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ساعتان:زمن االمتحان
)استخدام اآللة الحاسبة(ال

(30 mark)

From each of the 30 MCQ question, circle the right answer only
Question 2:

(10 mark)

a. What are the important points and elements included in the consent form?
b. Mention the steps followed to complete the shortage in medical record?
Draw the diagram that explains the consequences of these steps?
Question 3:

(10 mark)

a. 0ne of the medical records department function is to review the medical
records of the patients, what is the importance of this review? Briefly,
explain the quantitative method of medical record review?
b. What are the benefits ICD uses?
Question 4:
(10 mark)
a. Define the medical statistics? What is its importance? What are its types?
b. The report of admission and discharge department at al-Nor hospital shows
that on April 9, 2012 the following data:
- The number of patients at the end of this day is 430
- The number of patients discharged at that day is 45
- The number of patients admitted at that day is 65
- The number of beds at Al-Nor hospital are 480 beds
1. Calculate the number of inpatients at hospital at that day?
2. Calculate the bed occupancy rate at that day?

Good luck
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 .1نموذج التفوٌض:
ٌ .aموم المرٌض باستكمال هذا النموذج واخذ تولٌع الطبٌب
 .bمن الوثائك المانونٌة التً ٌجب االحتفاظ بها فً السجل الطبً.
 .cهو تفوٌض من المرٌض او من ٌنوب عنه لالطباء فً المستشفى بالتصرف بالنٌابة عنه
 .dلٌس من الضروري اخذ تولٌع المرٌض او ولً االمر وال ٌلزم شرح مضمونة ومحتوٌاتة للمرٌض
 .2نسبة إشغال االسرة:
 .aارتفاع نسبة إشغال األسرة ٌدل على للة البال الناس على المستشفً
 .bهو أحد المماٌٌس الهامة النشغال العٌادات الخارجٌة
ٌ .cعتبر أكثر المؤشرات اإلحصائٌة شٌوعا ً فً الرعاٌة االولٌة
 .dأحد المماٌٌس الهامة الستخدام االسرة فً المستشفً.
 .3تصنف اإلحصائٌات الطبٌة الى:
 .aاالحصائٌات الحٌوٌة
 .bاالحصائٌات المتعلمة بالمرضً
 .cاإلحصائٌات المتعلمة بمٌاس استخدام المستشفً
 .dجملع ما ذكر
 .4السجالت الطبٌة التً ٌراجع مرضاها المستشفى بشكل متكرر هً:
 .aالسجالت الطبٌة النشطة
 .bالسجالت الطبٌة غٌر النشطة
 .cال شًء مما ذكر
 .dجمٌع ما ذكر
 .5من وظائف السجالت الطبٌة:
 .aوظٌفة طبٌة
 .bوظٌفة لانونٌة
 .cوظٌفة محاسبٌة
 .dجمٌع ما ذكر
 .6الترمٌز الطبً هو :
 .aوضع رموز للشًء سواء باألرلام .
 .bبالحروف .
 .cاالثنٌن معا .
 .dال شًء مما سبك
 .7تمرٌر الماعة اإلحصائً الٌومً:
ٌ .aموم مسئول الماعة بتحضٌر كشف الماعة اإلحصائً الٌومً فً منتصف كل لٌلة
ٌ .bموم مسئول الماعة بتحضٌر كشف الماعة اإلحصائً الٌومً فً صباح كل يوم
ٌ .cرسل إلى مكتب الدخول والخروج فً صباح كل ٌوم
A + b .d
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ٌ .8ؤخذ بعٌن االعتبار عند تصمٌم النماذج الطبٌة النماط االتٌة:
 .aالغرض من النموذج وهل لة ضرورة فعلٌة
 .bهل ٌمكن اجراء بعض التعدٌالت على النموذج الحالً بدل اضافة نموذج جدٌد
 .cما هً المعلومات التً سٌتم تسجٌلها على النموذج الممترح
 .dمن الذي سٌستعمل النموذج
 .eجمٌع ما ذكر
 .9تعداد المرضى هو عبارة عن:
 .aعدد المرضى المنومٌن بالمستشفى بصورة شهرٌة .
 .bعدد المرضى المنومٌن بالمستشفى بصورة ٌومٌة .
 .cعدد المرضى المنومٌن بالمستشفى بصوره أسبوعٌه .
 .dكل ما سبك .
 .10األسرة المعدة و المجهزة باستمرار إللامة المرضى الداخلٌن تعرٌف ل:
 .aسعة المستشفى
 .bأسرة المستشفى
a + b .c
 .dالٌوم السرٌري
 .11التصنٌف العالمً لألمراض:
ٌ .aصدر هذا التصنٌف عن منظمة الصحة العالمٌة وهو أكثر التصنٌفات شٌوعا وإستخداما ً فً العالم.
 .bتتم مراجعة هذا التصنٌف وإعادة طبعة كل سنة
 .cهو لغة مشتركة بٌن االطباء لتفسٌر االمراض
ٌ .dشمل التصنٌف الدولً لالمراض على كافة االدوٌة واالجهزة الطبٌة
a + c .e
 .12المحددات االساسٌة لمدة االحتفاظ بالسجل الطبً هً:
 .aالحاجة لمعلومات المعالجة الطبٌة
 .bالبحث العلمً
 .cاالعتبارات المانونٌة
 .dجمٌع ما ذكر
 .13تنظٌم السجل الطبً تبعا ً للمشكالت التً ٌعانً منها المرٌض Problem – Oriented Medical Records
)) POMR
 .aتعتمد على عناصر تمسٌم السجل الطبً إلى أربعة أجزاء أساسٌة .
 .bأحد عناصر هذه الطرٌمة هً الخطة المبدئٌة لتموٌم المشكالت التً ٌعانً منها المرٌض.
 .cتمتاز هذه الطرٌمة بأنها تشجع على العناٌة الشاملة بالمرٌض .
 .dهذه الطرٌمة مالئمة للطرق المستخدمة فً السجالت الطبٌة .
 .eجمٌع النماط السابمة .
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 .14تعتمد الفترة الزمنٌة المحددة لحفظ السجالت الطبٌة فً المستشفٌات على:
 .aنظام الدولة المتعلك بحفظ السجالت الطبٌة .
 .bنظام المستشفى المتعلك بحفظ السجالت الطبٌة .
 .cالمماٌٌس والمواصفات المختلفة بهٌئات االعتماد واالعترافات المتخصصة .
 .dتصنٌف األمراض والعملٌات المتعلك بالمستشفى .
 .eجمٌع ما ذكر صحٌح .
 .15السجل الطبً ٌكون سجل غٌر نشط حٌنما:
ٌ .aتم تحوٌل المرٌض الستكمال عالجه فً مستشفى أخر .
 .bعندما ٌتم خروج المرٌض من المستشفى .
 .cعند وفاة المرٌض .
 .dعندما تنتهً متابعة المرٌض بألسام المستشفى .
 .16الرلم الطبً للمرٌض ٌسجل عند أول مراجعة للمستشفى وجمٌع المراجعات المستمبلٌة وٌكون :
ٌ .aتغٌر بتغٌر تارٌخ كل مراجعة .
ٌ .bتغٌر مع دخول كل لسم .
 .cثابت وال ٌتغٌر فً كل مراجعة .
 .dال شًء مما سبك .
 .17المرضى المنومٌن هم المرضى الذٌن ٌتم تنوٌمهم بالمستشفى لمدة:
 .aألل من  24ساعة .
 24 .bساعة فأكثر وتمدم لهم الخدمة بصفة مستمرة .
 .cالبد أن تمر علٌه  72ساعة بالمستشفى .
 .dكل ما سبك .
 .18نظام الملفات المركزي بالمستشفى هو:
 .aنظام تخزٌن كل المعلومات فً سجل مركزي واحد .
 .bنظام تخزٌن المعلومات فً ألل عدد ممكن من الملفات .
 .cنظام تخزٌن كل الملفات فً حجرة واحدة .
 .dال شًء مما سبك .
 .19السجل الطبً كوثٌمة مادٌة (غالف و نماذج طبٌة) تعتبر ملن:
 .aالمستشفى
 .bالمستشفى و المرٌض
 .cال شًء مما ذكر
 .dجمٌع ما ذكر
 .20من الحاالت التً ال ٌمكن فٌها اخذ موافمة المرٌض فً العالج:
 .aالمرٌض المجنون
 .bالمرٌض الماصر
 .cالمرٌض الذي ٌشكل خطر على المجتمع
 .dجمٌع ما ذكر
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 .21من النماذج الطبٌة األساسٌة:
 .aنموذج السٌرة المرضٌة
 .bنموذج الدخول و الخروج
 .cنماذج مرضى الحاالت النفسٌة
a + b .d
 .22من األسرة التً ال تحتسب من سعة المستشفى:
 .aأسرة األطفال حدٌثً الوالدة
 .bأسرة اإلفالة و اإلنعاش
 .cاألسرة الموجودة فً المسم النهاري
 .dجمٌع ما ذكر
 .23المرٌض الداخلً هو:
 .aالمرافك الذي ٌمضً لٌلة أو أكثر مع المرٌض
 .bهو المرٌض الذي ٌتلمى العالج فً السام الطوارئ
 .cالشخص الذي ادخل المستشفى وخصص إللامته احد األسرة المتاحة فً المستشفى
 .dاألطفال حدٌثً الوالدة فً المستشفى
 .24تنتهً مدة إلامة المرٌض فً المستشفى لعدة أسباب منها:
 .aلرار الطبٌب المعالج بالتحسن
 .bالوفاة
 .cخروج المرٌض على مسؤولٌته
 .dجمٌع ما ذكر
 .25عدد المرضى الداخلٌن الموجودٌن فً المستشفى فً أي ولت محدد تعرٌف ل:
 .aالٌوم المرضً
ٌ .bوم الخدمة
 .cموجود المرضى الداخلٌن
 .dالٌوم السرٌري
 .26حٌن تكون الخدمة مالئمة لطلب المرٌض ،تسمى هذه العملٌة:
 .aسهولة الوصول إلى الخدمة
 .bالفعالٌة
 .cمالئمة الخدمة
 .dال شًء مما ذكر
 .27بطافة تحتوي على كافة المعلومات التعرٌفٌة والرلم الطبً وٌتم ترتٌبها وفما للحروف االبجدٌة هً:
 .aبطالة مواعٌد المرٌض
 .bبطافة فهرس المرضى الرئٌسٌة
 .cبطالة الطبٌب
 .dجمٌع ما ذكر
 .28الرلم الطبً للمرٌض والتارٌخ و تولٌع الطبٌب من المعلومات :
 .aالطبٌة
 .bاإلدارٌة
 .cالشخصٌة
 .dالعالجٌة
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ٌ .29تم االحتفاظ بسجالت المرضى المتوفٌن فً المستشفٌات البرٌطانٌة لمدة :
 10 .aسنوات
 15 .bسنه
 20 .cسنه
 5 .dسنوات
 .30من المعلومات التً لها أهمٌه لانونٌه فً السجل الطبً:
 .aالتارٌخ
 .bالتشخٌص األولً
 .cالتشخٌص النهائً
 .dجمٌع ما ذكر
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