YARALANMALAR
1. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarındadır?
a. Yaranın üstünün temiz bir bezle kapatılması
b. Hasta/yaralının tetanos aşısı açısından uyarılması
c. Yara içerisinde batan bir cisim var çıkarılmaması
d. Hepsi
1. Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulamalarındandır?
a. Yaranın üzerinin poşet veya bez ile kapatılması
b. Hasta/yaralıya ağızdan yiyecek/içecek verilmemesi
c. Hasta/yaralının bilinci açıksa kişiye yarı oturur pozisyon verilmesi
d. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında ilk yardım uygulamalarındandır?
a. Yaralanmanın durumuna göre kişiye pozisyon verilmesi
b. Hasta/yaralıya ağızdan yiyecek/içecek verilmemesi
c. Dışarı çıkmış olan bağırsakların temiz ve nemli bez ile kapatılması
d. Hepsi
3. Aşağıdakilerden hangisi kafatası omurga yaralanmasının belirtilerinden değildir?
a. Ağız, burun ve kulaktan kan gelmesi
b. Bilinç seviyesinde değişikliklerin olması
c. Kafatası üzerinde şekil bozuklukları
d. Karnın tahta gibi sert olması
4. Aşağıdakilerden hangisi kafatası omurga yaralanmasında yapılması gereken ilk yardım
uygulamalarından değildir?
a. Hasta/yaralının hareket ettirilmemesi
b. Olağan üstü durum söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenerek uzaklaştırılması
c. Ağızdan yiyecek içecek verilmemesi
d. Bilinci açık ise yürütülmesi.
5. Yaralanmalarda yapılacak olan ilkyardım müdahaleleri aşağıda verilmiştir.
IKanama durdurulur
IISağlık kuruluşuna sevki sağlanır
IIIYaşam bulguları değerlendirilir.
IVYara yeri temiz bezle kapatılır.
Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
a.III-I-IV-II
b.I-II-III-IV
c.III-I-II-IV
d.IV-III-I-II
7. Delici karın yaralanmalarda batan cisim duruyorsa, aşağıdaki ilkyardım uygulamalardan hangisi
yapılır?
a. Batan cisim bulunduğu pozisyonda sabitlenir, yara kapatılır.
b. Batan cisim hemen çıkarılır, kanama durdurulur.
c. Hiçbir müdahale yapılmaz.
d. Cisim yaraya yakın bölgeden itibaren kesici aletle kesilir.
8. Delici karın yaralanmalarında ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Isı kaybını önlemek için hasta/ yaralının ayakları 60 cm yükseltilir.
b. Dışarı çıkan organların üzeri nemli bezle örtülür.

c. Ağızdan sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir.
d. Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür.
9.Özellikle hangi hastalarda baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır?
a. İç kanaması olan hastalar.
b. Bacak kırıklarında
c. Kedi-köpek ısırmalarında
d. Kafatası ve omurga yaralanmalarında
10. Trafik kazası geçiren bir yaralıda burun ve kulaktan kan veya açık renkli sıvı gelmesi bize neyi
düşündürmelidir?
a. Hastada beyin ölümü olduğunu
b. Tansiyonunun yükselmiş olduğunu
c. Kafatası ve omurga yaralanmasının olduğunu
d. Hastanın grip olduğunu
1. Hangisi ciddi bir yaralanmadır?
a. Delici aletlerle olan yaralar
b. Çok kirli ve derin yaralar
c. Kanaması durdurulamayan yaralar
d. Hepsi doğru

12. Omurga yaralanmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?
a. Tehlike yoksa ve bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır.
b. Tehlike söz konusu ise baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir.
c. Tehlike yoksa ve bilinci kapalıysa şok pozisyonu verilir.
d. Hasta/yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır
13. Kavga sırasında bıçaklandığını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen yetişkin bir kişinin
yarasında nefes alıyor görüntüsü varsa aşağıdakilerden hangisi ilk önce akla gelmelidir?
a. Kalp krizi
b. Delici karın yaralanması
c. Kafatası omurga yaralanması
d. Delici göğüs yaralanması
14. Kafatası ve omurilik yaralanmasında ilkyardım nasıl olmalıdır
a. Hasta yaralı kazazedenin baş boyun ve omurilik hattı stabil olarak korunmalı ve
bozulmayacak şekilde sedyeye alınmalıdır
b. H/Y ilkyardımcının kolları üzerinde taşınır
c. Herhangi bir tehlike söz konusu ise itfaiyeci yöntemi ile olay yerinden uzaklaştırılır
d. Altın beşik yöntemiyle taşınır
15. Hangisi yaranın ortak belirtisinden birisi değildir.
a. Ağrı
b. Kanama
c. Yara kenarlarının ayrılması
d. Şiddetli enfeksiyon
16. Delici göğüs yaralanmasında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir?
a. Yarı oturur pozisyon
b. Şok pozisyonu
c. Koma pozisyonu
d. Sırt üstü pozisyon

17. Omurga yaralanmaları ile ilgili olarak aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi doğrudur?
a. Kazazede hemen oturtularak yaralanma kontrol edilir
b. Kazazede yerinden asla hareket ettirilmez
c. Kazazede hemen en yakın hastaneye götürülür
d. Kazazede yarı oturur pozisyona getirilir
18. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmaları nedenlerinden biri değildir?
a. Spor ve iş kazalar
b. Şeker hastalığı
c. Otomobil kazaları
d. Yıkıntı altında kalma
19. Aşağıdaki delici göğüs yaralanmalarından hangisi yanlıştır?
a. Hasta/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.(ABC)
b. Hasta/yaralıya ağrıkesici içilerek ağrısı azaltılır.
c. Yara plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır.
d. Nefes alma sırasında yaraya hava girmesini engellemek, nefes verme sırasında havanın dışarı
çıkmasını sağlamak için suni deri oluşturulur.
20. Hangisi enfeksiyon riski yüksek yara grubundan değildir?
a. Dikişleri ayrılmış yaralar
b. Kirli yaralar
c. Kenarları düzensiz yaralar
d. Yüzeyel ve kenarları düzgün yaralar
21. Hangisi yanlıştır?
a. Kesik yaralar daha çok kanar, daha çabuk iyileşir
b. Ezikli yaralar daha az kanar, daha geç iyileşir.
c. Delici yaralarda tetanoz tehlikesi vardır.
d. Isırık yarasına dokunulmamalıdır.
22. Ciddi yaralanmalarla ilgili hangisi yanlıştır?
a. Yarada kanama varsa durdurulur
b. Yara temiz bir bezle örtülür
c. Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkartılır ve bandaj uygulanır
d. Yara içi kurcalanmaz.
23. Basit bir yara ile karşılaştınız. Ne yaparsınız?
a. Oksijenli su ve batikon ile pansuman yaparım
b. Kanama varsa durdurur, üzerini kapatır hastaneye götürürüm
c. Yara merhemi sürer, hava almayacak şekilde sararım
d. Bulabilirsem bolca yumurta akı ve zeytinyağı döker, üzerini temiz bir bezle sarar hastaneye
götürürüm
24. Aşağıdaki yara tiplerinden hangisi daha temiz (mikrop kapmamış) sayılır?
a. Isırık yarası
b. Ateşli silah yarası
c. Dikişleri ayrılmış yara
d. Kenarları düzgün taze kesi
25. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtisi olabilir?
a. Ellerde karıncalanma, his kaybı
b. Bacaklarda hareket kaybı
c. Belde, boyun da veya sırtta ağrı
d. Hepsi

26. Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?
a. Karma aşı
b. Tetanos aşısı
c. Kabakulak aşısı
d. Çiçek aşısı
27. Taş, yumruk yada sopa gibi etkenlerle oluşan, kenarları ezik, çok fazla kanaması olmayan yaralar
ne çeşit yaralardır ?
a. Ezikli yaralar
b. Kesik yaralar
c. Enfekte yaralar
d. Parçalı yaralar
28. Özellikle hangi hastalarda baş boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır?
a. Kafatası ve omurga yaralanmalarında
b. İç kanaması olan hastalar
c. Bacak kırıklarında
d. Göz yaralanmalarında
29. Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir. ?
a. Kanama
b. Burkulma
c. Yara
d. Şok

