
 :در صورت  آسیب دیدن سر، هنگام کمک رسانی به مصدوم باید 

 

                                                                                                                     1.وی را باید با باال بردن پاها به پشت بخوابانیم.

. باال بردن سر و بدن وضعیت نیمه دراز کشیده تأمین شود وی را به پشت خوابانده و با  .2                                                             

     3.وی را در وضعیت افقی خواباند.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 هنگام وقوع تصادف از میان مصدومین به کدامیک در وهله اول کمک رسانی خواهید کرد؟ 

 

                                                                                                                                                          1.زن بارداری که ترسیده است .

                                                                                                                                                    2.کودکی که خراشیدگی هایی دارد .

                                                                                                                                                3 .مردی که دارای شکستگی بازو است.

     4.مردی که بیهوش است.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

هنگام کمک رسانی به مصدومدر حالت خونریزی از بینی،  : 

 

                                                                                                                                                      1.باید سر مصدوم را به عقب برد .

. انی بینی را فشار داد باید سر مصدوم را به سمت پایین نگه داشت و بخش فوق . 2                                                                            

                                                                                                                        3.باید در درون بینی مصدوم گلوله پنبه قرار داد .

     4 .باید گذاشت تا خونریزی جریان یابد و خودبخود متوقف شود .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

ناحیه راننده حین رانندگی خودرو ناگهان شروع به گالیه کردن از دردهای شدیدی می نماید که 

 چه باید کرد؟  .قفسه سینه را تحت فشار دارد و با دشوار شدن تنفس مواجه می شود 

 

                                                                                        1 .به وی پیشنهاد شود به بیمارستان واقع در آن حواشی مراجعه نماید.

ص والریانا عدد قر  2یک لیوان آب و .                                                                                                           2.داده شود  (عرق سمبله)

                                                                                                           3.بالفاصله خودرو را متوقف ساخته و عالمت خطر روشن شود .

     4.به وی توصیه شود کمی قدم بزند و هوای تازه تنفس کند.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

وضعیت نشان داد؟ در حالت بروز تیک تشنج چه کمکی باید به فرد درگیر این   

 

                                                                                                                          1.آن فرد را گرفته و سعی شود تشنج ها مهار شوند.

. شود  سعی شود دهان را باز کرده، زبان را گرفته و شیئی الی دندان ها قرار  داده .2                                                                   

                                                                                                               3.سعی شود مجاری تنفسی با عقب بردن سر آن فرد باز شود.

. ه شود که تشنج ها خاتمه یابنددست نزده، اجازه داد  .4     

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 هنگام امدادرسانی در موارد سوختگی چه باید کرد؟ 

 

                                                                                                                                          1.محل سوختگی به صورت باز گذاشته شود.

                                                                                                       2.تاول های حاوی مایع را باز کرده و سپس محکم پانسمان شود.

                                                                                                                                        3.محل سوختگی با روغن مایع اندوده شود .

محل سوختگی را با آب خنک کرده، سپس با ملزومات استریل پانسمان یا پارچه ای تمیز  .

وشانده شود پ .4     

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



به )بر روی ساعد دست زخم بزرگی  .در پی تصادف عابر پیاده افتاده و دستش آسیب دیده است

تیره رنگ جریان داردوجود دارد که از آن بطور مستمر خون  (سانتیمتر 5طول حدود  . 

 بمنظور متوقف ساختن خونریزی چه باید کرد؟ 

 

                                                                                                                                                           1.زخم با آب شستشو داده شود.

. بلند کرده و یک پانسمان برای فشار دادن قرار داده شود دست فرد را  .2                                                                                       

     3 .زخم با محلول الکلی ید اندوده شود .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

در صورت آسیب های بسته بافت های نرم دست و پا، در قالب امدادرسانی در ساعات اولیه  

 :باید

 

                                                                                                                    1.کمپرسی برای گرم کردن محل صدمه دیده گذاشته شود .

                                                                                         2.کمپرس سرد بر روی محل صدمه دیده گذاشته و آن نقطه باال برده شود .

                                                                     3.بر روی بخش آسیب دیده کمپرس سرد گذاشته و پایین تر از سطح قلب نگهداشته شود .

     4.کمپرس الکل بر روی محل آسیب دیده گذاشته شود .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

با حرکت سریع   .راننده مدتی طوالنی به حالت چمباتمه نشسته و تایر خودرو را عوض می کرد

 چه باید کرد؟  .ایستادن سرش را گرفته، ناگهان بیهوش شده و بر زمین می افتد

 

                                                                                                                                                  1.باید سعی کرد تا او را بنشانیم.

                                                                                                                                                         2.باید پاهای وی را باال برد .

                                                                                                                                                    3.باید به صورت وی آب سرد پاشید .

     4.باید به صورت وی سیلی زد.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 چه باید کرد اگر تأمین امنیت محل حادثه امکان پذیر نیست؟ 

 

. به همه امدادرسانی کرد اما احتیاط نمود باید .1                                                                                                                         

                                                                                                                      2.باید به مصدومی کمک کرد که به شما نزدیک تر است.

نباید نزدیک شد و باید بالفاصله اطالع رسانی کرد و اجازه نداد افراد جانبی به محل حادثه .

 3.نزدیک شوند

     4.نباید نزدیک شد و باید از فردی دیگر درخواست کرد که کمک کند.                          

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 

شما فردی را می بینید که بر زمین افتاده و استخوان بیرون زده ساق پای وی و خون را مشاهده  

 اگر محل حادثه امن است، در وهله اول چه باید کرد؟  .می کنید

 

                                                                                                                                             1.باید به اورژانس اطالع رسانی کرد.

                                                                                                                                                  2.باید هوشیاری و تنفس را چک کرد .

     3.باید پا را بی حرکت ساخت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :برای کمک رسانی باید .است  (دست و پا)وقتی که مصدوم دارای استخوان باز در اندام های 

 

                                                                                                                  1 .مصدوم را باال برد  (دست و پا)بالفاصله اندام های .

. ال استریل زخم را پوشاند و اندام آسیب دیده را بی حرکت ساختبا دستم .2                                                                                   

                                                                                                                              3 .صرفاً با فشار دادن خونریزی را متوقف کرد .

     4 .بر روی زخم کمپرس های سرد گذاشت .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :در صورت آسیب دیدن قفسه سینه باید

 

. خواباندمصدوم را در حالت افقی  .1                                                                                                                                                 

                                                                                                                                2.با تکیه دادن به روی سمت آسیب دیده نشاند.

     3 .با تکیه دادن به سمت سالم نشاند.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :در صورت بیرون افتادگی اندام ها از قسمت آسیب دیده بر روی شکم مصدوم باید

 

                                                         1 .شستشو داد و با احتیاط سعی کرد اندام های بیرون افتاده را در جای خودشان قرار داد .

                                                                   2.اندام های بیرون افتاده را با پارچه مرطوب استریل و الیه پلی اتیلنی پوشاند.

                                                                                                         3 .اندام های بیرون افتاده را برید و زخم را پانسمان کرد .

     4 .دست نزده، در همان وضعیت به بیمارستان انتقال داد.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :مصدوم بیهوش و دارای تنفس را باید

 

                                                                                                                                                                     1.بر روی پشت خواباند.

. بیرون کشیددهانش را باز کرد و زبان را  .2                                                                                                                                    

     3.به پهلو خوابانده و سر به عقب برده شود.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :در صورت خونریزی شدید باید 

 

                                                                                                                                                         1.فقط زخم را با باند پوشاند.

. قسمت آسیب دیده را پانسمان کرد و بر روی نقطه فشار نبض فشار داد با فشار  .2                                                                           

     3.بر روی زخم خاکستر ریخت .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :در صورت وقوع تصادف رانندگی در وهله اول باید

 

                                                                                                                                          1.مصدوم را در وضعیت مناسبی قرار داد.

                                                                                                                       2.محل حادثه را بررسی کرد و امنیت را تأمین نمود.

. ای شدید را بررسی کردنزد مصدوم وجود خونریزی ه . 3                                                                                                                     

     4 .مصدوم را از خودرو جابجا کرد.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :چنانچه جسم خارجی در درون زخم مصدوم وجود داشته باشد هنگام کمک رسانی باید

 

                                                                                                                                                      1.جسم خارجی را از زخم دور کرد.

                                                                                                                        2 .باید گذاشت تا قسمت آسیب دیده خونریزی نماید.

                                                                                                                                     3.وضعیت بی حرکت جسم خارجی را تأمین کرد .

     4 .حیطه زخم را با الکل ضدعفونی کرد.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



بالغ در آرامش برابر است بانبض فرد  : 

 

                                                                                                                                                       1ضربان در یک دقیقه 40-60تعداد .

                                                                                                                                                       2ضربان در یک دقیقه 60-80تعداد .

     3ضربان در یک دقیقه 80-100تعداد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :تعداد حرکات تنفسی فرد بالغ در آرامش برابر است با

 

                                                                                                                                              1حرکت تنفسی در یک دقیقه 12-18تعداد .

                                                                                                                                              2حرکت تنفسی در یک دقیقه 20-30تعداد .

     3حرکت تنفسی در یک دقیقه 40-60تعداد .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :هنگام وقوع تصادف، مصدوم را باید در صورتی از خودرو جابجا نمود که

 

                                                                                                                                                 1.مصدوم دارای آسیب های جدی باشد .

                                                                                          2.محل حادثه خطرناک باشد، برای مثال خطر انفجار وجود داشته باشد .

     3 .بر روی خودرو سیم انتقال برق افتاده باشد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :در صورت مشکوک بودن به خونریزی داخلی ناحیه شکم هنگام امدادرسانی باید

 

                                                                                           1 .مصدوم را خواباند و کمپرس سرد بر روی قسمت آسیب دیده قرار داد .

                                                                                                                                                  2.بر روی شکم کمپرس گرم قرار داد .

. کم پانسمان فشاری قرار داد بر روی ش . 3                                                                                                                                         

     4.به مصدوم باید مقادیر زیاد مایعات برای نوشیدن داد.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

شما از گاراژ خودرو همسایه صدای موتور خودرو را می شنوید و با گشودن در مشاهده می  

 در وهله اول چه باید کرد؟  .کنید که همسایه بر روی زمین افتاده است 

 

. درب ها را کامالً گشوده، موتور را خاموش کرده، در صورت امکان مصدوم را به خارج   باید

  1.از محل حادثه انتقال داد 

                                                                                       2.باید بدن مصدوم را دقیق بررسی کرد بمنظور شناسایی آسیب دیدگی ها.          

                                                                                                                        3.باید مصدوم را  به پهلو در وضعیت امن قرار داد .

     4 .باید به مصدوم کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته در آید .

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :پس از مشاهده مصدومی که بیهوش است، در وهله اول باید

 

                                                                                                                                                                    1.آب سرد به او خوراند .

                                                                                                                                        2.او را به پهلو در وضعیت امن قرار داد.

. بدن را حفظ کرددمای نرمال  .3                                                                                                                                                         

     4.مجاری تنفسی را باز کرده و تنفس را چک کرد.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



بمنظور بررسی گردش خون در دست و پاها، در قسمت پایین تر از پانسمان ناخن اندام آسیب  

شما تصمیم می گیرید که گردش خون در اندام های   .دیده فرد مصدوم را فشرده و رها می کنید

 :وی مختل شده است، اگر

 

. مصدوم احساس درد دارداگر  . 1                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 2 .اگر مصدوم احساس ناراحتی دارد .

                                                                                                                             3 .اگر هنگام فشردن ناخن به سختی سفید می شود .

     4 .اگر ناخن به سختی مجدداً صورتی رنگ می شود.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

است حال خوشی ندارد و به خاطر ندارد که آخرین   (دیابت)دوست شما که مبتال به بیماری قند 

انسولین دریافت کرده است بار کی   در این حالت در وهله اول چه باید کرد؟  .

 

                                                                                                                                            1 .باید به وی قند یا مایع شیرین داد .

. اد کرد که چند ساعتی استراحت کندباید به وی پیشنه . 2                                                                                                                

     3.باید توصیه شود انسولین تزریق کند .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :نشانه ای از خونریزی خطرناک تر است اگر 

 

                                                                                                                                                 1.دقیقه لخته می شود  10خون در طول .

. از زخم فوران می کند خون  .2                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          3 .خون به رنگ قرمز تیره است .

     4 .بطور مستمر از زخم خونریزی صورت می گیرد.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

خودرو با ستون برخورد کرده و سیم انتقال برگ بر روی مصدومی می افتد که بیهوش کنار  

 :هنگام امدادرسانی در وهله اول باید .خودرو در حالت دراز کشیده است

 

                                                                                                                                                    1.مصدوم را از منبع برق دور کرد .

                                                                                                                                                            2 .معاینه اولیه انجام داد.

. رق را با یک شیء عایق سیم ب                                                                                                    3 .از روی مصدوم دور کرد  (نارسانا)

     4.را بر روی بدن جستجو کرد  (سوختگی ها)نقاط ورود و خروج برق .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :هنگام امدادرسانی بمنظور برحذر ماندن از بیماری مسری باید

 

. برخورد مستقیم با زخم برحذر ماند و صرفاً با دستکش های استریل اقدام به امدادرسانی   از 

 1.کرد

به افراد آسیب دیده ای که خونریزی دارند امدادرسانی  .                                          

     2 .انجام نشود 

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :در صورتی که مصدوم مبتال به آسم برونشیال دچار حمله شده، باید

 

                                                                                                                     1.باید کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد.

                                                                                                                                        2.باید خوابانده و پاهایش را باال برد.

. اند، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانوباید خواب .3                                                                                                              

     4.باید خواباند، در حالتی که سر باال است .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 :فرد دچار آسیب در ناحیه شکم را 

 

                                                                                                                                   1.باید خواباند، در حالتی که سر باال است .

. خوابانده و پاهایش را باال بردباید  .2                                                                                                                                        

     3.باید خواباند، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانو.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :در صورت بیهوشی مصدوم 

 

                                                                                                                     1.باید کمک کرد تا در وضعیت نیمه نشسته قرار گیرد.

                                                                                                                                        2.باید خوابانده و پاهایش را باال برد.

                                                                                                              3.باید خواباند، با پاهای خمیده در ناحیه مفاصل زانو.

     4.باید خواباند، در حالتی که سر باال است .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

سانتیمتر و  55متر و  1در صورت برخورد خودرو با بدنه با ارتفاع کم با عابر پیاده بالغ با قد 

 بیشتر، به احتمال بیشتر چه آسیب هایی نزد وی مشاهده خواهند شد؟ 

 

                                                                                                                                                                    1آسیب هایی در پا و سر.

     2آسیب هایی در لگن خاصره و قفسه سینه.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

-5از جمله آسیب های محتمل تر در صورت برخورد خودرو با بدنه دارای ارتفاع کم با کودک 

 :ساله عبارتند از  3

 

                                                                                                                                                                    1آسیب هایی در پا و سر.

     2آسیب هایی در لگن خاصره و قفسه سینه.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :چنانچه سیم انتقال برق بر روی خودرو افتاده باشد در آن صورت باید

 

. خودرو کمک کرد تا سریع از خودرو خارج شوندبه افراد واقع در  .1                                                                                                

از افراد واقع در خودرو خواهش کرد در داخل خودرو بمانند تا زمانی که جریان برق را قطع  .

     2.نکنند

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :هنگام ضدعفونی کردن زخم هایی که کمتر خطرناک هستند، باید

 

                                                                                                                   1.زخم را با صابون و آب تمیز شست و سپس پانسمان کرد .

     2.ضدعفونی کرد (ید، ودکا، ادکلن و غیره)باید زخم را با مواد الکل دار .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



خطرناک بایدهنگام ضدعفونی کردن زخم های  : 

 

                                                                                                                                                   1.زخم را با صابون و آب تمیز شست.

کردضدعفونی  (ید، ودکا، ادکلن و غیره)باید زخم را با مواد الکل دار . .2                                                                                   

     3 .خونریزی را متوقف کرده و زخم را پانسمان نمود.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

در صورت وقوع تصادف بمنظور درخواست امداد اورژانس چه اطالعاتی باید در اختیار  

 اپراتور قرار گیرد؟ 

 

. محل تصادف واقع است عالمتی برای جهت گیری قید می شود که در نزدیکترین فاصله تا  . 

 1.تعداد مصدومین با قید جنسیت و سن آنها گزارش می شود

اطالع  .نام کوچه و پالک منزلی که در نزدیکترین فاصله به محل تصادف واقع است قید شود. 

 (عابر پیاده، راننده یا مسافر خودرو)رسانی شود که چه کسی در پی تصادف آسیب دیده است 

ی وارده ارائه شود و شمه ای از آسیب ها .2 

کوچه، پالک منزل و عالیمی برای جهت گیری که در نزدیکترین فاصله  )محل وقوع تصادف . 

درباره تعداد مصدومین، جنسیت، سن تقریبی، وضعیت   .قید شود  (تا محل تصادف واقعند

د، شکستگی ها و سایر صدمات  آگاهی، تنفس، گردش خون، و همچنین وجود خونریزی شدی

سانی شوداطالع ر       3 .باید منتظر ماند تا اپراتور قید کند که درخواست پذیرفته شده است .

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 

در صورت تردید در آسیب دیدگی ستون فقرات مصدومی که هوشیار است، وی را در چه  

 وضعیت بهینه ای باید قرار داد؟ 

 

                                                                                                                                                 1.مصدوم را باید به پهلو خواباند.

. وار، در صورتی که الزامی نباشد  مصدوم را باید به پشت خواباند، روی سطحی خشک و هم

 2.وی را جابجا نکرده و تغییری در موضع وی نباید داد

باید مصدوم را به پشت خواباند، زیر گردن وی استوانه ای متشکل از لباس ها قرار داد و  . 

     3.پاها را بلند کرد

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

 امدادرسانی اولیه در موارد سرمازدگی و یخ زدگی شدید به چه شکل باید انجام گیرد؟ 

 

. کرد، مشروب  باید بخش های آسیب دیده بدن را  با برف یا پارچه پشمی مالش داد، سپس گرم 

 1 .الکلی به مصدوم خوراند و وی را به نقطه ای گرم انتقال داد 

باید بخش های آسیب دیده بدن را گرم کرد و آنها را بی حرکت نمود، مصدوم را با لباس های  . 

داز پوشاند، به وی نوشیدنی گرم خوراند و او را به نقطه ای گرم انتقال دادگرم یا روان . 2  

. سیب دیده بدن را به پماد آغشته کرد، کمپرس گرم و وسیله ای گرم کننده  باید بخش های آ

     3.گذاشت، وی را به نقطه ای گرم انتقال داد و به وی نوشیدنی گرم خوراند  (کیسه آب گرم)

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

 (مغز-جمجمه)چه نوع کمک های اولیه ای باید در صورت مواجه شدن با صدمه وارده به سر 

 با مشاهده زخم در قسمت پوشیده با مو روی سر  اعمال کرد؟ 

 

باید خونریزی را با فشار مستقیم بر روی زخم متوقف ساخته، بر روی زخم پانسمان فشاری  .

ید وی را در حالت برگردانده به پهلو به  در صورتی که مصدوم بیهوش باشد با .قرار داد

در صورت امکان در قسمت صدمه وارده به سر کمپرس سرد باید   .صورت ثابت قرار داد

  1.گذاشت 

بی حرکت ساخت، بر روی   (یقه)باید بخش گردنی ستون فقرات را  به کمک آتل دست ساز .

ا باال بردن پاهازخم تامپون استریل پنبه قرار داد، مصدوم را به پشت خواباند ب در صورت   .

 2.امکان باید بر روی سر کمپرس سرد گذاشت 

باید زخم را با چسب زخم پوشاند و مصدوم را به پهلو   .آتل گذاشتن برای گردن ممنوع است. 

     3.خواباند

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

هنگامی که در شرایط بیهوشی مصدوم عالیم تنفسی و گردش خون مشاهده می شود، در قالب  

 کمک های اولیه مصدوم را در چه وضعیتی باید خواباند؟

 

. استوانه زیر سر ویبه پشت، ضمن گذاشتن یک  .1                                                                                                                                

                                                                                                                                                         2به پشت، با پاهای غیرخمیده.

مصدوم را باید طوری به پهلو و به صورت ثابت خواباند که زانوهای خمیده با زمین در تماس  .

     3.باشند و اما دست ها که باال هستند زیر گونه قرار گیرند

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 چه مدت زمانی می تواند بندی که خونریزی را متوقف می سازد بسته بماند؟ 

 

                                                                                             1در فصل گرما حداکثر نیمساعت و اما در فصل سرما حداکثر یک ساعت.

                                                                                                2ساعت و اما در فصل سرما حداکثر نیمساعت 1در فصل گرما حداکثر .

     3.زمان بسته بودن بند مزبور محدود نیست .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 چگونه باید مشخص ساخت که آیا مصدومی که بیهوش است عالیم تنفسی دارد یا خیر؟ 

 

ثانیه پیگیر حرکت قفسه سینه   10از چانه مصدوم گرفته، سر را به عقب رانده،  برای مدت .

   1.باشیم

یک دست را بر روی پیشانی مصدوم گذاشته، با دو  .                                            

ثانیه پیگیر تنفس   10انگشت دست دیگر چانه را باال برده و با به عقب راندن سر  برای مدت 

یگیری می شویم، ضمن تالش برای حس کردن هوای بازدم بر روی گونه خودمان، همزمان با پ

قفسه سینه حرکت .2 

ثانیه پیگیر  10بدون گرداندن سر مصدوم، باید به سمت صورت وی خم شد و برای مدت . 

ی بر روی گونه خودمان، همزمان با تنفس وی شد، ضمن تالش برای حس کردن هوای بازدم و 

     3.پیگیری حرکت قفسه سینه

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

عالئم خونریزی از سرخرگ بزرگ کدامند و اولین اقدام در کمک های اولیه هنگام خونریزی  

 از سرخرگ بزرگ کدام است؟ 

 

روی زخم پانسمان فشاری قرار داده می  بر   .از زخم خون تیره رنگ به آرامی خارج می شود.

 1.شود که بر روی آن درباره مدت زمان نگهداری بر روی زخم یادداشت می شود 

از زخم خون به رنگ قرمز روشن با فوران شدید، فوران منقطع یا مثل فواره به بیرون  . 

زخم تا حد    باید با انگشتان سرخرگ آسیب دیده را فشار داد، سپس باالتر از .سرازیر می شود

امکان در نزدیکی زخم بندی برای متوقف ساختن خونریزی قرار داده می شود که بر روی آن  

 2 .درباره مدت زمان نگهداری آن یادداشت می شود

پایین تر از زخم بندی برای متوقف   .خون به آرامی از زخم به بیرون سرازیر می شود . 

ن درباره مدت زمان نگهداری آن یادداشت می ساختن خونریزی قرار داده می شود که بر روی آ

     3 .شود 

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

 آیا دادن دارو به مصدوم حین ارائه کمک های اولیه مجاز است؟ 

 

                                                                                                                                                                                       1.مجاز است.

                                                                                                                                            2.در صورت ضرورت بسیار حاد مجاز است.

     3 .ممنوع است .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

داده و نه  چگونه باید خونریزی را متوقف ساخت که در اثر آسیب دیدن سیاهرگ ها رخ 

 سرخرگ های بزرگ؟ 

 

                                                                                                                    1.باید در محل آسیب دیدگی پانسمان فشاری قرار داد.

                                                                                                           2.باید در ناحیه باالتر از زخم پانسمان فشاری قرار داد .

     3.باید در ناحیه پایین تر از زخم پانسمان فشاری قرار داد.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 اولین اقدامات کمک های اولیه برای آسیب دیدگی های ناشی از تصادف کدامند؟ 

 

باید زخم را با آب شست، اجسام خارجی را از روی زخم دور کرد، بر روی زخم پنبه استریل  .

 1.قرار داده، آن را با باند پانسمان کرد 

 . کرده، پماد دارویی   باید دستکش پزشکی به دست کرده، زخم را با محلول الکل یددار تمیز

    2.گذاشته و با چسب زخم پوشاند

باید دستکش پزشکی به دست کرده، بدون تمیز کردن زخم آن را با گاز استریل پوشاند و  .    

     3 .لبه های آن را با چسب زخم تثبیت نمود یا با باند پانسمان کرد

                                                                                   

 :پاسخ : 3   

 

 



 

در حالتی که با دست یا پای شکسته مواجه هستیم، اگر آتل و امکاناتی برای ساختن آن در  

 دسترس نیست، کمک های اولیه به چه شکل باید باشند؟ 

 

می شوند،  پاها به یکدیگر بسته  .دست ها را در امتداد تنه دراز کرده و به تنه بسته می شوند.

  1 .ضمن اینکه بین آنها پارچه نرمی قرار داده می شود 

دست ها به صورت خمیده در ناحیه مفصل آرنج، با تکیه بر روی روسری، به تنه بسته می  .

 2.پاها به یکدیگر بسته می شوند، ضمن اینکه بین آنها پارچه نرمی قرار داده می شود  .شود 

. با تکیه بر روی روسری، به تنه بسته می شوددست ها در ناحیه مفصل آرنج خمیده،  پاها به  .

     3 .یکدیگر بسته می شوند

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

 در کدام حالت باید مصدوم از اتاقک خودرو خارج شود؟ 

 

. صورت احتمال  زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و منفجر شدن خودرو، یا در صورت   در 

 1بیهوشی مصدوم

در صورت احتمال  زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و  .                                           

ن الیم تنفسی مصدوم، و همچنیمنفجر شدن خودرو، یا در صورت یخ زدگی، بیهوشی یا نبود ع

 2در صورت عدم امکان کمک رسانی اولیه مستقیماً در اتاقک خودرو

در صورت احتمال  زیاد وارونه شدن، شعله ور شدن و منفجر شدن خودرو، یا در صورت  . 

     3نزد مصدوم (مغز-جمجمه)مشاهده خونریزی شدید، آسیب به سر 

                                                                                   

 :پاسخ : 2   

 

 

قرمزی پوست، ورم، ایجاد تاول های  )هنگام مواجه شدن با سوختگی سطحی در اثر حرارت 

 اولین اقدام در قالب کمک های اولیه کدام است؟  (پر از مایع شفاف در محل سوختگی، درد شدید

 

. استریل پوشاند و محکم پانسمان کردباید بر روی سطح سوختگی آب سرد ریخت، با گاز  .1                                                               

باید تاول ها را باز کرد، سطح سوختگی را از بقایای لباس پاک کرد، با گاز استریل پوشاند  .

(نباید پانسمان کرد) وشیدن  ، در صورت امکان کمپرس سرد قرار داد و به مصدوم آب برای ن

 2 .داد 

بدون باز کردن تاول ها و دور   .دقیقه باید سطح سوختگی را با آب خنک کرد 20برای مدت . 

، در صورت  (نباید پانسمان کرد)کردن بقایای لباس سطح سوخنگی را با گاز استریل پوشاند 

     3.امکان کمپرس سرد قرار داده و به مصدوم آب برای نوشیدن داد

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 


