
BOĞULMALAR 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarından değildir? 
a. Kişinin kurtarma teknikeri ile sudan çıkarılması 
b. Kişinin yüz üstü yatırılarak suyun çıkartılması 
c. Yaşam bulgularının değerlendirilmesi 
d. Gerekirse Temel Yaşam Desteği uygulanması 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi boğulma nedenlerindendir? 

a. Solunum yolunun tıkanması 
b. Asılma 
c. Gazla zehirlenme 
d. Hepsi  

           
3. Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılması gereken ilk yardımdır? 

a. Yaşam bulgularının değerlendirilmesi ve gerekirse TYD başlanması 
b. Suyun çıkartılması 
c. Kişinin yüz üstü yatırılması 
d. Mideye baskı yapılması  

          
   4.  Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım için yanlıştır? 

              a.    Hastanın ve kendimizin güvenliğini garantiye almalıyız. 
              b.    Hastanın akciğerindeki suyu çıkartmalıyız. 
              c.    İlkyardımcı tek değilse, bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aratılmalıdır. 
              d.   İlkyardımcının yakınında kimse yoksa 5 tur kalp masajı ve suni solunum yapıldıktan 
sonra 112 aranır.          
   

   5.  Aşağıdaki suda boğulmalarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a.    Boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılması nedeniyle çok miktarda su 
akciğere girer. 
b .    Özellikle soğuk havalarda 20-30 dk. Geçse bile suni solunum-kalp masajına 
başlanmalıdır 
c.    Suya atlama sonrası olduysa genel vücut travması ve omurga yaralanmaları akla 
gelmeli 
d.    Omurgada kırık olma ihtimali düşünülerek, baş fazla arkaya itilmemeli 

 
   6.  İlkyardımcı yalnız ise suda boğulmuş, bilinci ve solunumu olmayan yetişkin hasta/yaralı ile 
karşılaştığında, 112’yi ne zaman aramalıdır? 

a.    Bilinç kontrolünden hemen sonra 
b.    Yaşamsal refleksleri geri geldikten sonra 
c.    30:2 kalp basısı uygulamasının 2 tur tekrarından sonra 
d.    30:2 kalp basısı uygulamasının 5 tur tekrarından sonra  

     
7.  Suda boğulmada ilk yardım olarak hangisi yapılmalıdır? 

      a.    Özellikle soğuk ortamlarda ve soğuk suda boğulmalarda 20-30 dk geçmiş olsa bile 
TYD   uygulanmalıdır 
      b.    Mideye yoğun baskı uygulanarak su çıkarılmalıdır 
      c.    Yarı oturur pozisyon verilmelidir 
      d.    Müdahale edilmemelidir  
         

8.  Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulaması için yanlıştır? 
      a.    Hastanın ve kendimizin güvenliğini garantiye almalıyız 
      b.    Hastanın akciğerindeki suyu çıkartmalıyız 
      c.     İlkyardımcı tek değilse, bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aranmalıdır 

                    d.  İlkyardımcının yanında kimse yoksa 5 tur kalp masaj ve suni solunum yapıldıktan sonra                               
112 aranmalıdır 



 
 
 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi boğulma nedenlerinden değildir? 

                 a.    Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kaçması 
                 b.    Nefes borusuna sıvı dolması 
                 c.    Asılma  

                 d.    Cilt yoluyla zehirlenme    


