
HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM 
 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi kedi ve köpek ısırmalarında yapılması gereken ilk yardımdır? 
a. Isırılan bölgenin bol sabun ve suyla yıkanması 
b. Turnike uygulanmaması 
c. Kişinin kuduz aşısı açısından uyarılması 
d. Hepsi 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasında yapılması gereken ilk yardımdır? 

a. Arının iğnesi görünüyorsa çıkarılması 
b. Soğuk uygulama yapılması 
c. Ağızdan sokmuşsa buz emdirilmesi 
d. Hepsi 

 
3. Aşağıdakilerden hangisi yılan ve akrep sokmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir? 

a. Soğuk uygulama yapılması 
b. Kişinin sakinleştirilmesi 
c. Kesme, emme ve tükürme işlemi yapılması 
d. Sağlık kuruluşuna sevk edilmesi  

        
4. Aşağıdakilerden hangisi deniz canlısı sokması/ısırmasında yapılması gereken ilk yardımdır? 

a. Sıcak uygulama 
b. Soğuk uygulama 
c. Turnike 
d. Keserek kanatma  

          
5. Aşağıdakilerden hangisi arı sokmasının belirtilerindendir? 

a. Acı ve ağrı 
b. Şişlik 
c. Kızarıklık  
d. Hepsi 

 
6. Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmasının belirtilerindendir? 

a. Morarma 
b. Ağrı 
c. Karıncalanma 
d. Hepsi 

 
7.      Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

              a.    Yaralı bölge hareket ettirilerek kanlanması sağlanır. 
              b.    Batan diken varsa ve görülüyorsa çıkartılır. 
              c.    Etkilenen bölge ovulmalıdır. 
              d.   Hastaya hemen koma pozisyonu verilir. 
 
 

8.   Aşağıdakilerden hangisi hayvan ısırıklarında ilkyardım uygulaması değildir? 
           a.     Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır. 
           b.    Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama 
durdurulmalıdır. 
           c.     Derhal tıbbi yardım istenmeli (112) 

                    d.     Hastaya kuduz ve/veya tetanos aşısı yapılmalıdır 
 
 9.   Akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım uygulamasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

            a.    Sokulan bölge hareket ettirilmez. 
            b.    Sokulan yer dikey olarak kesilerek emilir. 



            c.    Sokulan bölgeye sıcak uygulama yapılır. 
                   d.    sokulan bölge kalp hizası üstünde tutulur 
 
10.   Hangisi hayvan ısırmalarında yapılan doğru ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Hasta/yaralıya derhal kuduz aşısı yapılmalıdır 
b. Yaraya su değdirilmemeli, sıcak uygulama yapılmalıdır 
c. Hafif yaralanmalarda yara 5 dk. süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanmalıdır 
d. Hayvanda kuduz belirtileri varsa, yakalanarak görevlilere teslim edilmelidir 

 
11.  Aşağıdaki yılan sokmasında yapılan ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır? 

     a.    Yara su ile yıkanır, soğuk uygulama yapılır. 
     b.    Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunmaz. 
     c.    Yara kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj 
uygulanır. 
     d.    Yara baş ve boyunda ise yara çevresinde turnike uygulanır. 
 

12.  Aşağıdaki arı sokmasıyla ilgili ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır? 
     a.    Yaralı bölge yıkanır. 
     b.    Sıcak uygulama yapılır. 
     c.    Derinin üzerinden görünüyorsa arının iğnesi çıkartılır. 

                    d.    Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa hasta/yaralının buz emmesi 
sağlanır 
 
13.   Aşağıdaki akrep sokmasıyla ilgili ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır? 

a. Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez 
b. Sokmanın olduğu bölgeye sıcak uygulama yapılır 
c. Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır  
d. Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz. 

 
14.  Hayvan ısırmasında hangi uygulama yapılmaz? 
              a.    Yara hafif ise su ve sabun ile temizlenir 
              b.    Yaranın üzeri temiz bir bezle örtülür 
              c.    Etkilenen bölge su dökülerek ovulmalıdır 
              d.    Yaşamsal bulgular değerlendirilir 
 
15.   Hayvan ısırıkları ile ilgili hangisi yanlıştır? 
       a.    Kedi-köpek ısırmasına bağlı hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve suyla 
yıkanır 
       b.    Arı sokmasında iğne çıkarılır  
       c.     Yılan ısırığında ısırılan yer kesilerek emilir 
       d.    Akrep sokmalarında havale gözlenebilir 
 
 


