ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
vEif;s~d
5f9is~d

O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)

Numerical Code: 0033

gm\w6l g\az O ________

O u~fDivfzmUi ;d]nfisfi" vg[ zmumgm o[,fjm (DVHW-01)

Numerical Code:
0196

Tffzlb
;di
;}rgf

O 10/07/2016
O 03.00 to 04.30
O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp

પ્રશ્ન-1 ગ્રામઆરોગ્ય રક્ષકનુ ું કાયયક્ષેત્ર, કાયો અને પ્રવ ૃનિઓ સમજાવો.

s], u]6 O 35

(10)

અથવર
દફિર જાળવણીની નવસ્ત ૃિ નોંધ િૈયાર કરો.

પ્રશ્ન-2 સમુદાયમાું આરોગ્ય નિક્ષણ પદ્ધનિનુ ું મહત્વ સમજાવો.

(10)

અથવર
જન્મમરણ ની નોંધણીનુું મહત્વ સમજાવો.

પ્રશ્ન-3 માનવવિયન અંગેના નસદ્ધાુંિો સમજાવો.
અથવર
અફવાઓ અને ગેરસમજોનુ ું નનદાન અને નનરાકરણ કરો.

(15)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
vEif;s~d
5f9is~d
Tffzlb
;di
;}rgf
પ્રશ્ન-1

O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)
O
O
O
O

z;lsz6 vg[ dft';\ef/ (DVHW-02)

Numerical Code: 0033

gm\w6l g\az O ___________
Numerical Code: 0197

11/07/2016
03.00 to 04.30

glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp

ટાઇફોઈડનો અર્ય જણાવી િેની નવસ્ત ૃિ ચચાય કરો.

s], u]6 O 35
(10)

અથવર
રસીઓ નવિેની માન્યિાઓ, સ્વરૂપ અને રસીઓ કોને આપવી િે અંગે સ્પષ્ટિા કરો.
પ્રશ્ન-2

સગર્ાય વસ્ર્ા દરયાયાન ર્િા ફેરફાર અંગેની સમજ અને િેના ઉપાયો વણયવો.

(10)

અથવર
પ્રસ ૃનિ પહેલા અને પ્રસ ૃનિ પછી નપિાની ફરજો નવિે ચચાય કરો.
પ્રશ્ન-3

ટાં કનોંધ લખો (કોઈપણ પરાંચ)

(15)

1.

રસીઓ માટે ન ુ ું આધુનનક સમય પત્રક

2.

જોખમી સગર્ાય વસ્ર્ા અને માિાની કાળજી.

3.

નત્રગુણી રસી

4.

માિાનુ ું ધાવણ અને િેન ુ ું મહત્વ

5.

હહપેટાઈટીસ-એ

6.

નવજાિનિશુની સુંર્ાળ

7. ઓરીની રસી.
*****************

ડૉ. બરબરસરહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી
સાંત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016
vEif;s~d
5f9is~d

O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)

Numerical Code: 0033

gm\w6l g\az O

O gjhft Lxx] ;\ef/ vg[ s]8]\aLgimhg (DVHW-03)

Numerical Code: 0198

Tffzlb
;di
;}rgf

O 12/07/2016
O 03.00 to 04.30
O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp

s], u]6 O 35

પ્રશ્ન-1 કુટુુંબ નનયોજન એટલે શુ?ું કુટુુંબ નનયોજન કરાવવાના અગત્યના મુદ્દા જણાવો.

(10)

અથવર
સ્ત્રીના પ્રજનન અવયવો આકૃનિ સહહિ સમજાવો.
પ્રશ્ન-2 પુરુષ માટે નસબુંધી જરૂરી છે સમજાવો.

(10)

અથવર
નવજાિ નિશુના આહાર નવિે સમજાવો.
પ્રશ્ન-3 ટુંકા પ્રશ્નોના જવાબ આપો. Sકોઈપણ પાુંચF
1. સ્િનપાન એટલે શુ?ું
2. વસ્િી સમસ્યાના જવાબદાર પહરબળો જણાવો.
3. સ્ત્રીના આંિહરક પ્રજનન અવયવો નવષે જણાવો.
4. ગર્યનનરોધક પદ્ધનિઓ જણાવો.
5. ફલલનીકરણ એટલે શુ?ું
6. માિાનુ દધ સવોત્તમ આહાર છે સમજાવો.
7. સમિોલ આહાર એટલે શુ?ું

(15)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી
vEif;s~d

સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016

O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)

Numerical Code: 0033
gm\w6l g\az

5f9is~d
Tffzlb
;di
;}rgf

O________

Numerical Code: 0199
O o:8 v[.0 vg[ ;fdfGi zmumgl ;fzjfz vg[ v[Gjfizd[G8, ;[gl8[xg
(DVHW-04)
O 13/07/2016
O 03.00 to 04.30
O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન. 1 ઈજા પામેલા અર્વા બીમાર માણસની વ્યવસ્ર્ામાું શુ ું કરિો?

(10)

અથવર
બેશધ્ુ ધધનાું સામાન્ય કારણો જણાવો.
પ્રશ્ન.2 સામાન્ય માુંદગીમાું િાવની સારવાર જણાવો.

(10)

અથવર
પાણીના સ્ત્રોિો જણાવો.
પ્રશ્ન.3 ટાં કનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)

(10)

1. સપયદુંિ
2. િરીરને લગિો આઘાિ (િોક)
3. પ્રદનષિ હવાર્ી આરોગ્ય પર ર્િી અસરો
4. હોસ્સ્પટલમાું ર્િા કચરાનો નનકાલ
5. મચ્છર નનયુંત્રણ
પ્રશ્ન.4 બહુવૈકલ્પપક પ્રશ્નો લખો.

(05)

1. કુિરુું કરડયા પછી િે મુદ્દિ પુંદર હદવસર્ી _____મહહના સુધીની હોય છે .
(A) છ મહહના

(B) આઠ મહહના

(C) બાર મહહના

2. એક વ્યસ્તિએ સામાન્ય રીિે ____કલાક ઊંઘ લેવી જોઈએ.
(A) ૫ ર્ી ૬ કલાક

(B) ૬ ર્ી ૮ કલાક

(C) ૮ ર્ી ૧૦ કલાક

(B) ત્રણ

(C) ચાર

3. લોહીના ગ્રુપ_____ હોય છે .
(A) બે

4. સામાન્ય રીિે માણસને જીવવા માટે રોજનુ ું ____ લલટર પાણી પીવુ ું જરૂરી છે .
(A) બે લલટર

(B) ત્રણ લલટર

(C) ચાર લલટર

5. ____ નામના મચ્છર મેલેરીયા રોગ ફેલાવે છે .
(A) એનોફીલીસ

(B) ક્યલેતસ

(C) એડીસ

