İlkyardım
1-Hangisine suni solunum yapılır?
A)Kalbi düzensiz çalışanlara
B)Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C)Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D)Göğüs kafesi inip kalkanlara

2-Hangisi aşırı kanama sonucu “şok” a girmekte olanlar için alınabilecek ilk yardım
önlemlerindendir?
A)Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur
B)Kanama durdurulur ve yüzüstü yatar duruma alınır
C)Kanama durdurucu önlemler alınır ve kazazede uygun pozisyona alınır
D)Hastann kanaması durdurulur ve vucüd sıcaklığı düşürülür

3-Yeni olan büyük bir dış kanamada kazazedeye ilk yapılacak işlem hangisidir?
A)Kanama bölgesini kalpten aşağı seviyede tutmak
B)Kanama yerini sargı bezi ile sarmak
C)Bol soğuk sıvı içirmek
D)Kanayan bölge üzerine basınç uygulamak

4-Yaralanmalarda yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A)Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B)Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C)Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D)Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

5-Kaza yerinde hangisi en son taşınmalıdır?
A)Kalbi 4-6 dakika önce duranlar
B)Solunum zorluğu çekenler
C)Kanaması olanlar
D)Ayak bileği burkulanlar

6-Solunumun kontrolünde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bak-Dinle-Gör
B)Bak-Dinle-Hisset
C)Ayna,saat veya gözlük camı ile bak
D)Dinle

7-Aşağıda belirtilen durumların hangisinde kalp masajı uygulanır?
A)Şok
B)Kalp çarpıntısı
C)Kalbin delik olması

D)Kalbin durması

8-En tehlikeli kanama aşğıdakilerden hangisidir?
A)Atar damar kanaması
B)Toplar damar kanaması
C)Yaranın büyüklüğüne göre değişir
D)Kılcak damar kanaması

9-Kulaktan kanaması olan kazazedeye hangi pozisyon verilir?
A)Kazazede sırtüstü yatırılarak başı öne eğilir
B)Kazazede sırtüstü yatırılarak başı arkaya itilir
C)Kanayan kulak allta kalacak şekilde kazazede yan çevrilerek baş geriye itilir
D)Kanamanın olduğu aksi yöne doğru kazazede yan çevrilerek baş geriye itilir

10-Kanamayı durdurmada uygulanak ilk yöntem hangisidir?
A)Organı yükseltmek
B)Turnike uygulamak
C)Elle/Bezle bastırmak
D)Bandaj uygulamak

11-Kan dolaşımının yetersizliği nedeniyle beyne giden oksijen miktarının azalması sonucu
oluşan bilinç kaybına ne denir?
A)Kanama
B)Şok
C)Bayılma
D)Koma

12-Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak birbirlerinden ayrılmasına ne denir?
A)Çıkı
B)Zedelenme
C)Kırık
D)Burkulma

13-Hangi kırık türü ani ölüm ve felç açısından büyük risk taşır?
A)Köprücük kemiği
B)Omurga
C)Ayak
D)Kol

14-Donmaya maruz kalan kişiye ilk yardım olarak hangisi uygulanır?
A)Vucüd sıcaklığı yavaş-yavaş yükseltilir

B)Hızlı ve sert masaj yapılır
C)Alkollü içecekler verilir
D)Sıcak masaj yapılır

15-112 acil ambulans servisi arandığında, verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Olay ve yaralı sayısı
B)Adresin bilinen noktalardan tayini
C)Kaza karayolunda ise, hangi yönde olduğu
D)Hepsi

16-Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?
A)5
B)10
C)20
D)30

17-Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
A)Uyku hali
B)Konuşma bozukluğu
C)Bulantı-kusma

D)Hepsi

18-Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
A)Yüz üstü sert bir zemine
B)Yüz üstü yumuşak bir zemine
C)Sırt üstü sert bir zemine
D)Sırt üstü yumuşak bir zemine

19-İlkyardım çantasına bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A)Sürücülerin isteği
B)Sürücü ve yolcuların sağlık durumuna
C)Aracın yeniliğine
D)Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre

20-Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ hangisidir?
A)Mide
B)Beyin
C)Kalp
D)Dalak
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