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

a) ෙර��යා සඳහා ඇඳ� සෑ�ෙ� අර�� �න� ලැ�ස්�ගත කර�න.  

(ල�� 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
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b)  Lithotomy ස්ථා�තය සහ භා�තය� ෙදක� ��වචනය කර�න 

 (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

c)  මලබ�ධය වළ�වා ගැ�මට උපකාර වන සාධක පහ� �ය�න.              

(ල�� 03) 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.   

a) කැ��ය� ��කා�නව  �මාණව� ෙන��ම සමහර ආබාධ සමඟ ස�බ�ධ ෙ�. ෙමම ආබාධ 

ෙදක� න� කර�න 

(ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) අය��වල කා�යභාරය� �න� �යා ද�ව�න                  

(ල�� 03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
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c) �යවැ�යාෙව� ෙපෙලන අ��� 55�වන වයස්ගත කා�තාව� සඳහා �නකට කැල� 2000� 

අඩං�වන ෙස� ආහාර ව�ෙට��ව� සකස ්කර�න.       (ල�� 05) 

(කාෙබ�හ�ෙ�� �ෑ� 01� = කැල� 04, ෙ���� �ෑ� 01�= කැල� 04, ෙ�දය �ෑ� 01� = 

කැල� 09) 

 උදෑසන ආහාරය = කැල� 700 

 �වා ආහාරය = කැල� 800 

 රා� ආහාරය = කැල� 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

a) වයස මාස �න�වන ළද�ෙව� ��න ��ෙදන මව� සඳහා තාවකා�කව ලබා�යහැ� 

ෙහ�ෙම�න �ම ෙදක� න� කර�න               

 (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

b) පශච්ා� �සව සං�ලතා (post-natal complications) �න� �යා ද�ව�න           

(ල�� 03) 
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c) පශච්ා� �සව කාලය �ළ පහත සඳහ� ප�ධ�වල ඇ�වන කා�ක ෙවනස්ක� පැහැ�� 

කර�න.                              

(ල�� 03) 

                

i). ක��කවා�� (Cardiovascular) ප�ධ�ය  - 

 

 

 

ii). අ�තරාස�ග (Endocrine) ප�ධ�ය  - 

 

 

 

iii). �ජනන (Reproductive) ප�ධ�ය - 

 

 

 

d) ම��� ලබා�ෙම� මවට ලැෙබන වා� ෙදක� ද�ව�න.       

 (ල�� 02) 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

a) ෙස�ඛ�ය ��බඳ ෙල�ක ෙස�ඛ� සං�ධානෙ� (WHO) ��වචනය �ම�ද?  

(ල�� 1.5) 

    

 

 

 

 

 

b) �ස්කබෙ� ස්නා� �න� පහත දැ�ෙ�. ෙමම ස්නා� වල �යාකා��වය �ය�න. (ල�� 03) 

 

i). වාගස ්ස්නා�ව - 

 

ii). ��ෙ� ස්නා� - 

 

iii). දෘෂ්� ස්නා�ව 

 

 

 

�����
����
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c) ෙම�ළෙ� ද�� �වාල ස�ත ෙර��ය� ෙර�හලට ඇ�ළ�කරන ලද අතර, එම ෙර��යාෙ� 

පළ� ප��ෂාව ����ෙ�� ඔබට �ලස්ෙග� ෙක�මා ප�මාණය මැ�මට ��� ඇත. ෙමම 

ප��ෂණෙ�� ඔබ ���ෂණය කරන �ධාන කාරණා �න� ද�ව�න.                 

                  (ල�� 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)  ෙ���ෙය� පහත අස්� ෙ�බ� කර�න      

(ල�� 04) 
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B D 
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