
Сувилагч мэргэжлээр сувилах зөвшөөрөл олгох шалгалтын  
жишиг сорил-2 

 
Сорилын зөв хариулт  
1-E,  2-E,  3-E,  4-A,  5-E,  6-A,  7-A,  8-A,  9-D,  10-D,  11-C,  12-A,  13-E,  14-E,  15-B,  16-D,  17-
C,  18-E,  19-C,  20-A,  21-C,  22-B,  23-A,  24-A,  25-A,  26-A,  27-D,  28-B,  29-C,  30-E,  31-B,  
32-A,  33-B,  34-E,  35-A,  36-B,  37-E,  38-E,  39-E,  40-A,  41-C,  42-E,  43-C,  44-B,  45-E,  46-C,  
47-C,  48-A,  49-A,  50-C,  51-A,  52-A,  53-B,  54-E,  55-E,  56-E,  57-A,  58-E,  59-E,  60-E,  61-A,  
62-A,  63-A,  64-C,  65-B,  66-A,  67-A,  68-E,  69-E,  70-C,  71-E,  72-C,  73-C,  74-C,  75-B,  76-E,  
77-C,  78-E,  79-B,  80-B,  81-B,  82-E,  83-B,  84-A,  85-E,  86-B,  87-E,  88-E,  89-B,  90-E,  91-B,  
92-A,  93-B,  94-B,  95-C,  96-E,  97-A,  98-E,  99-A,  100-C,  101-C,  102-C,  103-D,  104-C,  105-
A,  106-A,  107-A,  108-B,  109-B,  110-A,  111-C,  112-A,  113-C,  114-C,  115-E,  116-A,  117-A,  
118-C,  119-A,  120-D,  121-E,  122-A,  123-B,  124-C,  125-C,  126-C,  127-B,  128-C,  129-C,  
130-A,  131-C,  132-C,  133-C,  134-C,  135-B,  136-C,  137-C,  138-D,  139-A,  140-A,  141-D,  
142-A,  143-D,  144-A,  145-C,  146-C,  147-A,  148-D,  149-B,  150-A,  151-B,  152-D,  153-B,  
154-E,  155-D,  156-C,  157-D,  158-D,  159-B,  160-D,  161-D,  162-D,  163-B,  164-E,  165-E,  
166-E,  167-A,  168-A,  169-A,  170-C,  171-A,  172-B,  173-B,  174-C,  175-D,  176-A,  177-C,  
178-B,  179-A,  180-C,  181-D,  182-D,  183-D,  184-C,  185-D,  186-A,  187-D,  188-A,  189-C,  
190-A,  191-B,  192-D,  193-D,  194-D,  195-B,  196-B,  197-B,  198-A,  199-C,  200-C,  201-B,  
202-A,  203-D,  204-C,  205-C,  206-D,  207-D,  208-C,  209-B,  210-B,  211-C,  212-D,  213-E,  
214-D,  215-C,  216-E,  217-A,  218-B,  219-A, 
 
  
1.  Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь A, B, C, D, E 
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно. 
2.  Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох ) 
     1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол   (A.) 
     1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол   (B.) 
     2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол   (C.) 
     Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол   (D.) 
     Бүх хариулт зөв бол   (E.) 
3.  Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан 
хамаарлыг тодорхойлно.) 
    Зөв, Зөв, Зөв    (A.) 
    Зөв, Зөв, Буруу    (B.) 
     Зөв, Буруу, Буруу    (C.) 
     Буруу, Зөв, Буруу    (D.) 
     Буруу, Буруу, Буруу    (E.) 
  
/1./ Мантугийн сорилыг эсрэг гэж тооцох гүвдрүүний хэмжээ хэд байдаг вэ? 
     A. 1-5 мм 
    B. 5-10 мм 
    C. 10-17 мм 
    D. 5-17 мм 
    E. 17 мм-ээс дээш 
/2./ Эрүүл мэндийн боловсрол олгосноор ямар амжилтанд хүрэх вэ? 
    1. Мэддэггүйгээс мэддэг болох 
    2. Буруу ойлголтоос зөв ойлголтод шилжих 
    3. Тохиромжгүй хандлагаас тохиромжтой хандлагад шилжих 
    4. Буруу зуршлаас зөв дадалд төлөвшинө 
    5. Эрүүл мэндийн үзүүлэлт нь дээшилнэ 
/3./ Асаргаа сувилгааны үндсэн зарчмуудад аль нь хамаарагдах вэ? 
    1. Орчин 
    2. Хоол 
    3. Хувцаслалт 



    4. Сэтгэл зүй 
    5. Шинж тэмдгийн асаргаа 
/4./ Цэвэрлэх бургуй тавих эсрэг заалтыг олно уу? 
    1. Хоол боловсруулах эрхтэнээс цус алдаж байгаа үед 
    2. Анус урагдах үед 
    3. Өвчтөн хавантай үед 
    4. Өтгөн хатахад 
    5. Янз бүрийн хордлогын үед 
/5./ Зүрхний архаг дутмагшилтай өвчтөний асаргаа сувилгаанд аль нь чухал вэ? 
    1. Хэвтрийн дэглэм 
    2. Толгойн хэсгийг өндөрсгөх 
    3. Хэрэглэх шингэн болон давсны хэмжээг хязгаарлах 
    4. Хаванг хянах 
    5. Хүчилтөрөгч эмчилгээ 
/6./ Ходоод угаахын өмнө үйлчлүүлэгчээ хэрхэн бэлтгэх вэ? 
    1. Тайван хэвтүүлэх болон суугаа байрлалд 
    2. Өвчтөний хиймэл, шүд тагнайг авна. 
    3. Өвчтөнд үйлдлээ тайлбарлаж ойлгуулна. 
    4. 3 хоногийн өмнөөс цагаан хоол өгнө. 
    5. Өлөн байлгана. 
/7./ Хүйтэн жин тавих зорилгыг тодорхойлно уу? 
    1. Цус алдалтыг зогсоох 
    2. Халуун бууруулах 
    3. Өвдөлт намдаах 
    4. Хаван бууруулах 
    5. Булчингийн агшилтыг сулруулах 
/8./ Сувилгааны үйл ажиллагааны үнэлгээний шатлалд үнэлгээг хэрхэн өгөх вэ? 
    1. Ажиглах 
    2. Ярилцах 
    3. Үзлэг хийх 
    4. Онош тогтоох 
    5. Дүн шинжилгээ хийх 
/9./ Хэвлийн хөндийд хуримтлагдсан шингэнийг түргэн гоожуулж авбал өвчтөнд ямар хүндрэл 
илрэх вэ? 
     A. Хэвлийгээр базалж өвдөнө. 
    B. Тархины цусан хангамж нарийсч толгой өвдөнө. 
    C. Дотор муухайрч бөөлжис цутгана. 
    D. Хэвлийн даралт огцом буурна. 
    E. Хэвлийн даралт гэнэт бууж ухаан алдана. 
/10./ Сүрьеэгийн сорилын хариу хэдэн цагийн дараа гарах вэ? 
     A. 1 цагийн дараа 
    B. 12 цагийн дараа 
    C. 48 цагийн дараа 
    D. 72 цагийн дараа 
    E. 7 хоногийн дараа 
/11./ Гич нь цочроох үйлчилгээгээ хэдэн хэмд алддаг вэ? 
     A. 50С 
    B. 45С 
    C. 60С 
    D. 55С 
    E. 40С 
/12./ Хандлага гэж юу вэ? 
     A. Хандлага  нь аливаа юманд хандах хүний үйл хөдлөл, үг яриагаараа илэрхийлж буй 
сэтгэлийн дотоод илэрхийлэл юм. 



    B. Хандлага  нь ѐс зүй дотор агуулагдах, харилцааны соѐлыг утгандаа агуулсан ерөнхий 
ойлголт юм. 
    C. Хандлага  нь  хүний боловсролын түвшингээс шалтгаалан хүнтэй харилцах байдал. 
    D. Хандлага  нь хүн  хоорондын харилцаа 
    E. Хандлага нь хүнийг хүндэтгэж буй байдал. 
/13./ Сувилгааны явцын эхний үе шат болох “ Үнэлгээний “ үед сувилагч юу хийх вэ? 
     A. Ажилдаа шууд орно. / Үйл ажиллагаагаа эхэлнэ / 
    B. Сувилгааны оношийг тавина. 
    C. Сувилгааны төлөвлөгөөг боловсруулна 
    D. Сувилгааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлнэ. 
    E. Өвчтөнөө үзэж үнэлгээ өгөх 
/14./ Хүчилтөрөгч өгөх хэлбэрүүдийг сонгоно уу? 
    1. Хүчилтөрөгчийн дэрээр 
    2. Баллоноор 
    3. Хүчилтөрөгчийн майхнаар 
    4. Барокамерийн аппаратаар 
    5. Хүчилтөрөгчийн коктель 
/15./ Эрэгтэй хүнд шээлгүүрийг ямар хэмжээтэй тавих вэ? 
     A. 3-4 см 
    B. 18-20 см 
    C. 5-10 см 
    D. 10-15 см 
    E. 15-18 см 
/16./ Сорил тарилгын үед хэрэглэх уусмалын хэмжээг заана уу. 
     A. 1-2 мл 
    B. 0,3-0,5 мл 
    C. 0,5-1 мл 
    D. 0,1-0,3мл 
    E. 0,2-0,3 мл 
/17./ Зүрхэнд шууд бус массаж хийхэд гарын алгыг хаана байрлуулах вэ? 
     A. Өвчүүний дээд 1/3 
    B. Өвчнүүний дээд ба дунд 1/3 
    C. Өвчүүний дунд ба доод 1/3 
    D. Зүүн хөхний шугамаар 
    E. Аюулхайн мөгөөрс дээр 
/18./ Хураагуур судаснаас шинжилгээнд зориулж насанд хүрсэн хүнээс хэдэн мл цус авах вэ? 
     A. 5-10мл 
    B. 20-25мл 
    C. 25-30мл 
    D. 20-30мл 
    E. 10-18мл 
/19./ Сувилагч нь сувилгааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа хэрэгцээний эрэмбийн онолыг 
ашигладаг. Хэрэгцээний эрэмбийн онолыг зохиосон хүнийг нэрлэнэ үү? 
     A. Ричард Калиш 
    B. Жим Оттери 
    C. Абрахам Маслоу 
    D. Доротеа Орем 
    E. Рутвайт 
/20./ Биологийн сорил үзэхэд цусыг судсанд яаж явуулах вэ? 
     A. Урсгаж явуулах 
    B. 1 минутанд 20-30 дусал 
    C. 1 минутанд 40-60 дусал 
    D. 1 минутанд 10-20 дусал 
    E. 1 минутанд 30-40 дусал 
/21./ Арьсан дор тарилга хийх талбайг нэрлэнэ үү? 



     A. Далны арьсан дор 
    B. Гуяны арьсан дор 
    C. Шууны арьсан дор 
    D. Бугалганы арьсан дор 
    E. Хэвлийн арьсан дор 
/22./ Бичил бургуйг хэдэн хэмийн уусмалаар тавих вэ? 
     A. 34 – 35 хэм 
    B. 37 – 38 хэм 
    C. 35- 36 хэм 
    D. 38 – 39 хэм 
    E. 40 хэм 
/23./ Каццоны сорилоор ямар өвчин тээгчийг илрүүлэх вэ? 
     A. Бэтэг 
    B. Бруцеллёз 
    C. Сүрьеэ 
    D. Халдварт саа 
    E. Ревматизм 
/24./ Эмэгтэйн шээсний сүвийн уртын хэмжээг олно уу? 
     A. 6 см 
    B. 8 см 
    C. 12 см 
    D. 15см 
    E. 15-18 см 
/25./ Халуун жин тавих хугацааг заана уу? 
     A. 15-20 мин 
    B. 2-3 цаг 
    C. 30 мин -1 цаг 
    D. 3-3,5 цаг 
    E. 4 цагаас дээш 
/26./ Нярай хүүхэд нэг минутанд хэдэн удаа амьсгалах вэ? 
     A. 40-45 
    B. 16-20 
    C. 20-30 
    D. 30-40 
    E. 60-80 
/27./ Сорил тарилгыг хэдэн хэмийн өнцөгөөр хийх вэ? 
     A. 90 хэм 
    B. 45-60 хэм 
    C. 10-15 хэм 
    D. 3-5 хэм 
    E. 5-10 хэм 
/28./ Масловийн хэрэгцээний эрэмбийн хамгийн доод ба үндсэн хэрэгцээ юу вэ? 
     A. Аюулгүй байдал 
    B. Физиологийн 
    C. Хайрлах ба хүндлүүлэх 
    D. Өөрийгөө илэрхийлэх 
    E. Хайр ба эд юмс 
/29./ Сорил тарилгын үед хэрэглэх зүүний хэмжээг заана уу. 
     A. 20G 
    B. 22 G 
    C. 26 G 
    D. 23 G 
    E. 21 G 
/30./ 3 сартай, өвчний улмаас эмчийн заалтаар пенициллинийг 125000 ед –ээр 6 цагийн 
зайтай тарих шаардлагатай . Тарих талбайг сонгоно уу. 



     A. Өгзөгний гадна дээд 1/4 
    B. Хэвлийн урд хананы булчинд 
    C. Мөрний гурвалжин булчинд 
    D. Далны доод дугуй булчинд 
    E. Гуяны өмнө ба гадна хэсгийн булчинд 
/31./ Тархинд хий шахсан өвчтөнг хэдэн цаг хэвтрийн дэглэмд байлгах вэ? 
     A. 24 цаг 
    B. 48 цаг 
    C. 72 цаг 
    D. 2 цаг 
    E. 12 цаг 
/32./ Венийн судсанд тарилга хийх үед асептик зарчим алдагдвал доорхи хүндрэлүүдээс аль 
нь тохиолдох вэ? 
     A. Сепсис 
    B. Абсцесс 
    C. Шок 
    D. Эмболи 
    E. Тромбо 
/33./ Бумба тавих заалтыг тодорхойлно уу? 
    1. Гуурсан хоолойн үрэвсэл 
    2. Уушигны үрэвсэл 
    3. Хавирга хоорондын үрэвсэл 
    4. Нуруу цээжний өвдөлт 
    5. Уушигны сүрьеэгийн идэвхитэй хэлбэрийн үед 
/34./ Хүйтэн жин, бигнүүрийг ямар зорилгоор тавих вэ? 
    1. Тархины хавангаас урьдчилан сэргийлэх 
    2. Үрэвсэл намдаах 
    3. Цус алдалтыг зогсоох 
    4. Халуун бууруулах 
    5. Өвдөлт намдаах 
/35./ Өвчтөний цусыг авч 1,2,3 бүлгийн ийлдэстэй холиход аль нь ч ээдсэнгүй тул хэд дүгээр 
бүлгийн цус вэ? 
     A. 0 (I) 
    B. A (II) 
    C. B (III) 
    D. A(II) 
    E. AB(IV) 
/36./ Шээсний хувийн жин хэвийн хэмжээндээ хэд байх вэ? 
     A. 1000-1005 
    B. 1010-1020 
    C. 1030-1040 
    D. 1050-1060 
    E. 1040-1050 
/37./ Сувилгааны үйл ажиллагааг судалж мэдэхийн ач холбогдол юу вэ? 
    1. Асуудал шийдэх чадвартай болно 
    2. Дүгнэх аргад суралцана 
    3. Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах аргад суралцана. 
    4. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үндэс болно. 
    5. Зөв шийдвэр гаргах аргад суралцана. 
/38./ Сувилагч тариа хийх үед халдвараас сэргийлэх замуудыгсонгоно уу? 
    1. Хатгах талбайг ариутгана. 
    2. Бэлтгэсэн тариаг стандартын дагуу тариурт соруулна. 
    3. Тариурын хошуу заавал зүүтэй буюу тагтай байна. 
    4. Зүүний бүрхүүлийг авмагц хатгалтыг хийнэ. 
    5. Зүү тариурыг зөв барина. 



/39./ Биеийн халууныг хэмждэг хэрэгслүүдийг нэрлэнэ үү? 
    1. Чихний  сувгийн термометр 
    2. Амны хөндийгөөр халуун үздэг термометр 
    3. Шулуун гэдсээр халуун үздэг термометр 
    4. Арьсны гадаргуугаар халуун үздэг термометр 
    5. Зайнаас халуун үздэг термометр 
/40./ Цус сэлбэж болох заалтуудыг нэрлэнэ үү? 
    1. Цус багадсан үед 
    2. Цус алдсан тохиолдолд 
    3. Мэс заслын өмнө ба  дараа 
    4. Бөөрний хурц үрэвслийн үед 
    5. Шокийн үед 
/41./ Ямар зорилгоор арьсан дотор тариаг хийдэг вэ? 
    1. Эмийн бодисыг амаар ууж хэрэглэж чадахгүй үед 
    2. Харшлыг оношлох, тогтоох 
    3. Бие махбодид удаан шимэгддэг эмийн бодисыг тарих 
    4. Бие махбодид өвчний үүсгэгч байгаа эсэхийг мэдэх 
    5. Зүрх, судас, амьсгалын замыг дэмжих эм тариаг хийх 
/42./ Ямар эмгэгүүд шээс цочмог хаагдахад хүргэдэг вэ? 
    1. Түрүү булчирхайн хавдар 
    2. Бөөрний дутмагшил 
    3. Шээсний хос суваг дарагдах 
    4. Хэвлийн хөндийн хагалгааны дараа 
    5. Ерөнхий унтуулгатай мэс заслын дараа 
/43./ Кальци хлоридийг судасны гадуур алдсан тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах вэ? 
    1. 2%-ний натри хлоридийн уусмалаар боолт хийнэ. 
    2. 25% -ий магнизм сульфатыг алдсан хэсэгт тарина. 
    3. 15% -ий магнизм сульфуриц алдсан хэсэгт тарина. 
    4. 10%-ний натри хлоридийн уусмалаар боолт хийнэ. 
    5. Алдсан газар нэрмэл ус тарина. 
/44./ Сувилагч хүн үйлчлүүлэгчийн хувьд хэн бэ? 
    1. Эрүүл мэндээ бэхжүүлэхэд нь туслагч 
    2. Эрүүл мэндээ хамгаалахад нь туслагч 
    3. Эрүүл болохын төлөө тэмцэхэд нь туслагч 
    4. Ойр дотны зөвлөгч 
    5. Сувилгаа асаргаа үзүүлэх 
/45./ Шээлгүүр тавих зорилгыг тодорхойлно уу? 
    1. Давсаг угаах 
    2. Давсган дахь шээсийг авах 
    3. Давсганд эмийн бодис хийх 
    4. Давсаг дурандахын өмнө 
    5. Давсганд мэс засал хийхийн өмнө 
/46./ Бөөр, шээсний замын өвчлөлийн үед илрэх хавагналт нь зүрхний хавангаас ямар шинж 
байдлаар ялгаатай вэ? 
    1. Хавангийн байдал хатуу 
    2. Үүссэн хавантай хэсгийн өнгө цайвар 
    3. Үүссэн хавантай хэсгийн өнгө хөх 
    4. Хаван нь зөөлөн, цайвар өнгөтэй, дээрээсээ доош илэрдэг 
    5. Хавантай хэсгийг дарахад хонхор үүсдэг 
/47./ Арьсан дор тарилга хийх зорилго юу вэ ? 
    1. Оношлогооны 
    2. Урьдчилан сэргийлэх 
    3. Сорил тодорхойлох 
    4. Эмчилгээний 
    5. Харшлыг тогтоох 



/48./ Цооролт үүсэх гадаад шалтгааныг тодорхойлно уу? 
    1. Асаргаа, сувилгаа муу байснаас 
    2. Гадны ямар нэгэн зүйлд удаан хугацаагаар дарагдснаас 
    3. Үйлчлүүлэгчийг нэг байрлалд удаан хэвтүүлснээс 
    4. Биеийн эсэргүүцэл муу байснаас 
    5. Мэдрэл тэжээлийн дутагдал болсноос 
/49./ Ходоодыг угаах ямар арга байдаг вэ? 
    1. Механик арга 
    2. Хаймсуураар угаах арга 
    3. Бөөлжүүлэх эмийг арьсан дор тарих арга 
    4. Физикийн арга 
    5. Биологийн арга 
/50./ Булчин тариа хийх үед яагаад тромбо үүсдэг вэ? 
    1. Асептик зарчим алдагдснаас 
    2. Судас дайрсан эсэхийг шалгаагүй хийснээс 
    3. Тосон тариаг хийтэй шахснаас 
    4. Тосон тариа хийх үед судас дайрсан эсэхийг шалгаагүй хийснээс 
    5. Тосон тариаг бүлээсгэж хийгээгүйгээс 
/51./ Цөс угааж болохгүй заалтыг нэрлэнэ үү? 
    1. Цөсний хурц үрэвслийн үед 
    2. Цөсний чулуутай үед 
    3. Ходоод улаан хоолойноос цус алдаж байвал 
    4. Цөс тогтонго болсон үед 
    5. Цөсний архаг үрэвсэл 
/52./ Дусал тарианы үед яагаад реакц өгдөг вэ? 
    1. Шингэн өвчтөнд тохирохгүй байснаас 
    2. Дуслыг хурдан хийснээс 
    3. Дусал хийж байх үед өвчтөнг дааруулснаас 
    4. Дуслыг хэт удаан хийснээс 
    5. Шингэнийг бүлээсгэж хийснээс 
/53./ Эмийн бодисын тарилгаар хэрэглэхийн дутагдалтай тал нь юу вэ? 
    1. Бие махбодид халдвар орох боломж бүрдэж болзошгүй 
    2. Эд эрхтэнийг зүүгээр хатгаж гэмтээдэг 
    3. Өвтгөж, эд эсийг цочроодог 
    4. Бие махбодид хурдан шимэгдэж үйлчилгээ үзүүлдэг 
    5. Халдваргүйжүүлэх дэглэм баримтлах шаардлага гардаггүй 
/54./ Амны хөндийг угаахын ач холбогдол юу вэ? 
    1. Амны хөндийг цэвэр байлгах 
    2. Амны хөндийн эвгүй үнэр, амтыг арилгах 
    3. Шүд цоорч буйл үрэвсэхээс сэргийлэх 
    4. Амны хөндийгөөс халдвар дамжихаас сэргийлэх 
    5. Хооллох дуршлыг нэмэгдүүлэх 
/55./ Бумбаны үйлчилгээг сонгоно уу? 
    1. Хэсэг газрын цусан хангамжийг сайжруулна. 
    2. Бие махбодид өөр төрлийн уургийн бодисын нөлөө үзүүлнэ. 
    3. Судасны нэвчимтгий чанарыг ихэсгэнэ. 
    4. Дулаацуулах 
    5. Тэнцвэржүүлэх 
/56./ Өрхийн сувилагч нар хүн амаа эрүүл мэндийн байдлаар хэдэн бүлэг болгон хуваадаг 
вэ? 
    1. Цоо эрүүл 
    2. Эрүүл 
    3. Ээнэгшил бүхий архаг өвчтэй 
    4. Хагас ээнэгшил бүхий архаг өвчтэй 
    5. Ээнэгшлээ алдсан архаг өвчтэй 



/57./ Цус юүлж болохгүй шалтгаанд аль нь орох вэ? 
    1. Элэг, бөөрний үйл ажиллагааны хямрал 
    2. Зүрхний үйл ажиллагааны алдагдал 
    3. Харшил ба идэвхтэй сүрьеэгийн үед 
    4. Хурц цус багадалтын үед 
    5. Хавдар өвчний үед 
/58./ Судасны лугшилтыг тоолоход тохиромжтой талбайг сонгоно уу? 
    1. Чамархайн артери 
    2. Шууны эрхий хуруу талын артери 
    3. Гүрээний артери дээр 
    4. Бугалганы артери 
    5. Гуяны болон цавины судсан дээр 
/59./ Дусал тариа хийх үед хариу урвал ямар байдлаар илрэх вэ? 
    1. Ууц, нуруугээр хөших 
    2. Чичрэх 
    3. Толгой өвдөх 
    4. Дотор муухайрах 
    5. Хүйтэн хөлс гарах 
/60./ Венийн судсанд тарилга хийх үед юуг анхаарах ѐстой вэ? 
    1. Судсаар хольж болохгүй тарилгуудыг 
    2. Тарих эмийн нэр хаяг, хадгалах хугацаа, тун хэмжээ 
    3. Тарих талбай хатгах судсыг зөв сонгох 
    4. Тариурын зүү судсанд байгаа эсэхийг шалгах 
    5. Тарилыг аажим болгоомжтой шахах 
/61./ Ходоодонд хаймсуурыг ямар зорилгоор тавьдаг вэ? 
    1. Ходоод угаахын тулд 
    2. Хооллохын тулд 
    3. Эмийн бодис хэрэглэхийн тулд 
    4. Өвдөлт намдаахын тулд 
    5. Хоолны шингэц сайжруулахын тулд 
/62./ Булчин тарианы үед яагаад бэрсүү үүсдэг вэ? 
    1. Антибиотикийг шаардагдах хэмжээний уусмалаар найруулаагүйгээс 
    2. Тарилга арьсан дор хийгдсэнээс 
    3. Булчинд хэрэглэх зүүг буруу сонгосноос 
    4. Булчинд буруу эмийн бодисыг хийснээс 
    5. Удаан шимэгддэг тариаг булчинд тарьснаас 
/63./ Тарих эмийн бодисын хаягийг ямар үед шалгадаг вэ? 
    1. Тариаг соруулж дуусаад ампулаа хаяхын өмнө 
    2. Тариагаа сонгохдоо 
    3. Тариаг соруулахын өмнө 
    4. Тариаг соруулаад тариур дахь хийг гаргахад 
    5. Тариурыг угсарч бэлтгэсний дараа 
/64./ Хэвлий орчим бүлээн жин тавих эсрэг заалтыг нэрлэнэ үү? 
    1. Ходоодны шархлаа сэдэрсэн үед 
    2. Дотуур цус алдалт 
    3. Гэдэс базлах 
    4. Хэвлийн мэс заслын цочмог өвчин сэжиглэгдэж байгаа бол 
    5. Ходоод өвдөх 
/65./ Сувилагчийн чадварыг дотор нь юу гэж ангилдаг вэ? 
    1. Гардан хийх ур чадвар 
    2. Харилцааны ур чадвар 
    3. Сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах ур чадвар 
    4. Хамтран ажиллах, багаар ажиллах чадвар 
    5. Компьютер дээр ажиллах чадвар 
/66./ Бургуй тавихад яагаад бургуйн хошууг тослодог вэ? 



    1. Салт бүрхэвчийг гэмтэхээс сэргийлэх 
    2. Өвдөлтөөс сэргийлэх 
    3. Шулуун гэдэс рүү хошуу чөлөөтэй орох боломжийг бүрдүүлнэ 
    4. Ус чөлөөтэй орох боломжийг бүрдүүлэх 
    5. Бургуйн хошууг гэмтэхээс сэргийлэх 
/67./ Тасралтгүй бөөлжиж буй өвчтөнд ямар сувилахуйн тусламж үзүүлэх вэ? 
    1. Амыг нь цэвэр усаар байнга зайлуулна 
    2. Ходоод  угаана 
    3. Хиймэл шүдтэй бол авна 
    4. Хагас суугаа байрлалд байрлана 
    5. Хэвлийд нь бүлээн жин тавина 
/68./ Ходоодонд зонд тавьж болохгүй заалт юу вэ? 
    1. Ходоод гэдэсний шархлаатай 
    2. Улаан хоолой нарийссан ба судас өргөссөн үед 
    3. Ходоод химийн бодисоор түлэгдсэн үед 
    4. Жирэмсний сүүлийн сард 
    5. Ходоод улаан хоолойноос цус алдаж байгаа үед 
/69./ Хүйтэн жин ямар үйлчилгээ үзүүлэх вэ? 
    1. Хэсэг газрыг хөргөж цусны судсыг нарийсгана. 
    2. Мэдрэлийн төгсгөлийн мэдрэх чадварыг бууруулна. 
    3. Өвчин намдаана 
    4. Халуун бууруулна 
    5. Цусан хангамжийг багасгана. 
/70./ Ходоод нь өвдөж буй өвчтөнд хийгдэх сувилгааг сонгоно уу? 
    1. Хүйтэн жин тавина. 
    2. Халуун жин тавина 
    3. Хоол сойно. 
    4. Эмчийн заалтаар эмчилгээ хийх 
    5. Цэвэрлэх бургуй тавина. 
/71./ Ампултай эмийн бодисыг шалгахдаа юуг нь шалгах вэ? 
    1. Нэр 
    2. Тун 
    3. Хэмжээ 
    4. Тунадас 
    5. Хүчинтэй угацаа 
/72./ Цэвэрлэх бургуй тавих эсрэг заалтыг заана уу? 
    1. Тэжээлийн бургуй тавихын өмнө 
    2. Хоол идсэн даруйд 
    3. Мэс засалд бэлтгэх үед 
    4. Хоол боловсруулах замаас цус алдаж байвал 
    5. Хордлогын үед 
/73./ Эмийг харж байгаад уулгах нь ямар ач холбогдолтой вэ? 
    1. Эдийн засгийн 
    2. Эмчилгээний үр дүнг хянах 
    3. Эмэнд итгэх итгэлийг төрүүлэх 
    4. Хариу урвал өгөх эсэхийг хянах 
    5. Эмчлүүлэгчийг хянах 
/74./ Насанд хүрэгчдэд нуралт ямар шалтгаанаас үүсдэг вэ? 
    1. Удаан хугацаагаар хэвтэрт байх 
    2. Тарган хүмүүст 
    3. Холбох эд, эсийн элемент дутмаг учир 
    4. Ариун цэвэр сахиагүйгээс 
    5. Цусны судасны нэвчимтгий чанар ихэсснээс 
/75./ Хуурай халуун жинг юугаар тавьж болох вэ? 
    1. Халуун устай грелк 



    2. Халуун бүлээн алчуур 
    3. Цахилгаан жинтүү 
    4. Халуун элсэн жин 
    5. Халуун устай ванн 
/76./ Өрхийн сувилагч ямар үндсэн үүрэгтэй вэ? 
    1. Сувилахуйн үнэлгээ хийх 
    2. Өндөр настан, хүнд өвчтэй хүмүүст гэрээр тусламж үзүүлэх 
    3. Жирэмсэн эх, болон нярайг эргэх 
    4. Сайн дурынханд хичээл заах 
    5. Эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
/77./ Эмийн бодисыг парентераль аргаар хэрэглэх гэж юу вэ? 
    1. Эмийн бодисыг ууж хэрэглэх 
    2. Эмийн бодисыг арьсан дор тарьж хэрэглэх 
    3. Эмийн бодисыг шулуун гэдсээр хэрэглэх 
    4. Эмийн бодисыг судсанд тарьж хэрэглэх 
    5. Эмийн бодисыг амьсгалын замаар хэрэглэх 
/78./ Гич тавих заалтыг тодорхойлно уу? 
    1. Амьсгалын замын үрэвсэлт өвчнүүд 
    2. Хоолой өвдөх үед 
    3. Стеникардийн үед 
    4. Суудлын мэдрэлийн үрэвслийн үед 
    5. Невралгийн үед 
/79./ Венийн судсанд дуслаар шингэн юүлэх заалтуудыг сонгоно уу? 
    1. Бие мах бодид шингэн дутагдсан үед 
    2. Янз бүрийн хордлогуудын үед хордлого тайлах 
    3. Цус алдсан үед 
    4. Хагалгааны өмнө ба дараа эмчийн заалтаар 
    5. Бие мах бодид эргэлдэх цусны нийт хэмжээг нэмэгдүүлэх 
/80./ Булчин тариа хийх үед өвдөлтийг бага мэдрүүлэхийн тулд авах арга хэмжээг сонгоно 
уу? 
    1. Байрлалаа зөв сонгоно. 
    2. Z хэлбэрийн хатгалт хийнэ. 
    3. Сэтгэл санааг тайван байлгана. 
    4. Олон давтан нэг талбайд хатгалт хийж болохгүй. 
    5. Боломжтой бол эмийн бодисыг тарилгаас өөр замаар хэрэглэнэ 
/81./ Донор цусаа өгөхийг ямар тохиолдлуудад хориглодог вэ? 
    1. Нян, вирус, бактерийн эрүүл тээгч 
    2. Мансууруулах донтон 
    3. Хорт хавдартай 
    4. Тэмбүү, ДОХ-оор өвчилсөн 
    5. Тамхи татдаг бол 
/82./ Халуун жин тавих зорилгыг тодорхойлно уу? 
    1. Дулаацуулах 
    2. Булчингийн агшилтыг сулруулах 
    3. Үрэвслийн процессийг нэмэгдүүлэх 
    4. Өвдөлт намдаах 
    5. Цусны судсыг өргөсгөх 
/83./ Булчингийн эдэд ямар эмийн бодисыг хийдэг вэ? 
    1. Бие мах бодид удаан тархдаг 
    2. Булчинд тарих заалт бүхий эмийн бодис 
    3. Зарим нэгэн витаминууд 
    4. Антибиотикууд 
    5. Зүрхний глюкозитууд 
/84./ Шинжилгээнд түрхэцийг хаанаас авч болох болох вэ? 
    1. Хоолойноос 



    2. Цэрнээс 
    3. Үтрээнээс 
    4. Хэвлийн хөндийнөөс 
    5. Үрэвсэлийн голомтоос 
/85./ Цооролт үүсэж болох талбайг сонгоно уу? 
    1. Ахар сүүлний хэсэг 
    2. Өсгий 
    3. Дал нурууны шонтон ясны хэсэг 
    4. Хөлийн шагай 
    5. Ташаан толгой 
/86./ Өвчтөний өрөөний агааржуулалтыг хэдийд хийвэл хамгийн тохиромжтой вэ? 
    1. Өглөө боссоны дараа 
    2. Идээт боолт сольсны дараа 
    3. Бие зассаны дараа 
    4. Унтахын өмнө 
    5. Хоол идэхийн өмнө 
/87./ Эм хэрэглэхэд анхаарах дүрмийг дурьдана уу? 
    1. Харшил урвал өгдөг эсэхийг лавлана 
    2. Тун хэмжээ нь зөв эсэхийг тодруулна 
    3. Тухайн өвчтөнд олгох эм мөн эсэхийг тодруулна 
    4. Тухайн эмийг ямар замаар хэрэглэхийг мэддэг 
    5. Тухайн эмийг өгөх цаг мөн эсэхийг тодруулна 
/88./ Гичийг хэрэглэх аргуудыг сонгоно уу? 
    1. Гичтэй ванн 
    2. Наамал гич тавих 
    3. Гичтэй ороолт хийх 
    4. Гичтэй усанд хөл дүрэх 
    5. Гич, зөгийн балтай ороолт хийх 
/89./ Өгзөгний булчинд тариаг хийхэд яагаад заавал өвчтөнийг хэвтүүлж тарьдаг вэ? 
    1. Өвдөлтийг бууруулах 
    2. Булчинг сулруулах 
    3. Эмийн бодисын шимэгдэх хурдыг нэмэгдүүлэх 
    4. Тарихад хамгийн эвтэй байрлал учраас 
    5. Өвчтөний сэтгэл санааг тайвшруулах 
/90./ Цус цусан бүтээгдэхүүн судсаар юүлэхэд анхаарах зүйлүүд юу вэ? 
    1. Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, серийн дугаар 
    2. Өвчтөний халууныг үзэх 
    3. Цусны хувийн тохироо үзэх 
    4. Бүлгийн тохироо үзэх 
    5. Биологийн тохироо үзэх 
/91./ Булчинд тариа хийж болох талбайг сонгоно уу? 
    1. Өгзөгний гадна дээд хэсгийн булчин 
    2. Мөрний булчин 
    3. Гуяны гадна дунд хэсгийн булчин 
    4. Өгзөгний урд дээд хэсгийн булчин 
    5. Шууны булчин 
/92./ Ямар зорилгоор судсанд хатгалт хийж цус авдаг вэ? 
    1. Вессерманы урвал тавих 
    2. Цусны ариун чанарыг тодорхойлох 
    3. Цусны биохимийн шинжилгээ 
    4. Тодруулагч бодис шахах 
    5. Цусны бүлэг тодорхойлох 
/93./ Шигдээстэй өвчтөнд сувилгааны дараах зарчим баримтлана. 
    1. Өдөрт 2-3 удаа хооллоно. 
    2. Өвчтөнд өнжөөд цэвэрлэх клизм тавьж бие засуулна. 



    3. Хэвтрийн дэглэм эхний 2,3 өдөр баримтлана. 
    4. Холголт цооролтоос урьдчилан сэргийлнэ 
    5. Өвчнийх нь байдлыг нууцлана. 
/94./ Цэвэрлэх бургуй тавих заалтыг олно уу? 
    1. Өтгөн хатсан тохиолдолд 
    2. Мэс заслын өмнө 
    3. Хэвлийн хөндийн эрхтэний зураг авахад 
    4. Янз бүрийн хордлогын үед 
    5. Өвчтөн хавантай үед 
/95./ Ямар тохиолдолд мөстэй уут /жин/ хэрэглэдэг вэ? 
    1. Бөөрний колик 
    2. Дотуур цус алдалт 
    3. Тарианы дараах бэрсүү үүссэн үед 
    4. Өндөр халуурах 
    5. Ходоод өвдөх 
/96./ Сувилагч тусламж үзүүлээд юуг тэмдэглэх вэ? 
    1. Өвчтөний биеийн байдлын талаарх мэдээлэл 
    2. Өвчтөнд үзүүлсэн тусламж, сувилгаа 
    3. Эмчилгээний хуудас 
    4. Тусламжийн үр дүн, өвчтөний биеийн өөрчлөлт 
    5. Ажиглалтын хуудас 
/97./ Эрүүл мэндийн боловсрол олгоход ямар зарчим баримтлах вэ? 
    1. Сэдэв нь өгөөжтэй байх 
    2. Хугацаа нь богино байх 
    3. Асуудал, хэрэгцээнд үндэслэсэн байх 
    4. Суралцагсдийн тоо олон байх 
    5. Хугацаа нь урт байх 
/98./ Ямар зорилгоор толгойг угаах вэ? 
    1. Толгой, хуйхны цусан хангамжийг сайжруулах 
    2. Үсний ариун цэвэр сахиулах 
    3. Эрүүл ахуйн дэглэм сахиулах 
    4. Үйлчлүүлэгчийг амраах 
    5. Үйлчлүүлэгчийг тайвшруулах 
/99./ Ходоод угааж болохгүй эсрэг заалтыг тодорхойлно уу? 
    1. Улаан хоолойн венийн судас өргөссөн тохиолдолд 
    2. Ходоод улаан хоолойноос цус алдаж буй үед 
    3. Жирэмсний сүүлийн саруудад 
    4. Эмийн бодисоор хордсон үед 
    5. Химийн бодисын хордлогын үед 
 
/100./ Амьсгалаа гаргасны дараа цацлага хэрэглэх нь үр дүнтэй яагаад гэвэл үрэвслийг шууд 
бууруулдаг учраас өдрийн цагаар голчлон хэрэглэнэ. 
 
/101./ Сорил тарилгыг харшлыг илрүүлэх зорилгоор тавьдаг учир бугалганы 1/3 орчмын 
талбайг сонгодог яагаад гэвэл зарим тохиолдолд халдвараас сэргийлэх зорилгоор тавьдаг. 
 
/102./ Хураагуур судаснаас цус авахдаа вакутейнерийг хэрэглэх нь илүү тохиромжтой байдаг 
яагаад гэвэл нэг удаад 40-50 мл цусыг авдаг ба энэ нь стандарт хэмжээ юм. 
 
/103./ Амьсгалыг тоолохдоо зөвхөн ажиглах аргаар тоолдог яагаад гэвэл үйлчлүүлэгчид 
мэдэгдэхгүй байх нь чухал учир бусад арга нь үр дүн багатай байдаг. 
 
/104./ Биеийн халуун өглөө 9-11 цаг, оройн 16-18 цагийн хооронд багасдаг учир энэ үед 
өвчтөний халууныг үзэх шаардлагагүй яагаад гэвэл хэмжилт буруу гарна. 
 



/105./ Асаргаа сувилгааны үндсэн зарчимд орчин хоол, хувцаслалт нь чухал бөгөөд 
эмчлүүлэгчийн сэтгэлзүйг дэмждэг учир хүн бүрт энэ үйл ажиллагааг төлөвлөдөг. 
 
/106./ Цэвэрлэх бургуйг хордлогын үед тавьдаг ба  эмчлүүлэгч хоол боловсруулах эрхтнээс 
цус алдаж байгаа үед, мөн хавантай байвал цэвэрлэх бургуй тавихыг хориглоно. 
 
/107./ Гичийг наамал, ороолт байдлаар хэрэглэдэг яагаад гэвэл гичний үйлчилгээ янз бүр 
байдаг учир тохирох аргыг сонгохдоо насны байдалд тохируулах нь илүү үр дүнтэй байдаг. 
 
/108./ Стрептомициныг их тунгаар удаан хэрэглэвэл сонсголд нөлөөлдөг учир эмчийн 
хяналтан дор хэрэглэдэг яагаад гэвэл стрептомицин нь сүрьеэгийн микобактериас өөр нянд 
нөлөөлөхгүй. 
 
/109./ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох гол зарчим нь өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх учир хүн 
ардыг эрүүл аж төрөхөд тус болдог мөн, үйлчлүүлэгчийг эмнэлэгтэй холбож өгөхөд 
чиглэгдэнэ. 
 
/110./ Судасны дотуур урсаж байгаа цус урсах хүчээрээ хананд даралт буй болгодог учир 
түүнийг цусны даралт гэх ба даралтыг Коротоковын аргаар хэмжинэ. 
 
/111./ Наамал гич нь цочроох үйлчилгээгээ +60 дээш хэмд алддаг учир 60+65 хэмийн усанд 
дүрж, хүйс орчимд нааж хэрэглэнэ. 
 
/112./ Нярай, хөлд ороогүй хүүхдэд өгзөгний арын дээд хэсэгт тарилга хийж болохгүй яагаад 
гэвэл мэдрэлийн ширхэг элбэг байдаг учир гуяны булчингийн урд 1/3 дунд хэсэгт тарьж 
болдог. 
 
/113./ Цусны их эргэлтийн эхлэл төгсгөлийг сонгоно уу? 
     A. Баруун тосгуур баруун ховдол 
    B. Зүүн тосгуур зүүн ховдол 
    C. Зүүн ховдолоос баруун тосгуур 
    D. Баруун тосгуур зүүн ховдол 
    E. Зүүн тосгуур зүүн тосгуур 
/114./ Нойр булчирхайн цорго хаана нээгдэх вэ? 
     A. Нарийн гэдэсний өгсөх хэсэгт 
    B. Цөсний цоргонд 
    C. 12 хуруу гэдэсний уруудах хэсэгт 
    D. 12 хуруу гэдэсний өгсөх хэсэгт 
    E. Өлөн гэдсэнд 
/115./ Арьсны дайварт аль хамаарагдах вэ? 
     A. Үс 
    B. Хумс 
    C. Тосны булчирхай 
    D. Хөлсний булчирхай 
    E. Сүүний булчирхай 
/116./ Уртавтар тархинд амьсгал, зүрх судас зэрэг амьдралын чухал үйл ажиллагааг 
зохицуулдаг төвүүд байдаг. Иймээс уртавтар тархи гэмтвэл шууд үхэлд хүрнэ. 
/117./ Чихний дэлбээ сонсох үйл ажиллагаанд яаж оролцох вэ? 
     A. Дууны долгионыг цуглуулна 
    B. Дууны долгионыг дамжуулна 
    C. Сонсох үйл ажиллагаанд оролцохгүй 
    D. Дууны долгионыг ялгана 
    E. Дууны долгионы хүчийг нэмэгдүүлнэ 
/118./ Бээр гэж юуг хэлэх вэ? 
     A. Холбогч эдэд хуримтлагдсан идээ 



    B. Арьс руу нэвтрэн цоорсон идээ 
    C. Анатомийн хөндийд хуримтлагдсан идээ 
    D. Эрхтний ханаар тархсан идээ 
    E. Цул эрхтний идээ 
/119./ Өтгөн хатаахгүйн тулд ямар хоолыг зонхилон хэрэглэх вэ? 
     A. Эслэгээр баялаг хоол 
    B. Уургаар баялаг хоол 
    C. Түүхий сүүний бяслаг 
    D. Илчлэг сайтай хоол 
    E. Өөх тос ихтэй хоол 
/120./ Биеийн гадаргуугийн 9% тай тэнцэх хэсгийг тэмдэглэнэ үү? 
     A. Ууц нурууны хэсэг 
    B. Доод мөч тус бүрдээ 
    C. Их биений урд хэсэг 
    D. Толгой, хүзүүний хэсэг 
    E. Гарын алганы хэсэг 
/121./ Жижиг судасны гэмтлийн үед хүйтэн жин тавих хугацааг сонгоно уу? 
     A. 10 мин 
    B. 15 мин 
    C. 20 мин 
    D. 25 мин 
    E. 20-25мин 
/122./ Цээж шахах үйлдлийг 1 минутанд хийх давтамжийн тоог тэмдэглэнэ үү? 
     A. 100 удаа 
    B. 90 удаа 
    C. 80 удаа 
    D. 60 удаа 
    E. 50 удаа 
/123./ Концентрацитай хүчлээр түлэгдсэн үед үзүүлэх анхны тусламжийг сонгоно уу? 
     A. Иодын сулруулсан хандаар угаах 
    B. Содын сул уусмал, хүйтэн усаар угаах 
    C. Ямар нэгэн тосон түрлэг хийх 
    D. 10 %-ийн давсны уусмалаар угаах 
    E. Ариун самбайгаар арчиж хуурайшуулах 
/124./ Донороос нэг удаа авч болох цусны хэмжээг тэмдэглэнэ үү? 
     A. 100-300 мл 
    B. 150-350 мл 
    C. 200-400 мл 
    D. 250-450 мл 
    E. 300-500 мл 
/125./ Хугарсан мөчинд чиг тавихдаа ямар зарчим баримтлах вэ? 
     A. Хугацаа алдалгүй боолт хийх 
    B. Гөлтгөнөн боолт яаралтай тавих 
    C. Хоёр талын үеийг оролцуулах 
    D. Өвдөлтийг хурдан намдаах 
    E. Цус алдалтаас сэргийлэх 
/126./ Ямар эрхтнээс цус алдвал хөөстэй цус гарах вэ? 
     A. Гэдэснээс 
    B. Ходоодноос 
    C. Уушгинаас 
    D. Улаан хоолойноос 
    E. Хамраас 
/127./ Боолт хийсэн мөчний цусан хангамжийг яаж шалгах вэ? 
     A. Эмчлүүлэгчээс асуух 
    B. Хумсан дээр дарж үзэх 



    C. Үеэр нь хөдөлгөж үзэх 
    D. Боолтоо хөдөлгөж үзэх 
    E. Мөчийг тэмтэрч үзэх 
/128./ Хүүхдэд клиник үхэл ямар хугацаагаар үргэлжлэх вэ? 
     A. 1-3 минут 
    B. 2-4 минут 
    C. 3-5 минут 
    D. 5-7 минут 
    E. 8-10 минут 
/129./ Зүрх зогссоноос хойш хэдэн минутын дараа тархинд эргэлтгүй өөрчлөлт гарах вэ? 
     A. 10 минутын дараа 
    B. 12 минутын дараа 
    C. 5 минутын дараа 
    D. 1-2 минутын дараа 
    E. Зүрх зогсмогц 
/130./ Хүний биеийн гадаргуугийн хэдэн % түлэгдэхэд биед ерөнхий өөрчлөлт гарах вэ? 
     A. 10%-иас дээш 
    B. 15%-иас дээш 
    C. 25%-иас дээш 
    D. 30%-иас дээш 
    E. 40%-иас дээш 
/131./ Яаралтай тусламжийн тодорхойлолтыг сонгоно уу? 
     A. Осол гэмтэл, өвчлөлийн үед эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх арга хэмжээ 
    B. Осол гэмтэл, өвчлөлийг бүртгэж мэргэжлийн байгуулагад мэдээлэх арга 
    C. Осол гэмтэл, өвчлөлийн үед эмч ирэх, эмнэлэгт хүргэхээс өмнө үзүүлэх тусламж 
    D. Үйлчлүүлэгчид тусламжийг сувилахуйн 5 шатлалаар үзүүлэхийг хэлнэ 
    E. Амьсгал, зүрх судасны үйл ажиллагааг яаралтай дэмжих үйлдэл 
/132./ Биологийн тохироо үзэхдээ 5 минутын зайтайгаар хийх нийт цусны хэмжээг сонгоно уу? 
     A. 25 мл 
    B. 35 мл 
    C. 45 мл 
    D. 55 мл 
    E. 65 мл 
/133./ Ариутгасан бикстэй материалыг нээгээгүй үед ариун чанараа хадгалах хугацааг 
     A. 24 цаг 
    B. 48 цаг 
    C. 72 цаг 
    D. 96 цаг 
    E. 120 цаг 
/134./ Мушгиа болон түрүү хэлбэрийн боолт хийх боолтын материалыг сонгоно уу? 
     A. Гурвалжин алчуур 
    B. Самбай алчуур 
    C. Бинт 
    D. Гоюу 
    E. Даавуу 
/135./ Орой, үзүүр, суурь, их биеэс тогтдог боолт хийх материалыг нэрлэнэ үү? 
     A. Уян бинт 
    B. Гурвалжин алчуур 
    C. Дөрвөлжилсөн марль 
    D. Цуулбар даавуу 
    E. Самбай алчуур 
/136./ Хэдэн хэмийн усаар хөлдсөн мөчийг гэсгээх вэ? 
     A. 10 хэм 
    B. 15 хэм 
    C. 20 хэм 



    D. 25 хэм 
    E. 30 хэм 
/137./ Насанд хүрэгчдэд клиник үхлийн үеийн үргэлжлэх хугацааг тэмдэглэнэ үү? 
     A. 1-2 минут 
    B. 2-4 минут 
    C. 5-7 минут 
    D. 6-8 минут 
    E. 8-10 минут 
/138./ Хавдрын оношийг баталгаажуулах шинжилгээний аргыг сонгоно уу? 
     A. Рентген зураг авах 
    B. Бодит үзлэг хийх 
    C. Хэт авиан шинжилгээ 
    D. Эд эсийн шинжилгээ 
    E. Дурангийн шинжилгээ 
/139./ Шархадсан хүн бүрт заавал хийх тарилгыг сонгоно уу? 
     A. Татрангийн эсрэг ийлдэс 
    B. Галзуугийн эсрэг вакцин 
    C. Хүний иммуноглобулин 
    D. Стафилакоккын хоргүйсүүр 
    E. Гамма глобулин 
/140./ Мухар олгойн үрэвслийн үед өвдөлт нь хаанаас эхлэх вэ? 
     A. Аюулхай хүйс орчмоос 
    B. Хэвлийн зүүн хэсгээс 
    C. Хэвлийн доод хэсгээс 
    D. Баруун хавирганаас 
    E. Бүсэлхий нуруунаас 
/141./ Биеийн халуун 1 хэмээр нэмэгдэхэд судасны лугшилт хэдээр олшрох вэ? 
     A. 25 
    B. 20 
    C. 15 
    D. 8-10 
    E. 5 
/142./ Аль нь өнгөц түлэгдэлтэнд хамаарах вэ? 
     A. Арьсны өнгөн давхарга түлэгдэх 
    B. Арьс, арьсан доорх өөхөн эд түлэгдэх 
    C. Булчин шөрмөс түлэгдэх 
    D. Яс түлэгдэх 
    E. 3б, 4-р зэргийн түлэгдэлт 
/143./ Үйлчлүүлэгчид бодит үзлэг хийхдээ тэмтрэлтийг яаж хийх вэ? 
     A. Өвчтэй хэсгээс нь эхлэн аюулхай руу зөөлөн тэмтэрнэ 
    B. Хэвлийн баруун доод хэсгээс эхлэн зөөлөн тэмтэрнэ 
    C. Аюулхайгаас зөөлөн тэмтэрч дараа нь гүнзгий тэмтэрнэ 
    D. Эрүүл талаас нь өвчтэй хэсэг рүү шилжүүлэн зөөлөн тэмтэрнэ 
    E. Эрүүл хэсгээс эхлэн хэвлийн баруун хэсэг рүү тэмтэрнэ 
/144./ Аврах амьсгалуулалтыг нэг удаад хэдэн секундын хугацаагаар хийх вэ? 
     A. 1 секунд 
    B. 2 секунд 
    C. 3 секунд 
    D. 4 секунд 
    E. 5 секунд 
/145./ Хүний БЖИ ээр хэмжихэд 1-р зэргийн таргалалтын хэмжээг нэрлэнэ үү 
     A. < 18.5 кг/м 2 
    B. 18.5-24.9 кг/м 2 
    C. 30-34.9 кг/м 2 
    D. 25-29.9 кг/м 2 



    E. 40 кг/м 2 -с дээш 
/146./ Эмчлүүлэгч 58 настай эмэгтэй ня-бо ажилтай  биеийн жин 90 кг, өндөр нь 160 см 
өндөртэй хүний байх ёстой жинг олно уу? 
     A. 58,5 кг 
    B. 70,5 кг 
    C. 56.3 кг 
    D. 60.3 кг 
    E. 65.3 кг 
/147./ Ханасан өөх тосыг хоногт эрэгтэй хүн хэдэн граммаас хэтрүүлэхгүй хэрэглэх ёстой вэ? 
     A. Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн хоногт 30 граммаас 
    B. Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн хоногт 20 граммаас 
    C. Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн хоногт 10 граммаас 
    D. Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн хоногт 40 граммаас 
    E. Насанд хүрсэн эрэгтэй хүн хоногт 50 граммаас 
/148./ Төрөх үеийн цус алдалтын эрүүл эмгэгийн заагийг тодорхойлно уу? 
     A. 80 мл 
    B. 100 мл 
    C. 150-300 мл 
    D. 400 мл 
    E. 500 мл 
/149./ Эмэгтэйн нөхөн үржихүйн хамгийн тохиромжтой насыг заана уу? 
     A. 18-20 нас 
    B. 20-35 нас 
    C. 21-25 нас 
    D. 26-30 нас 
    E. 30-35 нас 
/150./ Хэвийн үед үтрээний орчин ямар байх вэ? 
     A. Хүчиллэг 
    B. Шүлтлэг 
    C. Саармаг 
    D. Сул хүчиллэг 
    E. Сул шүлтлэг 
/151./ Усан суулгалт гэж юу вэ? 
     A. Баасны тоо олширох 
    B. Хоногт 3 ба түүнээс дээш устай суулгах 
    C. Эмгэг хольцтой гарах 
    D. Баас шингэрч, бөөлжих 
    E. Хоногт 3-аас дээш баах 
/152./ Хүүхдийн их зулай хэдийд битүүрдэг вэ? 
     A. 8 сартайд 
    B. 9-10 сартайд 
    C. 11-12 сартайд 
    D. 9 сараас 1,5 настайд 
    E. 1 насанд 
/153./ Ужиг суулгалт гэж юу вэ? 
     A. Баасны тоо олшрох 
    B. 14 хоногоос удаан суулгах 
    C. Эмгэг хольцтой баах 
    D. Баас шингэрч, бөөлжих 
    E. Хоногт 3-аас дээш устай суулгах 
/154./ Дараах шинжүүдээс аль нь илэрвэл эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх вэ? 
     A. 14 хоногоос дээш ханиалгах 
    B. Халуурах 
    C. Амьсгал олшрох 
    D. Цустай цэр гарах 



    E. Цээж хонхолзох 
/155./ Дутуу нярайн өрөөний дулаан хэдэн хэм байх вэ? 
     A. 15 – 18 хэм 
    B. 18 - 20 хэм 
    C. 20 -22 хэм 
    D. 22- 24 хэм 
    E. 25 хэм 
/156./ Шүүдэст эмзэгшил үүсэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйл 
     A. Хүүхдийг хөхөөр хооллосноос 
    B. Нэмэгдэл хоол эрт өгсөнөөс 
    C. Эх, харшил үүсгэх бүтээгдэхүүн хэрэглэснээс 
    D. Жимс, хүнсний ногоо хэрэглэснээс 
    E. Тэжээвэр болгосноос 
/157./ Монгол хүүхдийн биеийн цул эхний 6 сард хэдэн гр-аар нэмэгдэх ѐстой вэ? 
     A. 400 гр 
    B. 500 гр 
    C. 600 гр 
    D. 700 гр 
    E. 800 гр 
/158./ Нярайг төрөхөөс гармагц идэвхтэй эргэлтийг хэзээ хийх вэ? 
     A. 24 цагийн дотор 
    B. 12 цагийн дотор 
    C. 15 цагийн дотор 
    D. 24-72 цагийн дотор 
    E. 3 хоногийн дараа 
/159./ Рахитын өвөрмөц сэргийлэлт гэж юу вэ? 
     A. Нар агаарт гаргах 
    B. Д аминдэм уулгах 
    C. Усанд тогтмол оруулах 
    D. Хөхөөр хооллох 
    E. Иллэг хийх 
/160./ Оюуны хомсдолтой хүмүүст аль хандлага нь заавал хэрэгтэй вэ? 
     A. Оюун ухааныг сайжруулах эмийн эмчилгээ 
    B. Ад шоо үзэхгүй байх 
    C. Тусгай сургуульд суралцуулах 
    D. Амьдрах ур чадвар эзэмшүүлэх 
    E. Гэр бүлийнхний асрамжинд байлгах 
/161./ Сэтгэцийн хувьд эрүүл хүмүүс нь сэтгэцийн эрүүл мэндийн сэргийллийн ямар түвшинд 
хамаарах вэ? 
     A. СЭМ-н дөрөвдөгч сэргийлэлт 
    B. СЭМ-н гуравдагч сэргийлэлт 
    C. СЭМ-н хоёрдогч сэргийлэлт 
    D. СЭМ-н анхдагч сэргийлэлт 
    E. СЭМ-н урьдчилан сэргийлэлт 
/162./ Сэтгэцийн өвчтэй хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? 
     A. Нийгэм сэтгэлзүйн гаралтай, түр зуурын хямралд өртсөн хүнийг 
    B. Оюуны хомсдол өвчтэй хүнийг 
    C. Биемахбодийн өвчингүй боловч сэтгэцийн өөрчлөлт бүхий хувь хүнийг 
    D. Өвчний олон улсын ангиллын хэмжүүрээр онош тавьж болохуйц өвчтэй хүнийг 
    E. Сэтгэцийн өөрчлөлт бүхий хувь хүнийг 
/163./ Нийгэмд аюултай үйлдэл хийж болзошгүй өвчтөн гэж хэнийг хэлэх вэ? 
     A. Нийгэм, хамт олонтой дасан зохицох чадвар муутай 
    B. Хурц солиоролтой өвчтөн 
    C. Нойргүйдэлтэй өвчтөн 
    D. Айдастай өвчтөн 



    E. Сэтгэл түгшилтэй өвчтөн 
/164./ Нугасны эмгэгтэй өвчтөний байрлал ба хөдөлгөөний сувилгааг нэрлэнэ үү? 
    1. Хэвтээ болон суугаа байрлалд ойрхон солих 
    2. Цооролтоос сэргийлэх 
    3. Ивээс зөөлөвчийг байнга хэрэглэх 
    4. Үе мөчинд иллэг идэвхтэй хөдөлгөөн хийх 
    5. Гутал нь үдээгүй өмсөхөд хялбар байх 
/165./ Цус харвалттай өвчтөнд ямар сувилгаа шаардлагатай вэ? 
    1. Өвчний эхэн үед хаймсуураар шингэн хоол өгөх 
    2. Давс, өөх тосыг хязгаарлах 
    3. Хоолыг хэт халуун өгөхгүй байх 
    4. Хоолыг бага багаар бэлтгэх 
    5. Эслэг ихтэй хоол хүнс хэрэглэх 
/166./ Уналт таталт өвчин үүсэх хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү? 
    1. Хүүхдийн халууралтын сууринд үүсэх таталт 
    2. Тархины органик эмгэг 
    3. Тархины үйл ажиллагааны байдал 
    4. Удамын хүчин зүйл 
    5. Гематомын суурин дээр 
/167./ Бүсэлхий нуруугаар өвдөх өвдөлт ямар тохиолдолд сэдэрдэг вэ? 
    1. Хүнд юм өргөх 
    2. Эвгүй огцом хөдлөх 
    3. Даарч хөрөх 
    4. Эвтэй байдалд удаан суухад 
    5. Хэт удаан суух 
/168./ Цээжээр өвдөх өвдөлтийн байрлалын шинжийг нэрлэнэ үү? 
    1. Өвдөлт дал хооронд байрлах 
    2. Хавирга хооронд дарахад эмзэглэлтэй 
    3. Хавирга руу дамжиж өвдөх 
    4. Ханиах найтаахад сэдэрнэ 
    5. Ханиах найтаахад эмзэглэлтэй 
/169./ Саа саажилтай өвчтөнийг сувилагч хэрхэн оношлох вэ? 
    1. Өвчтөнөөр дөрвөн мөчийг өөрөөр нь хөдөлгөх 
    2. Саа саажилт байгаа эсэхийг ажиглах 
    3. Булчингийн хүчдэлийг сувилагч өөрөө хөдөлгөж шалгах 
    4. Өвчтөний дөрвөн мөчийг сувилагч өөрөө хөдөлгөж шалгах 
    5. Булчингийн хүчдэлийг өөрөөр нь хөдөлгөж шалгах 
/170./ Агаарын чанарын индекс хэд байвал “аюултай” гэж үздэг вэ? 
     A. 201-300 
    B.  51-100 
    C. 300-500 
    D. 151-200 
    E.  0-50 
/171./ Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарыг тодорхойлдог гол үзүүлэлтийг нэрлэнэ үү? 
     A. Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж өндөр байх   
    B. Үйлчлүүлэгчдэд шуурхай үйлчилгээтэй байх 
    C. Үйлчилгээний нэр төрөл олон байх 
    D. Үйлчилгээний үнэ зохистой байх 
    E. Мэргэжилтний тоо хүрэлцээтэй байх 
/172./  Их бохирдсон эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ариутгаж,  
халдваргүйжүүлэх вэ? 
     A. Автоклавд хийж ариутгана 
    B. Урьдчилсан цэвэрлэгээ хийнэ 
    C. Химийн аргаар ариутгана 
    D. Халуун уураар ариутгана 



    E. Хатаах шүүгээнд хийнэ 
/173./ Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогод баримтлах хамгийн чухал чиглэл нь юу вэ? 
     A. Ажиллаж амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх 
    B. Хүний эрүүл мэндээ хамгаахлах чадварыг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох 
    C. Эрүүл мэндийг дэмжин эрүүл зан үйлд сургах 
    D. Хорт зуршлаас зайлсхийх, идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих 
    E. Эрүүл байх талаар мэдлэг эзэмшүүлэ 
/174./ Сувилахуйн үйл ажиллагааны аль шатлалын үед сувилагчийн оролцоог тодорхойлох 
вэ? 
     A. Онош тавих 
    B. Төлөвлөгөө боловсруулах 
    C. Хэрэгжүүлэх 
    D. Үнэлгээ өгөх 
    E. Дүгнэлт хийх 
/175./ Хооллолт дараах хүчин зүйлсийн алинаас хамаарах вэ ? 
     A. Физикийн хүчин зүйлс 
    B. Химийн хүчин зүйлс 
    C. Дулааны хүчин зүйлс 
    D. Газарзүй, уур амьсгалын хүчин зүйлс 
    E. Эрсдэлт хүчин зүйлс     
/176./ Агаарын бохирдолтыг Монгол улсын хуулинд юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ? 
     A. Агаар бохирдуулах бодисын агууламж агаарын чанарын стандартаас хэтэрч, агаарын 
чанар доройтохыг хэлнэ. 
    B. Дотоод орчны агаарын чанар стандартаас хэтэрч, агаарын чанар муудахыг хэлнэ. 
    C. Агаарыг бохирдуулагч хүчин зүйлүүдээр бохирдохыг хэлнэ. 
    D. Агаарт байгаа химийн бодисууд бусад бодисуудтай холилдон хүний эрүүл мэндэд 
хортой химийн нэгдэл үүсгэхийг хэлнэ. 
    E. Автомашины утаа, гэр хорооллын айлуудын утаа зэргүүдийг хэлнэ. 
/177./ Ундны усны стандартад “ Ахуйн хэрэглээний ус” гэдгийг юу гэж тодорхойлсон вэ? 
     A. Одоо ашиглаж байгаа, цаашид ашиглаж болохуйц гадаргын болон газрын доорх усы 
    B.  Газрын гадаргуугаас доош орших ус үл нэвтрүүлэх 1 дэх үе дээр байгаа усыг 
    C.  Хүн амын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хэвийн нөхцөлийг хангах зорилгоор 
хэрэглэгдэх чанартай, хүрэлцэхүйц хэмжээний, аюулгүй усыг 
    D. Хүн ам шууд уух болон хоол хүнсийг боловсруулах, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах зорилгоор хэрэглэж байгаа чанартай аюулгүй усыг 
    E. Уул нуруудын цас, мөсний хайлалтаас үүссэн урсгал, тогтмол ус ба хур борооны усыг 
/178./ Дараах асуултуудыг хариултуудтай тус тус зөв харгалзуулна уу? 
1. Их халдвартай хог хаягдал 
2. Эмгэг судлалын ба анатомын хог хаягдал 
3. Химийн ба эмийн бодисууд 
4. Аюулгүй хог хаягдал 
5. Зүү ба хурц ирмэгтэй хог хаягдал 
a. Хар өнгийн уут ба хуванцар сав 
b. Нордоггүй шар өнгийн уутанд 
c. Цоордоггүй бат бөх шар уутанд 
d. Бор өнгийн уут 
e. “Их халдвартай” гэж бичээд шар уутанд 
     A. 1В, 2С, 3А, 4Е, 5D 
    B. 1E, 2B, 3D, 4A, 5C 
    C. 1C, 2B, 3E, 4D, 5A 
    D. 1C, 2B, 3D, 4A, 5E 
    E. 1B, 2A, 3D, 4C, 4E 
/179./ Дотоод орчны агаарт агаарын хөдөлгөөний гүйцэтгэх үүрэг юу вэ? 
     A. Бохир агаарыг гадагшлуулах 
    B. Агаарыг чийгшүүлэх 



    C.  Агаарыг  хөргөх 
    D. Гадаад орчны агаартай адил болгох 
    E. Агаарт байгаа усыг зохицуулах 
/180./ Нийгмийн эрүүл мэндийн хөгжил нь юунд чиглэгдэх вэ? 
     A. Хүн амын эрүүл аж төрөх ёсыг дээшлүүлэхэд 
    B. Хүн амын өвчлөлийг багасгахад 
    C. Хүн амын амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд 
    D. Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд 
    E. Хүн амын хөдөлмөрийн чадварыг нэмэгдүүлэхэд 
/181./ Өвчний түүхийн асуумжийн аль хэсэгт хооллолтын асуумж хамаардаг вэ ? 
     A. Өвчний түүхийн хэсэгт 
    B. Ерөнхий зовиурын хэсэгт 
    C.  Паспортын хэсэгт 
    D. Амьдралын түүхийн хэсэгт 
    E. Удмын түүхийн хэсэгт 
/182./ Эрүүл мэндийн эрэлтийн хэлбэрүүдийг уяалдуулан сонгоно уу?                         
А. Хангагдсан эрэлт                     В. Онцгой эрэлт    С. Сөрөг эрэлт     D. Зохисгүй эрэлт 
1. Эрхтэн шилжүүлэх                   2. Хорт эмийн зуршил                         3. Вакцинжуулалт 
4. Өвчний эхний үед эмчилгээнээс зайлсхийх 
     A. A4  B2  C3  D1   
    B. A1  B3  C4  D2 
    C. A2  B4  C1  D3 
    D. A3  B1  C2  D4 
    E. A4  B3  C2  D1 
/183./ Дотоод орчны агаарт автомашины бохирдолтыг илтгэх үзүүлэлт юугаар илэрхийлэгдэх 
вэ? 
     A. Нарийн ширхэгт тоосонцор 
    B. Хүхэрлэг хий 
    C. Нүүрстөрөгчийн дуту уисэл 
    D. Азотын давхар исэл 
    E. Азотын исэл 
/184./ Цөсний хагалгааны дараах хоолны онцлогийг сонгоно уу ? 
     A. Өөх тос ердийн физиологийн нормоос их хүнс 
    B. Шарж, хуурсан, амтлаг хүнс 
    C. Хандлагч бодис, амтлагч бага, ууранд болгосон хүнс 
    D. Мах махан бүтээгдэхүүний орц ихтэй 
    E. Сүүн сүүн бүтээгдэхүүний орц ихтэй хүнс 
/185./ Дараах асуултуудыг хариултуудтай тус тус зөв харгалзуулна уу? 
1. Агаарын хэм 
  
2. Агаарын чийглэг 
3. Усны pH 
4. Агаарын хөдөлгөөн 
5. Агаарын даралт 
a. 0,2-0,4 м/с 
b. 30-60% 
c. 18-22°C 
d. 6.5-8.5 
e. 760 мм муб 
     A. 1В, 2С, 3А, 4Е, 5D 
    B. 1B, 2A, 3B, 4D, 5E 
    C. 1D, 2B, 3A, 4E, 5C 
    D. 1C, 2B, 3D, 4A, 5E 
    E. 1B, 2A, 3D, 4C, 4E 
/186./ Нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн зорилго нь юу вэ? 



     A. Амьдралын чанарыг дээшлүүлэх 
    B. Өвчлөлийн хоёрдогч, гуравдагч сэргийлэлт 
    C. Эмнэлгийн ерөнхий ба нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ 
    D. Хөдөлмөрийн чадварыг нь сэргээх 
    E. Эмчлэн эрүүлжүүлэх 
/187./ “Нийгмийн  эрүүл мэнд” нь ямар ойлголт вэ? 
     A. Тодорхой хүмүүс хамт олны эрүүл мэндийн асуудлыг хамруулах   
    B. Эрүүл мэндийн тодорхой чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулах 
    C. Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх тодорхой хүчин зүйлд чиглүүлэх 
    D. Эрүүл мэндийн асуудлыг бүхэлд нь иж бүрнээр нь авч үзэх 
    E. Өвчлөлийн байдалд судалгаа хийх үйл ажиллага 
/188./ Дараах нэгдлүүдийн аль нь энгийн нүүрс усанд хамаарах вэ ? 
     A. Моносахарид 
    B. Дисахарид 
    C. Полисахарид 
    D. Биофлавоноид 
    E. Полифенол 
/189./ Өргөн утгаараа нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг хэнд үзүүлэх вэ? 
     A. Малчдад 
    B. Эх нялхаст 
    C. Бүх хүн амд 
    D. Хүн амын эмзэг хэсэгт 
    E. Өндөр настанд 
/190./ Насанд хүрэгчдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэд нь эслэг байхаар тооцож 
хооллолтын зөвлөгөө өгөх вэ 
     A.  1000 ккал тутамд 10-15 гр эслэг байхаар тооцно. 
    B. 1000 ккал тутамд 20-25 гр эслэг байхаар тооцно 
    C. 1000 ккал тутамд 30-35 гр эслэг байхаар тооцно. 
    D. 1000 ккал тутамд 40-45 гр эслэг байхаар тооцно. 
    E. 1000 ккал тутамд 50-55 гр эслэг байхаар тооцно 
/191./ Нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд хамгийн чухал үзүүлэлт юу вэ? 
     A. 10000 хүн тутамд ноогдох эмнэлгийн ажилтны тоо олон байх 
    B. Нэг хүнд ноогдох цэвэр ус, хүнсний бүтээгдэхүүн хүртээмжтэй байх 
    C. Эдийн засгийн чадавхитай байдал 
    D. Өрхийн ам бүл цөөн байх 
    E. Эмнэлгийн орны тоо олон байх 
/192./ Хооллолтын үнэлгээнд  дараах үнэлгээнээс аль нь хамаарах вэ   
     A.  Бие махбодийн үнэлгээ 
    B.  Нас хүйсний үнэлгээ 
    C. Оршин суугаа газрын үнэлгээ 
    D. Антропометрийн үнэлгээ 
    E. Хамт олны үнэлгээ 
/193./  Агаарт нүүрстөрөгчийн хийн агууламж өндөр байх нь юуг илтгэх вэ? 
     A. Автомашины хөдөлгүүрээс үүдэлтэй агаарын бохирдол 
    B. Ойн түймрээс үүдэлтэй агаарын бохирдол 
    C. Орон сууцнаас үүдэлтэй агаарын бохирдол 
    D. Гэр хорооллын утаанаас үүдэлтэй агаарын бохирдол 
    E. Модны дутуу шаталтаас үүдэлтэй агаарын бохирдол 
/194./ Хүний биеийн хэдэн хувийг ус эзэлдэг вэ ? 
     A. 30-40% 
    B. 40-50% 
    C. 10-20% 
    D. 60-65% 
    E. 50-60% 
/195./ Өрхийн эмнэлэг нь эрүүл мэндийн тогтолцооны хэд дэх шатлал вэ ? 



     A. Доод шатлал 
    B.  Анхдагч шатлал 
    C. Хоёрдогч шатлал 
    D. Дээд шатлал 
    E. Гуравдагч шатлал 
/196./ Сувилахуйн манлайлалын тодорхойлолтыг сонгоно уу? 
     A. Манлайлал нь бусдад нөлөөлөх чадварыг нэмэгдүүлэхийг хэлнэ. 
    B. Манлайлал нь бусдыг удирдан чиглүүлэн өмнө нь явахыг хэлнэ 
    C. Манлайлал нь бие хүн өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэхийг хэлнэ. 
    D. Манлайлал нь бусдад үлгэр дууриал үзүүлэх үйлдлийг хэлнэ. 
    E. Манлайлал нь заавал гүйцэтгэх естой үүрэг хариуцлагыг хэлнэ. 
/197./ Агаарын даралтыг багажгүй үед хэрхэн тодорхойлж болох вэ 
     A. Өөрийн мэдрэмжээрээ 
    B. Термометрийн тусламжтайгаар, хүснэгт ашиглан 
    C. Бие махбодод илрэх таагүй мэдрэмжээр 
    D.  Цаг агаарын өөрчлөлтөөр 
    E. Газрын татах хүчээр барагцаалж 
/198./ Нэгдсэн оношлогоо эмчилгээний төвд ариутгалын ямар нэгж байхыг эмнэлгийн 
байгууллагын халдвар хамгаалалын дэглэмд заасан байдаг вэ? 
     A. Ариутгалын тасаг 
    B. Ариутгалын нэгж 
    C. Ариутгалын бүс 
    D. Ариутгалын хэсэг 
    E. Ариутгах байр 
/199./ Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоонд баримтлах зөв чиглэл нь юу вэ? 
     A. Даатгал нь зөвхөн өвчлөгсдөд ашигтай байх 
    B. Даатгал нь зөвхөн эмнэлгийн байгууллагад ашигтай байх 
    C. Даатгал нь нийт хүмүүст ашигтай байх 
    D. Даатгал нь нийгэмд ашигтай байх 
    E. Даатгал нь тухайн хамт олонд ашигтай байх 
/200./ Хүмүүсийн “эрүүл мэнд”-ийн байдалд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг уялдуулан сонгоно 
уу?    

А.Амьдралын хэв маяг 
B. Хүрээлэн байгаа орчин 
C.Удамшил 
D. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ                                                              

1.   24 % 
2.   10 % 
3.   50 % 
4.  16 % 

     A.  A1  B3  C2  D4 
    B. A2  B4  C3  D1 
    C. A3  B1  C4  D2 
    D. A4  B2  C1  D3 
    E. A1  B2  C3  D4 
/201./ Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар гэж юуг хэлэх вэ? 
     A. Аливаа үйл ажиллагаа зорилгоо биелүүлэх үйл явцыг хэлнэ. 
    B. Аливаа зорилт нь амжилтаар баталгаажих үйл явцыг хэлнэ. 
    C. Нийгэм болон бие хүний хэрэгцээг хангах үйл явцыг хэлнэ. 
    D. Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл зүйн онцлог, эрүүл мэндийн түвшинг хэлнэ. 
    E. Үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээ бүрт үзүүлсэн тусламж үйлчилгээгхэлнэ. 
/202./ Хүн эрүүл, амьдралын өндөр чадавхитай, урт наслах асуудлуудыг хэдийнээс эхлэн 
хэрэгжүүлэх ёстой вэ? 
     A. Хүүхэд наснаас 
    B. Залуу үеэс 



    C. Нас тогтсон үеэс 
    D. Жирэмсэн үеэс 
    E. Тэтгэвэрт гарсан үеэс 
/203./ Насанд хүрэгчдийн нэг килограмм биеийн жинд хэдэн мл  усны хэрэгцээ шаардлагатай 
вэ? 
     A. 10-15 мл/ кг 
    B. 30-60 мл/ кг 
    C. 70-80 мл/ кг 
    D. 35-45 мл/ кг 
    E. 100-120 мл/ кг 
/204./ Талхны  зөөлөн хэсэгт ямар бактер үржсний улмаас “төмсний өвчин” үүсдэг вэ? 
     A. Yarrowialipolytica 
    B. Sphingomonas yanoikuyae 
    C. Mesentericus 
    D. Ellipsosporum 
    E. Hydrogenophagapalleron 
/205./ Дараах асуултуудыг хариултуудтай тус тус зөв харгалзуулна уу? 

1. Гэрэлтүүлэг 
2. Сүүний нягт 
3. Агаарын хурд 
4. Агаарын даралт 
5. Усны хатуулаг 

a. pH метр 
b. Аерометр 
c. Люксметр 
d. Барометр 
e. Анемометр 

     A. 1В, 2С, 3А, 4Е, 5D 
    B. 1B, 2A, 3B, 4D, 5E 
    C. 1C, 2B, 3E, 4D, 5A 
    D. 1C, 2B, 3D, 4A, 5E 
    E.  1B, 2A, 3D, 4C, 4E 
/206./ Хэрэгцээний эрэмбийн шатлалыг тохируулан сонгоно уу. 

1. Маслоугийн хэрэгцээний 1 шат          
2. Маслоугийн хэрэгцээний 2 шат         
3. Маслоугийн хэрэгцээний 3 шат        
4. Маслоугийн хэрэгцээний 4 шат       
5.  Маслоугийн хэрэгцээний 5 шат         

    А. Хайрлах, хүндлүүлэх хэрэгцээ      
    В. Өөрийгөө илэрхийлэх хэрэгцээ        
    С. Физиологийн хэрэгцээ         
    D. Аюулгүй байх хэрэгцээ      
    Е. Нийгмийн хэрэгцээ 

     A. 1A  2B  3C  4D  5E 
    B. 2A  3B  4C  5D  1E 
    C. 3A  4B  5C  1D  2E 
    D.  4A  5B  1C  2D  3E 
    E. 5A  1B  2C  3D  4E 
/207./ Монгол улсын 0-5 насны хүүхдийн дундах хоол тэжээлээс шалтгаалсан  цус 
багадалтын тархалтын хувь хэд вэ ? 
     A. 50% 
    B. 12% 
    C. 45% 
    D. 28% 
    E. 17% 



/208./ Эмчилгээний  5 дугаарын хоолны онцлогийг олно уу ? 
     A. Хүйтэн зууш 
    B. Халуун ногоо, амтлагч өнгө будагчаар амталсан олон төрлийн  хүнс 
    C. Шинэ бэлтгэсэн өөх тосоор бага хүнс 
    D. Махыг буцалгаж боршсон шөлтэ 
    E. Ногооны нухашны холимогоор баялаг хүнс 
/209./ Халдварт өвчлөлөөс сэргийлэх идэвхит арга хэмжээг нэрлэнэ үү? 
     A. Чийрэгжүүлэлт 
    B. Дархлаажуулалт 
    C. Ахуйн соёлжилт, эрүүл орчин 
    D. Эрүүл мэндийн боловсрол 
    E. Эрүүл мэндийг дэмжих зан үйл 
/210./ Өвчин үүсэх боломжит хамаарлыг уялдуулан сонгоно уу?                        
А. Биеийн эсэргүүцэл маш сайн                           В. Биеийн эсэргүүцэл бага              
С. Биеийн эсэргүүцэл сайн                              D. Биеийн эсэргүүцэл маш бага                       1. 
Өвчин үүсэх боломж бага                    
2. Өвчин үүсэх боломж маш бага 
3. Өвчин үүсэх боломж маш их            
4. Өвчин үүсч болзошгүй 
     A. A1  B3  C4  D2   
    B. A2  B4  C1  D3 
    C. A3  B1  C2  D4 
    D. A4  B2  C3  D1 
    E. A1  B4  C3  D2 
/211./ Хүний эрүүл мэндэд 50 ба түүнээс дээш хувиар нөлөөлөгч хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү? 
     A. Эмнэлгийн тусламжаас шалтгаалсан хүчин зүйлс 
    B. Орчны хүчин зүйлс 
    C. Амьдралын хүчин зүйлс 
    D. Генетикийн хүчин зүйлс 
    E. Нийгмийн хүчин зүйлс 
/212./ Эмнэлгийн хог хаягдалын хэдэн хувийг аюултай хог хаягдал эзэлдэг вэ? 
     A. 15-30% 
    B. 25-50% 
    C. 5-10% 
    D. 10-25% 
    E. 50-70% 
/213./ Ундны усанд агуулагдах фторын агууламж хэвийн хэмжээнээс багасвал ямар өвчлөлд 
хүргэдэг вэ? 
     A. Флюороз 
    B. Ангина 
    C. Холер 
    D. Хавдар 
    E. Кариес 
/214./ Усаар дамжих халдварт өвчинд аль нь орох вэ? 
     A.  Ангина 
    B. Кариес 
    C. Хавдар 
    D. Балнад 
    E. Сүрьеэ 
/215./ Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг чиглүүлэх хамгийн оновчтой байдлыг нэрлэнэ 
үү? 
     A. Хувь хүнд 
    B. Бие хүнд 
    C. Хамт олонд 
    D. Улс нийгэмд 



    E. Гэр бүлд 
/216./ Хүн ардыг нийтээр нь эрүүл байлгах хамгийн оновчтой арга нь юу вэ? 
     A. Хүмүүсийн бухимдал /стресс/-ийг тайлах 
    B. Нийгэм эдийн засаг дахь ядуурлыг бууруулах 
    C. Эрүүл мэндийн асуудлыг төр, эмнэлгийн байгууллагад найдах 
    D. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжаар хангах 
    E. Эрүүл зан үйл, зөв хэвшилд ард иргэдээ сургах 
/217./ Дараах асуултуудыг хариултуудтай тус тус зөв харгалзуулна уу? 

1. Сүүний хэвийн нягтын хэмжээ 
2. Сүүний исэглэн 
3. Сүүний кальцийн агууламж 
4. Сүүний уураг 
5. Сүүний тослог 

a. 89-178 мг/% 
b. 1,027-1,033 г/см3 
c. 16-20 °Т 
d. 1,9-7,8% 
e. 2,2-5,6 % 

     A. 1В, 2С, 3А, 4Е, 5D 
    B. 1B, 2A, 3B, 4D, 5E 
    C. 1D, 2B, 3A, 4E, 5C 
    D. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E 
    E. 1B, 2A, 3D, 4C, 4 
/218./ Эрүүл энх байдлын талаархи зах зээлийн сэтгэлгээ хүмүүсийн юунд эхэлж бүрэлдэх нь 
оновчтой бэ? 
     A. Ахуйн орчинд 
    B. Оюун ухаанд 
    C. Нийгмийн амьдралд 
    D. Эдийн засагт 
    E. Ажлын байранд 
/219./ Дараах эрдсүүдээс  аль нь макроэлемент  ангилалд хамаарах вэ 
     A. Натри 
    B. Кали 
    C. Магни 
    D. Төмөр 
    E. Хром 
 


