SHERBIMI SHENDETESOR NE FA
1. Si mund ta përkufizoni me fjalët tuaja gjendjen e Shokut. Përmendni disa lloje shoku?
2. Misioni i Shërbimit Shëndetësor në Forcat e Armatosura?
3. Detyrat e personelit mjekësor në repart?
4. Si mund ta përkufizoni me fjalët tuaja dëmtimet djegëse, faktorët që e shkaktojnë, dhe si ndahen ato
në shkallë?
5. Shpjegoni shkallëzimin Glasgow të Komës!
6. Çfarë kuptohet me çertifikim të gjendjes shëndetësore të ushtarakëve që shkojnë me mision jashtë
vendit dhe kush e kryen atë?
7. Cilat janë vaksinat e domosdoshme me të cilat duhet të vaksinohen efektivët përpara dërgimit në
mision?
8. Çfarë janë ose çfarë ju kujton emërtimet Tabun Sarin Soman VX dhe noviçok. Çfarë klase i
përkasin? Me se mund të trajtohen fillimisht në kushtet e një konflikti të armatosur ku janë përdorur
të tilla lëndë?
9. Çfarë është laku hemostatik, për se shërben, ku mund të përdoret?
10. Cilat janë nivelet e ofrimit të mbështetjes mjekësore në Forcat e Armatosura?
11. Ç’kuptohet me Inteligjencë mjekësore?
12. Llojet e evakuimit mjekësor?
13. Si trajtohet ushtaraku aktiv që vuan nga një sëmundje e rëndë me përfundimin e 6 muajve raport
mjekësor të marrë nga spitali?
14. Ku qëndron ndryshimi midis MEDEVAK dhe CASEVAK?
15. TCCC ose përkujdesi për të plagosurit në situatë taktike është procedura standarde e cila përdoret në
fushëbetejat e sotme në fazën prehospitalore, kjo procedure është e ndarë në tre faza: cilat janë ato?
16. Çfarë janë bendet apo paketat me granula CELOX, për se shërbejnë ato?
17. Procesi i triazhimit të të plagosurve, i klasifikon të dëmtuarit me kode dhe ngjyra, bazuar në
dëmtimin që këta të plagosur kanë. Cilat janë ato?
18. Për evakuimin e të plagosurve drejt një ROL 2 si do i klasifikonit të plagosurit dhe çfarë kriteri do
përdornit?
19. Çfarë është formati 9-line MEDEVAC? Përmend 5 prej të dhënave që jepen në këtë format.
20. Nga se mund të shkaktohet Shoku hipovolemik?
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