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 لمنع سقوط المرضىإستمارة تقييم المستوى المعرفى 
 

 التاريخ: إسم الوحدة:
 

 إختار اإلجابة الصحيحة )واحدة فقط(:
 

 :ما عدا سقوط المرضىالتالى صحيح عن  .1
 .مستوى إلى مستوى أقل منههو حدوث تغير مفاجئ فى وضع المريض من  -أ 
 .السقوط قد يؤدى إلى إصابات بالرأس أو كسور بالعظام بعضها خطير و مميت  –ب
 المرضى من أكثر األحداث إبالغًا بالمستشفيات و له أسباب متعددة.  سقوط –ج
 .منع سقوط المرضى هو مسئولية هيئة التمريض –د 

 :ماعدا معرضون للسقوطكل هؤالء  .2
 .يدخل المستشفىكل من   -أ 
  .من سبق أن سقط –ب
 .ضادات الحموضةممن يتناول  –ج
 .تحت تأثير مخدر أو مسكنمن هم  –د 

 :تشمل الرعاية األساسية الواجب تقديمها لجميع المرضى .3
 .تقييم أرجحية السقوط  -أ 

 . مراجعة األدوية –ب 
 .لباس قدم مناسب – ج
 .جميع ما سبق –د 

 :ماعدا  بسقوط المرضىمرتبطة  األدوية هذه  .4
 .المضادات الحيوية  - أ 

 البول.رات مد –ب 
 .الدم ضغطمخفضات  –ج 
 .تعدد األدوية –د 

 ضع عالمة صح أو خطأ:
 )    (      .يتم تقييم أرجحية السقوط فقط عند دخول المريض للمستشفى .5
 )    (     مشاركة المريض و أسرته أساسية عند إعداد برنامج لمنع السقوط. .6
 )    (    تمييز المرضى األكثر عرضة للسقوط مكون هام ألى برنامج لمنع السقوط. .7
 ()          .كثرة التردد على دورة المياة للتبول من أسباب سقوط المرضى .8
 )    (     .تقييم البيئة المحيطة بالمريض ليست أساسية لمنع سقوط المرضى .9
  ()        فقط. بمضاعفات جسيمةضى اللذين يصابون خطار عن سقوط المر اإليجب  .11
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 اإلجابات الصحيحة:
 :ما عدا سقوط المرضىالتالى صحيح عن  .1

 هو حدوث تغير مفاجئ فى وضع المريض من مستوى إلى مستوى أقل منه. -أ  
 السقوط قد يؤدى إلى إصابات بالرأس أو كسور بالعظام بعضها خطير و مميت . –ب 
 سقوط المرضى من أكثر األحداث إبالغًا بالمستشفيات و له أسباب متعددة. –ج 
 .منع سقوط المرضى هو مسئولية هيئة التمريض –د  

 كل هؤالء معرضون للسقوط ماعدا: .1
 كل من يدخل المستشفى.  -أ 
 من سبق أن سقط.  –ب
 .ضادات الحموضةممن يتناول  –ج
 تحت تأثير مخدر أو مسكن.من هم  –د 

 تشمل الرعاية األساسية الواجب تقديمها لجميع المرضى: .2
 تقييم أرجحية السقوط.  -أ 

 . مراجعة األدوية –ب 
 لباس قدم مناسب. –ج 
 .جميع ما سبق –د 

 هذه األدوية  مرتبطة بسقوط المرضى ماعدا: .3
 .المضادات الحيوية  -أ  
 مدرات البول. –ب  
 مخفضات ضغط الدم. –ج  
 تعدد األدوية. –د  

 
 ضع عالمة صح أو خطأ:

 (  )      .يتم تقييم أرجحية السقوط فقط عند دخول المريض للمستشفى .4
 ( )      مشاركة المريض و أسرته أساسية عند إعداد برنامج لمنع السقوط. .5
 ( )     األكثر عرضة للسقوط مكون هام ألى برنامج لمنع السقوط.تمييز المرضى  .6
 ( )      . كثرة التردد على دورة المياة للتبول من أسباب سقوط المرضى .7
 ( )      تقييم البيئة المحيطة بالمريض ليست أساسية لمنع سقوط المرضى. .8
  ( )     .طفق ضى اللذين يصابون بمضاعفات جسيمةخطار عن سقوط المر اإليجب  .9


