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            ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� 

ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

தாதி உதவ�யாள� 

                                          ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), (b), (c), 

(d) ஆகிய வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� ெபா��தமான 

வ�ைடய�ைன ேத�� ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� 

ஒ�ெவா� வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) எ�ற 

அைடயாள�திைன இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 10 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 1 

1. ப��வ�வனவ��� எ� எ�காய�க�, ேதா� ��க�, காய�க�. ��தி 

உைறத� ம��� ஏைனய நிைலைமகள��� பய�ப��த�ப��? 

a) மி�ற�� ேகா�ன� (Mitered corner) 

b) ப��ைக ெதா��� (Bed cradle) 

c) வைர தா� (Draw sheets) 

d) ேம��றிய யா�� ச�யானைவ 
 

2. தைலயைண உைறய�� திற�த ��வ�டமான� ைவ�க�பட ேவ��ய�: 

a) கதைவ ேநா�கி  

b) அ� ஒ� ப�ர�சிைன அ�ல  

c) கதவ�� இ��� அ�பா�  

d) ேம��றிய எ��� அ�ல  

 

3. ஓ� வய� வ�தவ�� ��தி அ��க�  120/ 80 mm Hg ஆக காண�ப�கி�ற� இ�, 

a) �� உய� இர�த அ��த� (Prehypertension) 

b) தா� ��தி அ��க� (Hypotensive)  

c) சாதாரண நிலைம (Normal)  

d) உய� ��தி அ��க� (Hypertensive) 
 

4. உடலி� ெவ�பநிைல� சீரா�கியான�: 

a) ைமயவ�ைளய� (Medulla)  

b) ெசேபசிய� �ர�ப� (Sebaceous glands)  

c) ைஹ�ேபாதலம� (Hypothalamus)  

d) ெவ�ன�� ப�தி (Wernicke's area)  

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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5. நிைலயாக காண�ப�த�, வ��� வ��� வ�த� ம��� இைட�கிைட 

காண�ப�த� ஆகியன எத� வைக�பா�களா�� 

a) ேநா�  

b) கா��ச� 

c) தைலவலி  

d) கவைல  
 

6. ஒ� நப�� �த ெவ�பநிைலய�ைன அளவ��வத�� மிக�ெபா��தமான நிைல: 

a) ம�லா�� ப��தி���� நிைல (Supine)  

b) அம��தி���� நிைல (Fowler's)  

c) கவ���� ப��தி����நிைல (Sim's)  

d) ப�கவா��� ப��தி���� நிைல (Lateral)  
 

7. ஆவ� ��கியமான அறி�றியாக க�த�ப�வ�? 

a) உயர� ம��� நிைற  

b) �வாச�  

c) உட� திண��� ���  

d) வலி  

  

8. ����திணற� (Apnea) என�ப�வ�::  

a) �வாச� இ�லாைம  

b) ேவகமான �வாச�  

c) அசாதாரண ெம�வான �வாச� 

d) ஆழமான �வாச�  
 

9. கீேழ �றி�ப�ட�ப���ளவ�கள�� அ�ைவ�சிகி�ைச�� ப��னரான 

கி�மி�ெதா�� ஏ�பட���ய அதி உய� அபாய�திைன எதி�ேநா��பவ�?   

a) வய���� ப���ைன� ���க�தி�கான (pyloric stenosis) 

அ�ைவ�சிகி�ைச ெச�ய�ப�ட ஒ� 3 மாத �ழ�ைத 

b) அ�வய���� ப���க�தி�கான (inguinal hernia) அ�ைவ� சிகி�ைச 

ெச�ய�ப�ட ஒ� 78 வய�ைடய நப�;  

c) காலி� உ�ள ��பா�கி ரைவய�ைன அக��வ�காக அ�ைவ�சிகி�ைச 

ெச�ய�ப�ட ேபாைத ம��� பாவ���� ஒ� 18 வய� நப� 

d) �ட� �ைள அ�ைவ�சிகி�ைச (appendectomy) ெச�ய�ப�ட ஒ� 32 

வய�ைடய ந��ழி� ேநாயாள� 
 

10. ஒ� வா��ைகயாள�� காய�தி� இ��� த��த ம�ச� நிற� பதா��த� 

ெவள�ேய�கி�ற�. இைத எ�வா� வ�ப��ப��? 

a) ச��ன�ய� (Sanguineous (Blood)) 

b) சிர� - ச��ன�ய� (Serous-sanguineous) 

c) சிர� (Serous) 

d) ��ல�� (Purulent) 
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11. கீேழ தர�ப���ளவ��� ேநா� ெதா���கான அறி�றி அ�லாத�? 

a) வாய�� ேதா��� ெவ�ண�ற ��க�;  

b) த��த ெவ�ண�ற ேயான�வழி கசி� 

c) ேதாலி� ஏ�ப�� சிர�� 

d) க�ைமயான நா�� 

 

12. ம���க� ெதா�ட�பான தவ�கைள த��ப� ெதாட�பாக தாதி உதவ�யாள�� 

ப�ரதானமான ப�கள��� யா�? 

a) ம��திைன வழ��வத�� ��ன� ேநாயாள�� ேநாயறிதலிைன 

(diagnosis) எ�ேபா�� ப�ேசாதி�த� 

b) ம��� வழ�கலி� “ஆ� உ�ைமகைள” எ�ேபா�� ப��ப��த� 

c) ம���க� ெதாட�பான தவ�கைள இன�கா�ப� ம�ற� த��ப� 

ெதாட�பாக பா�கா��� நபராக இ��த� 

d) ம���க� ெதாட�பாக ஏ�ப�ட தவறிைன இன�கா�பதி� 

ஆ�வ��ளவராக இ��த� 
 

13. ம��� ஒ�றிைன உமி�ந�� வழியாக (sublingual) வழ��� ச�த��ப� ஒ�றி� 

ம��� ைவ�க�ப�� இட� யா�? 

a) க�ன�தி��� ேம� தாைட��� இைடய��  

b) நா�கி��� கீ� 

c) ��கி�� 

d) க�கள���  
 

14. ஒ� 2 வய� �ழ�ைத�� காதி�� ெசா�� ம��� வ��வத�� எ�த 

வழ�க� ெதாழி���ப�திைன� பய�ப���வ ��? 

a) கா� மடலிைன கீழாக�� ப��னாக�� இ��த� 

b) கா� மடலிைன ேமலாக�� ெவள���றமாக�� இ��த� 

c) கா� மடலிைன ேநராக ைவ�தி��த� 

d) ேநாயாள�ய�� தைலைய க��லி� ப�க��றமாக ெதா�கவ��த� 
 

15. ம�தமான நிைலய�� உ�ள ஒ� வயதான நபெர�வ� தினச� 

உ�ெள��க���ய சிபா�� ெச�ய�ப�ட கேலா� ெப�மான�? 

a) 2400 கேலா�க� 

b) 1600 கேலா�க� 

c) 2800 கேலா�க� 

d) 2000 கேலா�க� 

 

16. ஓ� ேநாயாள�ய�� அ�ைவ�சிகி�ைச�� ப��னரான வலிைய�� 

பத�ட�திைன�� �ைற�க உத�வ� யா�? 

a) அ�ைவ� சிகி�ைச�� ��னரான ஆேலாசைன 

b) அ�ைவ� சிகி�ைச�� ��னரான ச�பா���� ப��ய�  

c) உளவ�ய� �தியான ஆேலாசைன 

d) அ�ைவ�சிகி�ைச�� ��னரான ம���வ சிகி�ைச 
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17. ப��வ�வனவ��� எ�த ேநா� அ�ேசப வ �த�திைன� �ைற���? 

a) ��� ேநா�  

b) ைதெராய��� �ர��� �ைற ேநா� (Hypothyroidism)  

c) நா�ப�ட �வாச தைட ேநா�க� (Chronic obstructive pulmonary disease)  

d) இதய ெசயலிழ�� (Cardiac failure) 

 

18. க��ப கால மல�சி�கலி� இ��� நிவாரண� ெபற மிக�சிற�த வழி�ைற 

எ�? 

a) பழ�க� ம��� மர�கறிக� உ�ெள��பைத அதிக��த� 

b) எள�ய மலமிள��� ம��� ஒ�றிைன உ�ெள��த� 

c) நி�திைர ெகா��� ேபா� �����ற�திைன� கிைடயாக� ேப�த� 

d) உ�ெள���� இ��� ச�திைன அைரவாசியாக அ�ல� அதி�� 

��தலாக� �ைற�த� 
 

19. ெநாதிய ம��� நர�� இரசாயன ெதாழி�பா�கள��� அ�தியாவசியமான 

மி�ப�ெபா�� யா�? 

a) �ேளாைர��  

b) ம�ன �சிய�  

c) ெபா�டாசிய�  

d) ெபா�ேப��  

 

20. ந��க� ேவைல ெச�� ெகா������ ேபா� ேவெறா� �காதார பராம��� 

உ��ப�ன� ேநாயாள�ைய வா��ைத �தியாக�� ெபௗத�க �தியாக�� 

��ப�ரேயாக�தி�� உ�ப���கிறா� என ச�ேதகி�கி�ற��க�. 

இ�ச�த��ப�தி� ந��க� �தலாவதாக ெச�ய ேவ��ய வ�டய�? 

a) எ��மி�ைல. ஏெனன�� அ�வா� நைடெப�கிற� எ�பதி� 

உ�க��� நி�சய� இ�ைல எ�பதனா� 

b) எ��மி�ைல. ஏெனன�� ந��க� ��ப�ரேயாக� என மா�திர� 

ச�ேதகி�கி�ற��க� எ�பதனா� 

c) ெபா�� இ�� அ�ல� பா�கா�� ப��வ�ன��� அைழ�ப�ைன 

ஏ�ப��த�  

d) உ�க�ைடய ச�ேதக� ெதாட�பாக ெபா��ப���ள தாதி�� 

அறி�ைகய��த� 

 

21. ப��வ�வனவ��� மன�தன�� ேதைவ ெதாட�பாக மிக�� 

����ைமயான�? 

a) த� ெம��ைமயா�க� (Self-actualization) 

b) உளவ�ய� ேதைவக� 

c) அ�� ம��� உ�ைம 

d) உடலிய� ேதைவக� 
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22. �திதாக� ப�ற�த �ழ�ைத ஒ�றி� ம�ைடேயா��ைன ஆ��� எ��க� 

எ�தைன? 

a) 8 
b) 4 
c) 6 
d) 5 

 

23. ப��வ�வனவ��� எ� ேநா��ெதா��� க���பா� ம��� ைகக��� 

��ப� எ�பன ெதாட�பாக ச�யான ��� ஆ��? 

a) சவ��கார� ம��� ஓ�� ந�� ஆகியவ�றிைன� பய�ப��தி ச�யாக 

ஒ� நிமிட ேநர ைக க��த� ெசய� வ�ள�கமள��த�. 

b) சவ��கார� ம��� ஓ�� ந�� ஆகியவ�றிைன� பய�ப��தி ச�யாக 

இ� நிமிட ேநர ைக க��த� ெசய� வ�ள�கமள��த�. 

c) ��ந�ைர� பய�ப���வத� காரணமாக ேதாலி� உ�ள இய�ைகயான 

ெகா���க� சவ��கார��ட� ேச��� ெவள�ேய��. 

d) �ள�� ந�ைர� பய�ப���வத� காரணமாக ேதாலி� உ�ள 

இய�ைகயான ெகா���க� சவ��கார��ட� ேச��� ெவள�ேய��. 

 

24. ஒ� மி�லி��ற� எ�தைன மின��கைள (minims) ெகா������? 

a) 10 - 11இ�� இைடய�� 

b) 11 - 12 இ�� இைடய�� 

c) 19 - 20 இ�� இைடய�� 

d) 15 அ�ல� 16 இ�� இைடய�� 

 

25. ெதா��ேநா� பரவலிைன த��பத�காக தாதிய�க� ேம�ெகா��� ஓ� 

தன�யான மிக ��கிய வ�டய� யா�? 

a) நியம ��கா�� நடவ��ைககைள ப��ப��த� 

b) தன�நப� பா�கா�� உபகரண�கைள பய�ப���த� 

c) ேநா��ெதா�றி�ைம ேகா�பா�கைள� ப��ப��த� 

d) ைககைள க��த� 

 

26. ப�ற�� நிைற� �ைற� எனக�த�ப�� �திதாக� ப�ற�த ஒ� �ழ�ைதய�� 

நிைறயாக இ��க���ய� 

a) 2500 கிரா�க� அ�ல� அைத வ�ட �ைற�த ப�ற�� நிைற, க� 

ஆ��கால� க��தி� ெகா�ள�படாம� 

b) 1500 கிரா�க� அ�ல� அைத வ�ட �ைற�த ப�ற�� நிைற, க� 

ஆ��கால� க��தி� ெகா�ள�படாம� 

c) 2500 கிரா�க� அ�ல� அைத வ�ட �ைற�த ப�ற�� நிைற, க� 

ஆ��கால� க��தி� ெகா�ள�படாம� 

d) 1500 கிரா�க� அ�ல� அைத வ�ட �ைற�த ப�ற�� நிைற, க� 

ஆ��கால� க��தி� ெகா�ள�படாம� 
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27. உத� அ�ண� ப�ள�ட� ஒ� ப�ற�த �ழ�ைதெயா�� உ�ள�. 

அ�ைவ�சிகி�ைச �ல� அ� ச� ெச�ய�ப�வ� �ழ�ைதய�� வயதான�, 

a) 8 ெதாட�க� 12 மாத�க� ஆக உ�ள ேபா� 

b) 20 ெதாட�க� 24 மாத�க� ஆக உ�ள ேபா� 

c) 16 ெதாட�க� 20 மாத�க� ஆக உ�ள ேபா� 

d) 12 ெதாட�க� 16 மாத�க� ஆக உ�ள ேபா� 

 

28. உடலி� காண�ப�� சாதாரண ேசா�ய ம�ட� ஆவ�: 

a) 135 ெதாட�க� 145 மி�லிஈ�வல�� 

b) 3 ெதாட�க� 5 மி�லிஈ�வல�� 

c) 135 ெதாட�க� 145 ைம�ேராஈ�வல��; 

d) 3 ெதாட�க� 5 ைம�ேராஈ�வல�� 

 

29. ப��வ�வனவ��� �ட�வா� அழ�சி ெதாட�பாக மிக�ச�யான ��� யா�? 

a) ெபா�வாக �ட�வா� அழ�சியான� ஆ�கள��� பா��க 

ெப�கள�ேலேய ��தலாக� காண�ப�கி�ற�. 

b) உய� நா��ச���கைள ெகா�ட உணவான� இ� ேநா�ட� 

ெதாட��ைடய ஓ� ஆப�தான காரண� ஆ��. 

c) இட� கீ� நா�கி� ஒ� ப�திய�� வலியான� �ட�வா� அழ�சிய�� 

�ற�த�க அறி�றியா��. 

d) ம� ேப�ண�ய�� (Mc Burney) ��ள�ய�� காண�ப�� ெம�ைம� த�ைம 

�ட�வா� அழ�சிய�� �ற�த�க அறி�றியா��. 

 

30. தாதி உதவ�யாள� ஒ�வ� தன� ைக�ெதாைலேபசிைய பய�ப��தி 

ேநாயாள�கள�� அ�மதி இ�றி அவ�கைள� �ைக�பட� எ��� அவ�றிைன 

தன� �க�லி� பதிேவ�ற� ெச���ளா�. அவ� ேவைலைய வ��� 

உடன�யான ந��க�ப�டா�. ஏெனன�� அவ�, 

a) ச�ட�திைன ம�றி��ளா� 

b) கவனய�னமான வைகய�� நட���ளா� 

c) ச�யான ஆவண�கைள �ரண�ப��திய���கவ��ைல 

d) ஒ��க�சா� ேகா�பா�கைள ம�றி��ளா� 

 

31. அைசவ��ைமயா� ஏ�பட���ய ஓ� ஆப�� ப��வ�வனவ��� எ�? 

a) எ�ப�� க�சிய�திைன இழ�த� 

b) உய���� திற� அதிக��த� 

c) நாள�கள�� �வ�க� ����த�;  

d) ஒ� சாதகமான ைநதரச� சமநிைல 

 

32. தா��பாைல உ�ப�தி ெச��� ஓேமா� ஆவ�::  

a) �ெராெஜ�திேரா� 

b) ஈ�திேராஜ� 

c) �ேரால��� 

d) ெகால�திர� (Colostrum) 

�����
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33. ப��வ�வனவ��� ந��ழி� ேநாய�னா� ஏ�பட���ய உய�ராப�திைன 

ஏ�ப��த���ய சி�க� நிைலைம யா�? 

a) நர��ம�டல ேநா� (Neuropathy)  

b) �ைற ச�கைர�த�ைம (Hypoglycemia)  

c) வ�ழி�திைர ேநா� (Retinopathy)  

d) சிைதவைட�த ��ண�ய ��தி� ��ேறா�ட�  
 

34. �ழ�ைதய�� ப�ற�� நிைறயான� இர�� மட�கா�� கால�ப�தியான� 

a) 5 ெதாட�க� 6 மாத�க� 

b) 3 ெதாட�க� 4 மாத�க� 

c) 4 ெதாட�க� 5 மாத�க� 

d) 5 ெதாட�க� 7 மாத�க� 
 

35. ப��வ�வனவ��� எ�த ம�ைடேயா�� நர�பான� அத� ெபய�ட� 

ச�யான ேசா� ேச��க�ப���ள�? 

a) �தலாவ� ம�ைடேயா�� நர�� - க�ணைச� நர��  

b) ப�ன�ெர�டாவ� ம�ைடேயா�� நர�� - நாவ� நர�� 

c) ப�தாவ� ம�ைடேயா�� நர�� - மண�க��சி நர�� 

d) பதி���றாவ� ம�ைடேயா�� நர�� - ெசவ���ல� நர�� 

 

36. ஒ� ம���வ� ேநாயாள� ஒ�வ��� ஒ� நாைள�� PO 500 மி�லிகிரா� 

மா�திைரய�ைன சிபா�� ெச�கிறா�. ைகய���ப�� உ�ள மா�திைரகள�� 

மா�திைர ஒ�� 125 மி�லிகிரா� என �றி�ப�ட�ப���ள�. அ�த 

ேநாயாள��� ந��க� வழ��� மா�திைரகள�� எ�ண��ைக யா�? 

a) 1 மா�திைர 

b) 2 மா�திைரக� 

c) 3 மா�திைரக� 

d) 4 மா�திைரக� 
 

37. க�கைள� ப�ேசாதி�பத�� நிைனவா�ற� “PERL”   ஆன� பய�ப��த�ப 

�கி�ற�. இ�� “PERL”  எ�ப�? 

a) க�மண�க� ெவள��ச�தி�� சமமான ெதாழி�பா��ைன கா��த�;  

b) ேநாயாள�ய�� க�க� ெவள��ச�தி��� ம��� ��ைமய���� 

சமனான இைட ஓ�வ�ைன��  உ���ண��சிய�ைன�� 

ெகா����த� 

c) ேநாயாள�ய�� க�க� ெவள��ச�தி��� ம��� ��ைமய���� 

சமனான உ���ண��சிய�ைனய�ைன� ெகா����த� 

d) க�மண�க� ெவள��ச�தி��� ��ைமய���� சமமான 

ெதாழி�பா��ைன� கா��த� 
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38. எப�சிேயாெராமி (episiotomy) என�ப�வ�? 

a) ப�ரசவ�தி� ேபா� ெப�ன�யமான� (perineum) கிழிவைத த��பத�காக 

ேம�ெகா�ள�ப�� அ�ைவ�சிகி�ைச �தியான ெவ��தலா�� 

b) ப�ரசவ�தி� ேபா� தைல ெத�வத�� ச�� ��ன� க��ைப 

க��தி� காண�ப�� சிவ�� நிற தைடைய ந���த�. 

c) �ழ�ைதைய ப�ரசவ��பத�� வய���� ப�திய�� ஏ�ப��த�ப�� 

ெவ��த� ஆ�� 

d) தாய���� �ழ�ைத��� இைடேய காண�ப�� ெதா���ெகா�ய�ைன 

ெவ��த� ஆ�� 
 

39. ஒ� ம���வ� ஒ�ெவா� 8 மண��தியால�தி�ெகா�தடைவ 1,000cc 

திரவ�திைன நர�� வழியாக வழ��வத�� உ�தரவ��கிறா�. ந��க� �ள��� 

20 cc இைன நர�� வழியாக வழ��� �ழாய�ைன பய�ப���கி�ற��க� 

என�� ந��க� அ� திரவ�தி� பா��சைல ஒ��கைம�க ேவ��ய வ �த� 

ptts/min கள�� எ�வள�? 

a) 38 gtts/min 

b) 42 gtts/min 

c) 50 gtts/min 

d) 40 gtts/min 

 

40. உடலி� இ��� மிக அதிகளவ�லான ந�ரான� எத� �ல� ெவள�ேய�கி�ற�? 

a) �வாச�ைபய�� இ��� 

b) �டலி� இ��� 

c) ேதாலி� இ��� 

d) சி�ந�ரக�கள�லி��� 

 

41. அழ�சி மி��த இைழய�களா� �ழ�ப�ட சீழிைன� ெகா���ள ஒ� 

�ழியான�, 

a) �ைரேயா�த� (Cellulitis)  

b) சீ��க�� (An abscess) 

c) �ழா� கசி� (Extravasation) 

d) ஒ��த� (An adhesion) 
 

42. ம���வ� ஒ� மண��தியால�தி�� 20cc சாதாரண ேசைல� இைன 

உ�க�ைடய �ழ�ைத ேநாயாள��� வழ��மா� உ�தரவ����ளா�. 

உ�க��� ஒ� �ள��� 60cc இைன வழ��� �ழ�ைதக��கான நர��வழி 

�ழாய�ைன பய�ப��த ேவ����ள�. இ�த �ழா� ெதா�திய�ைன 

பய�ப��தி ஒ� நிமிட�தி�� எ�தைன �ள�கைள வழ��வ ��க�? 

a) நிமிட�தி�� 30 �ள�க� 

b) நிமிட�தி�� 25 �ள�க� 

c) நிமிட�தி�� 20 �ள�க� 

d) நிமிட�தி�� 22 �ள�க� 
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43. ேநாயாள�ய�� �ய உண�� ம�ட�திைன த��மான��பத�� ப��வ�வனவ��� 

எ�த கண��ப���� க�வ�யான� பய�ப��த�ப�கி�ற�? 

a) �ென�லி� அளவ�ைட (Snellen Scale) 

b) ேநா�ட� அளவ�ைட (Norton Scale) 

c) ேமா�� அளவ�ைட (Morse Scale) 

d) கிளா�ேகா அளவ�ைட (Glasgow Scale) 
 

44. ந��க� ேநாயாள��� க�ப��க�� அறி���த�� ேவ����ள�. இத�� 

க�ப��தலி� எ�த அ��பைட� ேகா�டபா��ைன ந��க� பய�ப��த 

ேவ���? 

a) அறி���தைல ஆக��ைற�த சி�க� த�ைமய�� இ��� அதி��ய 

சி�க� த�ைம வைர வ�ைச�ப��த� 

b) ேநாயாள��� அ�த வ�டய� ச�ப�தமாக மிக� �ைற�தளவ�ேலேய 

ெத��� அ�ல� எ��ேம ெத�யா� என� க��த� 

c) ேநாயாள�ய�ட� அவ��� ெந��கமானவைர அைழ�க� ெசா�லி 

அவ�ட� வ�டய�திைன ��த�;  

d) ம���வ �தியான ெசா�கைள� பய�ப���வத� �ல� 

ேநாயாள�ய�னா� ம���வ�ட� கைத�க���யதாக இ��த� 

 

45. தாதி ஒ�வ� ெபன�சிலி� ம��திைன நர�� �ல� உ�ெச���கி�றா�. 

ந��க� அ�ேநாயாள�ய�� ��தி அ��த� �ைறவாக��  நா����� வ �த� 

ேவகமாக�� உ�ளைமய�ைன அவதான��கி�ற��க�. இ�ச�த��ப�தி� ந��க� 

ெச��� �த� வ�டய� யா�?  

a) நர�ப��� ெச��த�ப�� ம��தி� பா��ச� வ �த�திைன �ைற�த�; 

b) நர�ப��� ெச��த�ப�� ம��தி� பா��ச� வ �த�திைன அதிக��த�. 

c) ம���வைர உடன�யாக அைழ�த� 

d) நர�ப�� �லமான ம��� வழ�கைல இைடநி��த� 

 

46. ப��வ�வனவ��� எ�த உணவான� இ��� ச�� அக��றி��� வ �த�திைன 

அதிக��கி�ற�? 

a) ேதாட�பழ� சா� 

b) ப�ைச அவைர 

c) ெசறி���ய பா� 

d) ெவ��ப�ப�ட உ�ைள�கிழ��  

 

47. காய�திைன க��� ெசய��ைறயான� காய� ஒ�றிைன ��த� 

ெச�வ�ட� அ�, 

a) காய� ஏ�ப�ட இட�தி� உ�ள வலிைய �ைற���. 

b) ��தமான ப�ரேதச�திைன உ��ெப��ப��பத� �ல� ெதா�றான� 

ேம�� பர�வைத த���� 

c) ஆேரா�கியமான இைழய� ஒ�றி�� அ�கி� காண�ப�� இர�த� 

க��ய���ள உ�ள இர�த� கசிவ�ைன அக��கி�ற� 

d) திரவ வ�வ���ள ம���கைள ப�ரேயாகி�பத�� அ�மதி�கி�ற� 
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48. ��த� சி�ந���கழி��  ேநா��கான (Diabetes insipidus) காரணமாவ�? 

a) சீன� ம��� காேபாைவதேர�� ஆகியவ�றிைன அதிக� ெகா�ட 

உண�கைள உ�ெகா�ள� 

b) சி�கலான க��ப கால� 

c) சைதய�ய�� ஒ��கீன� 

d) கப��ர�ப�ய�� ஒ��கீன� 
 

49. ��திேயா�ட� �ைற� அதி��சிய�� (hypovolemic shock) அறி�றிக� ெதாட�பாக 

வ�ள�கமள���� ச�த��ப�தி� ந��க� எ�த நிைலய�� ேநாயாள�ைய 

ைவ�தி��க ேவ���? 

a) தைலய��� பா��க கா�கைள உயர�தி� ெகா�ட ப��ைக நிைல 

(Trendelenburg position) 

b) ம�லா�� ப��தி��கி�ற நிைல (supine position) 

c) இட� ப�கவா�டான நிைல  

d) வல� ப�கவா�டான நிைல 

 

50. ேநாயாள��� அதி��ய ஆப�திைன ஏ�ப��த���ய ஆேரா�கிய� 

பராம���ட� ெதாட��ைடய ேநா��ெதா�� யா�? 

a) நிேமான�யா 

b) கதி�ற� (Catheter) உட� ெதாட��ைடய ெதா���க�;  

c) நர��வழி� ெதா��க�   

d) ��த��யா (Diphtheria) 

 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) �����
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         ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

தாதி உதவ�யாள� 

 ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

 ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 இ� வ�னா�தாள�� �தலாவ� (01) வ�னா உ�பட நா�� (04)  

வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. (�தலாவ� (01) வ�னா��� 

வ�ைடயள��த� க�டாயமானதா�� எ�ப�ட� வ�ைடனள��க 

ேவ��ய ெமா�த வ�னா�கள�� எ�’ண��ைக நா�� (04) ஆ��)   

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 09 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2  

1.  

a) வ�ைன�திற� மி�க ெதாட�பாட��� அவசியமான ஆ� திற�க� யாைவ? 

                             (03 ��ள�க�)

       

 

     

  

 

 

b) �காதார பராம��� அ�க�தவ�கள�� �� நடவ��ைக எ�வா� 

ேநாயாள�க��� உத�கி�ற�?               (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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c) ஆேரா�கிய� பராம��� ெதாட�பாக தாதி உதவ�யாள� ஒ�வ�� ப�கள��� 

யா�?             (05 ��ள�க�)

    

 

 

 

 

 

 

 

2.         

a)  ம��� வழ�க� ெதாட�பான ஆ� உ�ைமகைள எ��க?       

(03 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

b)  

i). ம���வ� ஒ�வ� �ழ�ைத ஒ���� சி.�ெளா�சாசிலி� 

ம��திைன 25 mg/kg வ �த� வா�வழியாக 8 மண��தியால�கள��� 

ஒ� தடைவ வழ��மா� பண����ளா�. �ழ�ைதய�� நிைற 20 

கிேலாகிரா� ஆ��. ம��தக� உ�க��� 50mg/2ml ம��திைன 

வழ�கி��ள�. ஒ� தடைவ�� எ�தைன மி�லி��ற� ம��திைன 

ந��க� வழ��வ ��க�?        

              (02 ��ள�க�)
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ii). 20 கிேலாகிரா� நிைற உைடய ஒ� ேநாயாள��� ஒ� தடைவ�� 

0.4mg/kg ம��� சிபா�� ெச�ய�ப���ள�. கள�சிய�தி� உ�ள 

ம��தி� அட��தி 20mg/5ml ஆ��. ந��க� ேநாயாள��� வழ��� 

ம��தி� கனவள� யா�?  

       (03 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

iii). ஒ� ம���வ� ேநாயாள��� 75 மி�லிகிரா� “ெப�தி��”; 

ம��திைன தைசய��� ஊசி�ல� ெச���மா� பண����ளா�. 1 

மி�லி��ற�� 50 மி�லிகிரா� ெகா�ட ஊசி ம��ேத உ�மிட� 

உ�ள�. இ�த ம��தி� எ�தைன மி�லி��ற�ைன ந��க� 

ேநாயாள��� வழ��வ ��க�?                                           

                                     (02 ��ள�க�) 

    

 

 

 

 

 

 

3.   

a) �த வழியாக ெவ�பநிைலய�ைன ெப���ெகா�வதி� உ�ள இட�பா�க� 

இர��ைன� �றி�ப��க?         (02 ��ள�க�)
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b) கீேழ தர�ப���ள காரண�க� ெதாட�பாக வய� வ�த நப� ஒ�வ��கான 

சாதாரண ெப�மான�க� யாைவ?         (02 ��ள�க�) 

 

i). ெவ�பநிைல: 

 

ii). நா������ வ �த�: 

 

 

iii). ��தி அ��க�: 

 

 

iv). �வாச வ �த�: 

  

c) அதி உய� கா��சலிைன� ெகா�ட ஒ� ேநாயாள� ெதாட�பாக 

உ�க�ைடய ப�கள��ப�ைன வ�ள��க?      

             (06 ��ள�க�)

      

 

 

 

 

 

 

 

4.   

a) ேநாயாள��கான ப��ைகய�ைன தயா� ெச�வத�கான 03 ேநா�க�கைள 

ப��யலி�க?            (03 ��ள�க�)
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b) கா�வ���� நிைல (Lithotomy position) எ�பத� வைரவ�ல�கண� யா�? 

ம��� அத� 2 பய�கைள� த�க?         (02 ��ள�க�)

     

 

 

  

 

c) மல�சி�கைல த��க உத�� காரண�க� 5 இைன� த�க?   

                                                       (05 ��ள�க�) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

a) ந��ட காலமாக ேபா�மான க�சிய�திைன உ�ெள��காைம சில ேநா� 

நிைலைமகைள ேதா��வ����. அ�வாறான 02 ேநா� நிைலைமகைள 

ெபய��க?             (02 ��ள�க�) 
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b) அய�ன�� ெதாழி�க� 03 இைன� த�க?        (03 ��ள�க�)

    

 

 

 

 

 

 

c) கீேழ தர�ப���ள தர�கைள ெகா�� 55 வயதான ந��ழி� ேநா� உைடய 

ெப� ஒ�வ��� 2000 கேலா�கைள� ெகா�ட ஒ� நா��கான உண�� 

ப��யெலா�றிைன� எ��க? 

(காேபாைவதேர�� 01 கிரா� - 4 கேலா�க�, �ரத� 01 கிரா� - 4 

கேலா�க�, ெகா��� 01 கிரா� - 9 கேலா�க�) 

 காைல உண� - 700 கேலா�க� 

 மதிய உண� - 800 கேலா�க� 

 இர� உண� - 500 கேலா�க� 
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6.   

a) பா���� தா� ஒ�வ��கான இ� ஓேமா� சா��த த�காலிக க��தைட 

�ைறகைள� ெபய��க? அவ�ைடய �ழ�ைதய�� வய� 03 

மாத�களா��.           

(02 ��ள�க�)

   

   

   

 

 

b) ப�ரசவ�தி�� ப��ன� ஏ�பட���ய சி�க�க� 03 இைன� த�க?  

                                                         (03 ��ள�க�)

      

 

 

 

 

 

 

c) கீேழ தர�ப���ள ெதா�திகள�� ப�ரசவ�தி�� ப��னான கால�ப�திய�� 

ஏ�பட���ய உடலிய� �தியான மா�ற�கைள வ�ப���க? 

 

i). இதய ம��� இர�த��ழா� (Cardiovascular)  

 

 

 

ii). அக��ர��� ெதா�தி (Endocrine) 

 

 

iii). இன�ெப��க� ெதா�தி (Reproductive) 
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d) �ழ�ைத�� தா��பா� ஊ��வதனா� தா� ஒ�வ��� கிைட�க���ய 

ந�ைம�ள இர��ைன� த�க?                             (02 ��ள�க�)

   

 

 

 

 

 

7.   

a) உலக �காதார �தாபன�தி� (WHO) ஆேரா�கிய�தி�கான 

வைரவ�ல�கண� யா�?           (1.5 ��ள�க�) 

 

 

 

 

b) நா�� ம�ைடேயா�� நர��க� கீேழ தர�ப���ளன. அவ�றி� 

ெதாழி�கைள எ��க?                 (03 ��ள�க�)  

  நர�ப�� ெபய�       ெதாழி�பா�  

i). ப�தா� �ைள நர�� - 

 

 

ii). �க நர�� – 

 

 

 

iii). க� நர�� -  
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c) க�ைமயான �ைள காய��ட� ஒ� நப� ைவ�தியசாைலய�� 

அ�மதி�க�ப���ளா�. ஆர�ப க�ட கண��ப���� ேபா� ந��க� 

கிளா�ேகா ேகாமா அளவ ���ைன (Glasgow Coma Scale) ேம�ெகா�ள 

ேவ����ள�, ந��க� அவதான���� 3 இட�கைள� ெபய��க?  

             (1.5 ��ள�க�)

        

 

 

 

 

 

d) கீேழ கா�ட�ப���ள இ��� வைளய�தி� எ��கைள ெபய��க? 

             (04 ��ள�க�)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 

2 4 
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