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İlkyardım Örnek Sorular 
 

1) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımı için en uygun olanıdır? 

a. Acil tedavi ünitelerinde yapılan ilk tedavidir. 

b. Hayatın kurtarılması yada durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla, olay yerinde tıbbi araç 

gereç kullanmaksızın yapılan müdahaledir. 

c. Hasta/ yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından hastayı kurtarmak için yapılan 

müdahaledir. 

d. Hasta/ yaralıya yapılan ilaçla tıbbi müdahaledir.  

 

2) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir? 

a.Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi. 

b. Hasta/Yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek. 

c. Hastayı tedavi etmek. 

d. İyileşmeyi kolaylaştırmak. 

 

3) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın tanımlarındandır? 

Ambulansta yapılan müdahaledir. 

b. Sağlık personelinin yaptığı müdahaledir. 

c. İlaçla yapılan müdahaledir. 

d. İlkyardım eğitimi almış kişinin olay yerinde yaptığı müdahaledir. 

 

4) İyi bir ilk yardımcının taşıması gereken en önemli özellik nedir? 

a. Paniğe kapılmamalı. 

b. Eldeki olanakları iyi kullanmalı. 

c. Hızlı ve doğru karar verebilmeli. 

d. Hepsi. 

 

5) İlkyardımın en önemli amacı nedir? 

a. Kazazedenin mevcut sağlık durumunun daha kötüye gitmesini önlemek. 

b. Kazazedenin sağlık durumunu iyileştirmek. 

c. Sağlık ekibini olay yerine çağırmak. 

d. Gerekli acil ilaçları vermek. 

 

6) Yaralı ya da hasta ile ilk karşılaşıldığında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

a) Cevapsızlık belirlenir. 

b) Hava yolu açılır. 

c) Müdahale ile zaman kaybetmeden kazazede en yakın hastaneye ulaştırılır. 

d) Hayati belirtiler kontrol edilir. 

 

7) 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?  

a.Bilinci yerinde olmayan bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise bebeği bırakıp hemen 112’yi 

aramalıdır. 
b.Travmalı yetişkin hastalarda, ilkyardımcı yalnız ise 5 tur kalp masajı suni solunum yaptıktan 

sonra 112’yi aramalıdır.  

c.112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar telefon 

kapatılmamalıdır.  

d. Hasta/yaralı sayısı ve durumunu bildirmeye gerek yoktur.   

 

8) Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesi kurallarından birisi değildir? 

a. İlkyardımda öncelikler belirlenmelidir. 

b. İlkyardımcı kendisine en yakın yaralıya müdahale eder. 
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c. Yaralıların sayısını ve türlerini belirler. 

d. Çevrede tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendirir. 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi temel müdahalesi yapılıp öncelikli sevki yapılacak kazazedelerdendir? 

 

a. Kırıkları olan yaralı. 

b. Toplar damar kanaması olan yaralı. 

c. Nefes alamayan yaralı. 

d. Ayağında yaralı olan yaralı. 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında yer alır? 

a. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. 

b. H/Y’ yı en iyi hastaneye götürmek. 

c. H/Y’ nın yakınlarına haber vermek. 

d. H/Y’ ya ilaç temin etmek. 

 

11) Hasta/ Yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? 

a. Hasta/yaralının yaralanma düzeyini belirlemek 

b. Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek 

c. İlkyardımda öncelikleri belirlemek 

d. Hepsi  

 

12) Acil yardım için hangisi yanlıştır ? 

a. İlkyardım eğitimi almış kişi yapar 

b. Sadece ehliyetli kişiler yapar 

c. Acil yardım genelde ilkyardımdan sonra yapılır. 

d. Tıbbi araç gereç kullanılır. 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli kuralıdır ? 

a. Önce çocukları kurtarmak 

b. Ambulansa park yeri sağlamak 

c. Kendi güvenliğini sağlamak 

d. Yaralıyı kurtarmak 

  

14) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerindendir ? 

a. İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır. 

b. İlaç verebilmelidir. 

c. Tek başına tedaviye karar verebilmelidir. 

d. Acil serviste çalışabilmelidir. 

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden değildir ? 

a. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır. 

b. Sakin olmalıdır. 
c. Gerektiğinde kendini tehlikeye atmalıdır.  

d. Çevredeki kişileri organize edebilmelidir.  

 

16) Hasta yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılması gereken nedir? 

a. Bilinç kontrolü yapılır. 

b. Solunum yolu açıklığı. 

c. Solunum yolu kontrolü 

d. Dolaşım kontrolü. 
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17) Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk yapılacak olan nedir? 

a. Solunum yolu açıklığının kontrolü. 

b. Dolaşımın değerlendirilmesi 

c. Bilinç durumunun değerlendirilmesi. 

d. Solunumun değerlendirilmesi 

  

18) Hangisi ilkyardım temel uygulamaları arasında yer almaz? 

a. Koruma 

b. Bildirme 

c. Kurtarma 

d. İyileştirme 

 

19) Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirine ait değildir? 

a. 112 aranması 

b. Temel yaşam desteği 

c. Ambulans ekiplerince yapılan ilkyardım  

d. Yoğun bakım ünitelerinde yapılan tedavi 

 

20) Zehirlenmede bilinç kaybı, rahatsızlık, hareketlerde uyumsuzluk şikayetlerinde hangi sistem 

etkilenmiştir? 

a. Hareket 

b. Sinir  

c. Sindirim  

d. Solunum 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemini oluşturan yapılar arasında değildir? 

a. Beyin 

b. Beyincik 

c. Omurilik 

d. Kalp 

 

22) Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alan organlardandır? 

a. Kalp 

b. Mide 

c. Kas 

d. Beyin 

 

23) Aşağıdakilerden hangisi kanın görevi değildir? 

a. Besin maddelerini taşımak 

b. Vücut sıcaklığını ayarlamak 

c. Oksijen taşımak 

d. Solunumu sağlamak 

 
24) Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organdır? 

a. Mide  

b. Kalın bağırsak 

c. Böbrek  

d. Karaciğer 

 

25) Müdahale edilmezse beyin kaç dk da ölür? 

a. 15 dk 

b. 20 dk. 
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c. 5 dk 

d. 1 dk. 

  

26) Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır? 

a. Hava yolunun açılması. 

b. Suni solunum 

c. Kalp masajı 

d. Kanama kontrolü 

 

27) Hava yolu açıklığı nasıl sağlanır? 

a. Bak dinle hisset yöntemiyle 

b. Baş çene pozisyonu verilerek 

c. Başı öne eğerek 

d. Heimlich manevrasıyla 

  

28) Solunum değerlendirilmesi nasıl yapılır? 

a. Ağız ve buruna ayna tutulur. 

b. Islak bir parmak H/Y nın ağız ve burnuna yaklaştırılır. 

c. Kulağımızı H/Y nın göğsüne dayayıp dinleriz 

d. Bak- dinle hisset yöntemi kullanılır. 

 

29) BAK-DİNLE-HİSSET yönteminde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

a. Şah damarından nabız kontrolü yapmak. 

b. Göğüs kafesinin hareketlerini izlemek. 

c. H/Y’ nın soluk alıp verişini dinlemek. 

d. H/Y’ nın nefesini yanaklarımızla hissetmeye çalışmak. 

 

 

30) Aşağıdakilerden hangisi ABC’nin C’sini tanımlayan ifadedir? 

a. Dolaşımın değerlendirilmesi. 

b. Bilinç kontrolü 

c. Solunum yolu açıklığının sağlanması 

d. Solunum değerlendirilmesi 

  

31) Çocukta bilinç kontrolü nasıl yapılır ? 

a. Seslenerek 

b. Topuklarına vurarak 

c. Omuzlarından hafifçe sarsıp seslenerek 

d. Hiçbiri 

  

32) Erişkin bir insanda yapay solunum ve dış kalp masaj oranı nedir? 

a. 5 bası 1 nefes. 

b. 2 nefes 15 bası. 
c. 30 bası 2 Nefes. 

d. 1 nefes 30 bası. 

 

33) Bebeklerde bilinç kontrolü ne şekilde yapılır? 

a. Omuzlarından sarsarak 

b. Sözlü uyaranla 

c. Yüzüne vurarak 

d. Ayak tabanına vurarak 
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34) Dış kalp masajında göğüs kemiği basısı ile kaburgalar ne kadar çöktürülür? 

a. Göğüs yüksekliğinin 2/3 ü 

b. Göğüs yüksekliğinin 2/4 ü 

c. Göğüs yüksekliğinin 1/3 ü 

d. Göğüs yüksekliğinin 1/4 ü 

 

35) Çocuklarda dış kalp masajı yaparken göğüs kemiğinin alt ucuna bası aşağıdaki tekniklerin hangisi 

ile uygulanır? 

a. 2 parmak ile 

b. 4 parmak ile 

c. 2 elle 

d. Bir elin topuğu ile 

  

36) Hangi yaş grubunda göğüs basısı 2 parmakla yapılır? 

a. Çocuk 

b. Bebek 

c. Yaşlılar 

d. Yetişkin 

37) Aşağıdakilerden hangisi bebeklerdeki suni solunum için doğrudur ? 

a. Bebeklerde suni solunuma 5 kurtarıcı solukla başlanır.  

b. Bebeklerde suni solunum hem ağzı hem de burunu için alacak şekilde yapılır. 

c. Bebeklerde suni solunum ve kalp masajı oranı 30:5’dir. 

d. Bebeklerde suni solunum sırasında verilen havanın geri çıkması beklenmez. 

 

38) Temel Yaşam Desteği nasıl bir zeminde yapılmalıdır? 

a. Sert ve düz bir zeminde 

b. Yumuşak düz bir zeminde 

c. Eğik bir zeminde 

d. Hiçbiri 

 

 

39) Temel Yaşam Desteğine başlamadan önce yapılacak ilk işlem nedir? 

a. Bilinç Kontrolü 

b. Hava yolu açıklığı  

c. Solunum kontrolü 

d. Ağız içi kontrolü. 

 

 

40) Temel Yaşam Desteği uygulanırken solunumu gelen hastaya ne yapılır ? 

a. Hiçbir şey yapmadan ambulans beklenir. 

b. Hemen hastaya koma pozisyonu verilir.  

c. Hastanın bilinç kontrolü ve ikincil değerlendirmesi yapılır. 
d. Hastaya şok pozisyonu verilir.  

 

41) Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında en doğru solunum değerlendirmesi nasıl yapılır?  

a. Ağız ve buruna ayna tutarak 

b. Karın ve göğüs hareketlerine bakarak 

c. Bak-dinle-hisset yöntemiyle 

d. Gözbebeklerinin kontrolü ile 
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42) Tek kişi ile yetişkinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında kurtarıcı soluk ile kalp masajı 

oranı ne olmalıdır?  

 

a. 5 kurtarıcı soluk / 1 kalp masajı 

b. 30 kalp masajı /2 kurtarıcı soluk  

c. 1 kurtarıcı soluk / 5 kalp masajı 

d. 2 kurtarıcı soluk / 5 kalp masajı  

 

43) Komadaki bir hasta ve yaralıda aşağıdakilerden hangisi kaybolur? 

a. Bilinç 

b. Solunum 

c. Dolaşım 

d. Nabız 

 

44) Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması yada 

yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir ? 

a. Şok 

b. Düşme 

c. Bayılma 

d. Koma 

 

45) Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir? 

a. Düşme veya şiddetli darbe. 

b. Zehirlenme. 

c. Aşırı alkol, uyuşturucu. 

d. Sıcak, yorgunluk. 

 

46) Hangisi koma nedenlerindendir? 

a. Kirli hava 

b. Aşırı alkol 

c. Aniden ayağa kalkma 

d. Aşırı yorgunluk 

 

47) Bilinci kapalı, solunumu dolaşımı olan bir kazazedeye hangi pozisyon verilir? 

a. Şok pozisyonu 

b. Koma pozisyonu 

c. Yarı oturur pozisyon  

d. Hiçbiri 

 

48) Çeşitli sebeplerle beyine giden oksijen miktarının azalmasıyla oluşan tabloya ne denir? 

a. Kusma  

b. Bayılma 

c. Kalp krizi 
d. Beyin felci 

 

49) Aşağıdakilerden hangisi bayılan bir kişiye yapılan ilkyardım uygulamalarından değildir? 

 

a. Kişinin sıkı giysileri gevşetilir. 

b. Kişi düz yatar pozisyondayken ayaklar kalp seviyesinin üstüne kaldırılır. 

c. Kolonya koklatılır, yüzüne su serpilir.  

d. Baygın kişinin hayati belirtileri kontrol edilir ve kaydedilir. 
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50) Solunumu olduğu halde bilinci yerinde olmayan çeşitli ağrılı uyaranlara cevap vermeyen hastaya 

hangi pozisyon verilir? 

a. Hiçbir şey yapmadan ambulansa haber verilir. 

b. Yarı oturur pozisyon verilir. 

c. Yan yatar pozisyon verilir. 

d. Şok pozisyonu verilir. 

 

51) Koma pozisyonu hangi durumda verilir? 

a. H/Y’ nın 1. derecede yanığı varsa. 

b. H/Y olayın nasıl olduğunu anlatabiliyorsa. 

c. H/Y’ nın kolu yanıyorsa. 

d. H/Y’ nın bilinci yok, solunum ve nabzı varsa. 

 

52) Koma pozisyonu nasıl olmalıdır? 

a. Sırtüstü ayaklar 30 cm yüksekte. 

b. Yarı oturur pozisyon. 

c. Yüz üstü pozisyon 

d. Yarı (yan) yatar pozisyon 

 

53) Koma pozisyonu hastaya ne yarar sağlar? 

a. Nefes yolu dil kökü tarafından kapanmaz. 

b. Hasta rahat uyur. 

c. Taşıması kolaydır. 

d. Yaşam bulguları bu pozisyonda daha iyi kontrol edilebilir. 

 

54) Bayılan kişide uygulanacak ilkyardım nasıl olmalıdır? 

a. Sırt üstü yatırılarak ayakları 25-30 cm yukarı kaldırılmalıdır.  

b. Solunum yolu açıklığı kontrol edilmez  

c. Hastanın kusması varsa şok pozisyonu verilir.  

d. Bayılan kimseye ağır bir koku koklatılmalıdır. 

 

55) Aşağıdakilerden hangisi havale nedeni değildir? 

a. Yüksek ateş 

b. Kafa travması 

c. Kanama 

d. Beyin enfeksiyonu 

 

56) Sara krizinde aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır. 

b. Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır. 

c. Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılır. 

d. Kolonya, soğan vb. koklatılmaz. 

  
57) Ateşli havalede aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılmaz? 

a. Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır. 

b. Oda sıcaklığında bir küvete sokulur. 

c. Uygulamalara rağmen ateş düşmüyorsa antibiyotik ve ateş  

düşürücü ilaç verilir. 

d. Tıbbi yardım istenir. 
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58) Ateş nedeniyle oluşan havaleler hangi yaşlarda görülür? 

a. 6 ay 6 yaş arası çocuklarda 

b. 1 yaşına kadar olan bebeklerde 

c. İlkokul çocuklarında 

d. Her yaşta  

 

  

59) Aşağıdakilerden hangisi sara krizinde yapılan ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Bağlanır. 

b. Kolonya koklatılır.  

c. Kilitlenmiş çene açılır.  

d. Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır. 

  

60) Aşağıdakilerden hangisinde şeker düşmesi görülmez? 

a. Uzun egzersizler sonrası. 

b. Şeker hastalığı tedavisine bağlı. 

c. Çok şekerli besinler yemek.  

d. Barsak ameliyatı geçirenlerde yemek sonrası. 

 

61) Hangisinde şeker düşmesi görülmez? 

a. Barsak ameliyatı geçirenlerde. 

b. Şekerli yiyecekler yiyen kişide. 

c. Uzun süre aç kalanlarda. 

d. Şeker ilacı kullananlarda. 

 

62) Göğsünde kuvvetli ağrı olan bir hastaya ilkyardım olarak ne yapılmamalıdır? 

a. Hasta yarı oturur pozisyona alınır. 

b. Yaşam bulguları değerlendirilir. 

c. 112’den ambulans istenir. 

d. Hemen kalp masajına başlanır. 

 

63) Göğsünde kuvvetli ağrı hisseden hasta/ yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır? 

a. Şok pozisyonu. 

b. Sırt üstü yatar pozisyon. 

c. Yarı oturur pozisyon. 

d. Koma pozisyon. 

 

64) Hangisi göğüs ağrısında yapılan ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Hemen yan yatar pozisyona getirilir. 

b. Hemen kalp masajı ve suni solunum yapılır. 

c. Hastaya koma pozisyonu verilerek dinlenmesi sağlanır. 

d. Kullandığı ilaçlar varsa almasına yardım etmelidir. 

 
 

65) Bilinci açık ve göğüs ağrısı olan H/Y hangi pozisyonda tutulmalıdır? 

a. Stabil yan pozisyon. 

b. Şok pozisyonu  

c. Yarı oturur pozisyon. 

d. Sırt üstü yatar pozisyon.  
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66) Aşağıdakilerden hangisi kalp krizi ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir? 

a. Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma gibi 

bulgular görülür.  

b. Ağrı, göğüs boşluğu ile mide boşluğunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde 

görülür, omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır. 

c. En çok hazımsızlık, gaz sancısı ve kas ağrısı gibi belirti verir ve bu nedenle bu tür 

rahatsızlıklarla karışır.  

d. Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişir. 

 

67) Aşağıdakilerden hangisi şok çeşitlerinden biri değildir? 

a. Kalp kökenli şoklar. 

b. Sara krizine bağlı şoklar. 

c. Kanın damarda azalmasına bağlı şoklar. 

d. Zehirlenmelere bağlı şoklar. 

 

68) Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kanlanma yapamaması nedeniyle 

aniden ortaya çıkan tansiyon düşüklüğü durumunda hangi pozisyon verilir? 

a. Yarı oturur pozisyon. 

b. Koma pozisyonu. 

c. Şok pozisyonu. 

d. Heimlich manevrası. 

 

69) Aşağıdakilerden hangisi ikincil değerlendirme içinde yer almaz? 

a. Baş muayenesi 

b. Boyun muayenesi 

c. Kol ve bacak muayenesi 

d. Baş- çene pozisyonunu vermek 

 

70) Aşağıdakilerden hangisi ikincil değerlendirilme içinde yer almaz? 

a. A-B-C yönünden değerlendirmek. 

b. Kırık yönünden değerlendirmek. 

c. Kanama yönünden değerlendirmek. 

d. Yanık yönünden değerlendirmek. 

 

71) Yetişkinlerde nabız kontrolü nerden yapılır?  

a. Şah damarı.     

b. Ön kol damar. 

c. Bacak damarı.  

d. Kol damarı.  

 

72) Yetişkinlerde normal solunum ve nabız değeri hangisidir? 

a. 8-10 / 50-80 
b. 12-20 / 60-100  

c. 20-40 / 30-50 

d. 30-40 / 80-110 

 

73) Aşağıdakilerden hangisi nabız alma bölgesi değildir? 

a. Göğüste kalp hizası. 

b. Adem elmasının her iki yanı(Şah damarı). 

c. Ayak sırtının üstünden. 

d. Pazı kemiğinin Kolun üst iç yüzeyi. 
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74) Solunum yolu tıkanmalarında ne yapılır? 

a. Sırt üstü yatırılır. 

b. Baş aşağı çevrilir. 

c. Su içirilir. 

d. Heimlich manevrası yapılır. 

  

75) Aşağıdakilerden hangisi tıkanması olan ve zorla konuşarak yardım isteyen hastaya uygulanan 

ilkyardım olmalıdır? 

a. Heimlich Manevrası. 

b. Rentek manevrası. 

c. Şok pozisyonu. 

d. Öksürmeye teşvik etmek. 

  

76) Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tam tıkanma belirtilerinden değildir? 

a. Nefes alamaz. 

b. Acı çeker, ellerini boynuna götürülür. 

c. Boğazında bir şey kaldığını söyler. 

d. Rengi morarmıştır 

  

77) Kalp kasılmasına bağlı olarak kesik kesik fışkırır tarzda görülen kanama aşağıdakilerden hangi 

damar tipine özgüdür? 

a. Toplardamar 

b. Atardamar 

c. Kılcal damar 

d. Hepsi 

 

78) Kanamanın ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi belirler? 

a. Kanamanın hızı 

b. Kanayan damarın cinsi 

c. Kanamanın miktarı 

d. Hepsi 

 

79) Kanamanın ciddiyeti hangi duruma bağlı değildir? 

a. Kanamanın hızına 

b. Vücutta aktığı bölgeye 

c. Kan grubuna 

d. Kişinin fiziksel durumuna 

 

80) Toplardamar kanamasının özelliği nedir? 

a. Kalp atımları ile uyumludur. 

b. Fışkırır gibi kesik kesik akar, açık renklidir. 

c. Koyu renkli ve sızıntı şeklindedir 

d. Küçük kabarcıklar şeklindedir. 
 

81) Dış kanamalarda ilk yapılacak olan hangisidir? 

a. Şok pozisyonu verilir. 

b. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle direkt baskı uygulanır. 

c. Kanayan uzuv yukarı kaldırılır 

d. Sargı yapılır 
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82) Kanamalarda yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir. 

b. Koma pozisyonu verilir. 

c. Elle yada temiz bir bezle kanayan yere baskı uygulanır. 

d. Basınç noktalarına baskı uygulanır.  

 

83) Kanama kontrolünde ilkyardımcı aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

a. Kanamalı yara üzerine gaz tamponla baskı yapar, 

b. Mümkünse kanamalı bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde tutar, 

c. Kanamalı bölgenin hemen üstünden turnike uygular, 

d. Kanama bölgesine en yakın basınç noktalarına(atardamar üzerine) baskı uygular. 

 

84) Vücutta kanın dolaşımını hangi organlar sağlar? 

a. Akciğerler 

b. Kalp ve damarlar 

c. Böbrekler 

d. Karaciğer 

 

85) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin vücudun her yerine yeterli miktarda kan sağlayamadığı 

durumu tanımlar? 

a. Şok 

b. Kırık 

c. Bayılma  

d. Sıcak çarpması 

 

86) Şoktaki hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 

a. Hava yolu açıklığı sağlanır. 

b. Kanama varsa kontrol altına alınır. 

c. Isı kaybını önlemek için üzerine battaniye örtülür. 

d. Dolaşımın hızlanması için yürütülmeye çalışılır. 

 

87) Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtisi değildir? 

a. Hızlı ve zayıf nabız. 

b. Aşırı şaşkınlık, panik. 

c. Soğuk, soluk ve nemli deri. 

d. Yüzeysel, hızlı ve düzensiz solunum.  

 

88) Burun kanamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki müdahale adımlarından hangisi yanlıştır ? 

a. Kafa geriye atılarak pamukla tampon yapılır.  

b. Kanamalı kişi oturur pozisyonda iken baş öne eğdirilir.  

c. Burun iki parmakla sıkıştırılır. 

d. 5 dakika sonunda kanama durmazsa kişi bir sağlık kurumuna sevk edilir. 

 
89) Hangi durumda turnike uygulaması yapılır? 

a. Uzuv kopması varsa 

b. İlkyardımcı tek kişi ise 

c. Kazazede zor şartlarda taşınacaksa 

d. Hepsi  

 

90) Hangi durumda turnike uygulanmaz? 

a. Çok sayıda yaralı ve tek ilkyardımcı olduğunda kanamayı durdurmak için 

b. Solunumu durmuş hastalarda 
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c. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa  

d. Uzuv kopması varsa 

 

91) Aşağıda belirtilen hangi durumlarda turnike uygulaması yapılmaz? 

a. Hastanın solunumu durmuşsa kanamayı durdurup suni solunum yapmak için turnike uygulanır.  

b. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa turnike uygulanır.  

c. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa(uzun bir yola gidilecekse) turnike uygulanır.  

d. Uzuv kopması varsa baskı noktasından yapılan bası etkisiz ise turnike uygulanabilir.  

 

92) Aşağıdakilerden hangisi yaraların ortak belirtilerinden değildir? 

a. Ağrı 

b. Kanama 

c. Yara içinde yabancı cisim. 

d. Yara kenarının ayrılması 

 

93) Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım ilkelerinden olmayan hangisidir? 

a. Göz bol su ile yıkanır. 

b. Kazazedenin görüşünü engellememek için her zaman sadece yaralı göz kapatılarak sevk edilir. 

c. Cisim batmışsa çıkartılmaz. 

d. Kirpik toz vb görülüyorsa temiz bir bezle alınır. 

 

94) Burnu kanayan bir kişiye ilkyardım nasıl olmalıdır? 

a. Pamukla tampon yapılmalıdır. 

b. Sırtüstü yatırılmalıdır. 

c. Oturur pozisyonda burun kanatlarına baskı uygulanır. 

d. Başı geriye yatırılmalıdır. 

 

95) Burna yabancı cisim kaçmasında ne yapılır? 

 a. Buruna su çekilir. 

 b. Burun deliğinden içeri bir cımbız sokularak alınmaya çalışılır. 

 c. Tıkalı olmayan delik kapatılarak güçlü bir şekilde sümkürtülür. 

 d. Hiçbiri. 

  

96) Kulak kanaması olan bilinçsiz hastaya hangi pozisyon verilir? 

a. Kanayan kulak altta kalacak şekilde koma pozisyonu. 

b. Kanayan kulak üstte kalacak şekilde koma pozisyonu. 

c. Yarı oturur pozisyonu. 

d. Şok pozisyonu. 

 

97) Delici göğüs yaralanmalarında bilinci açık hastaya hangi pozisyon verilir? 

a. Yarı oturur pozisyon. 

b. Şok pozisyonu. 

c. Koma pozisyonu. 
d. Sırt üstü pozisyon. 

 

98) Göğüste saplanmış bir cisim olduğunda ilkyardım nasıl olmalıdır? 

a. Cisim yerinde bırakılarak yara hava almayacak şekilde sarılır. 

b. Cisim çıkarılarak yara sarılır. 

c. Yaralının sırt üstü yatması sağlanır. 

d. Ağrı kesici verilerek ağrısı azaltılır. 

99) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi 

uygundur? 
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a. Dışarı çıkan organlar içeri sokulur. 

b. Organlara dokunulmaz, üzeri nemli bir bezle örtülür. 

c. H/Y yüzükoyun pozisyonda yatırılır. 

d. Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir. 

 

100) Delici karın yaralanmalarında ne yapılır? 

a. Çıkan organlar içeri sokulur. 

b. Yarı oturtulur. 

c. Dizler karına çekilir.  

d. Sırt üstü yatırılır ayaklar kaldırılmaz. 

 

101) Bağırsakları açığa çıkaran karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır? 

a. Bağırsaklar dışarıdaysa yerine itilir. 

b. Bağırsaklara dokunulmaz ve üzeri nemli bir bezle örtülür. 

c. Ağızdan sıvı verilerek sıvı ihtiyacı karşılanır. 

d. Yaralıya yarı yüzükoyun pozisyon verilir 

 

102) Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında ilkyardım uygulamalarındandır? 

a. Dışarı çıkan organlar içeri sokulur ve temiz bezle örtülür. 

b. Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılır. 

c. Hastanın susuzluğunu gidermek için su içirilmelidir. 

d. Yara karın boşluğunda ise hastaya yarı oturur pozisyon verilir.  

 

103) Aşağıdakilerden hangisi uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulamasıdır? 

a. Turnike uygulanır. 

b. Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı plastik torbaya yerleştirilir. 

c. Kopan parçanın konduğu torba buzlu su içeren ikinci bir torbanın içine konulur 

d. Hepsi doğrudur. 

 

104) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanmamalıdır? 

a. Bölgeyi temiz bir bezle örtmek.  

b. Varsa kanamayı kontrol altına almak. 

c. Yaralanan bölgenin hareketini kısıtlamak. 

d. Sıcak uygulama yapmak. 

 

105) Organ kopmalarında, kopan parçanın nakli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Nakil sırasında kopan parçanın sadece temiz bir beze sarılması yeterli olur. 

b. Temiz bir beze sarıldıktan sonra bir poşete konan organ parçası, buz torbasına konarak 

nakledilir. 

c. Kopan parça hemen bir buz torbasının içine konarak nakledilir. 

d. Kopan parça kirliyse yıkandıktan sonra nakledilir. 

 

106) Aşağıdakilerden hangisinin iç kanamalarda yapılması doğrudur? 
a. Sırtüstü yere yatırılarak ayaklar 30 cm yükseltilmelidir. 

b. Süratle ağızdan sıvı verilmelidir.  

c. Sırtüstü yere yatırılarak başı yukarı kaldırılmalıdır. 

d. Hepsi doğrudur. 

 

107) Vücuda yabancı cisim batmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? 

a. Cisim çıkarılır ve bası yapılır. 

b. Ağızdan sıvı verilir. 

c. Batan bölgenin üstüne turnike yapılır. 
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d. Cisim sabitlenir. 

 

108) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilkyardım kurallarından biri değildir? 

a. Hasta serin bir yere alınır. 

b. 112 aranıp yardım istenir. 

c. Bilinci açıksa ağızdan hiçbir şey verilmez. 

d. Kusma varsa başı yan çevrilip yatırılır. 

 

109) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarındaki ilkyardım uygulamalarından değildir? 

a. Hasta serin ve havadar bir yere alınır. 

b. Üzeri örtülür. 

c. Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir. 

d. Bulantı yoksa ve bilinci açıksa sıvı verilebilir. 

 

110) 1. derecede yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

a. Deride içi su dolu kabarcıklar. 

b. Deride kızarıklık. 

c. Ağrı. 

d. Yanık bölgede şişlik(ödem). 

 

111) Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

a. Yaşam belirtileri değerlendirilir. 

b. Yanık üzerine hiçbir madde sürülmez. 

c. Oluşan kabarcıklar patlatılır. 

d. Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmaz. 

 

112) Aşağıdakilerden hangisi yanığın vücuttaki olumsuz etkilerinden değildir? 

a. Organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğu. 

b. Enfeksiyon. 

c. Yüksek tansiyon. 

d. Şok. 

 

113) İçi su dolu kabarcıklar ve yoğun ağrı hangi yanıkta bulunur? 

a. 1. derece 

b. 2. derece 

c. 3. derece 

d. Hepsi 

  

114) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıkta uygulanan ilkyardım özelliklerinden değildir? 

a. Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede teması kesilmelidir. 

b. Bölge bol tazyiksiz suyla en az 15–20 dk. yumuşak bir şekilde yıkanmalıdır. 

c. Giysiler çıkarılmamalıdır. 

d. Tıbbi yardım istenmelidir(112). 
 

115) Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım hangisidir? 

a. Battaniye ile üzeri örtülerek yuvarlanılır. 

b. Buzlu suda 20 dk. bekletilir 

c. Üzerine yara merhemi sürülür 

d. Acı çekmesin diye kabarcıklar patlatılır 

 

116) Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda yapılan ilkyardım işlemlerindendir? 

a. Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır.  
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b. Yanık bölge en az 20 dakika buz altında tutulur. 

c. Su toplamış yerler patlatılarak krem sürülür. 

d. Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır. 

 

117) Hangisi fiziksel yanık nedenlerinden değildir? 

a. Isı ile oluşan yanıklar. 

b. Sürtünme ile oluşan yanıklar. 

c. Elektrikle oluşan yanıklar.  

d. Asit alkali maddelerle oluşan yanıklar. 

 

118) 1. ve 2. Derece yanıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Oluşan su kesecikleri patlatılır. 

b) Diş macunu, yoğurt gibi kolay bulunabilen bir madde ile yanık bölgesi serinletilir. 

c) Yanık bölgesine antibiyotikli merhem sürülür. 

d) Yanan bölge 20 dakika boyunca soğuk suyla yıkanır. 

 

119) Kimyasal maddelerle oluşan yanıklara yönelik ilk yardım adımları ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Yanık bölgesindeki kimyasal bir başka kimyasal madde kullanılarak etkisizleştirilir. 

b. Kimyasal madde ile bulaşan giysiler ve takılar çıkartılır.  

c. Yanık bölgesi 20 dakika boyunca akan suyun altında yıkanır. 

d. Kimyasal maddenin içeriği ile ilgili bilgi toplanarak kaydedilir. 

 

120) Yanıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Oluşan su kesecikleri patlatılır. 

b. Diş macunu, yoğurt gibi kolay bulunabilen bir madde ile yanık bölgesi serinletilir. 

c. Kimyasallarla oluşan yanıklarda yanık bölgesindeki kimyasal, bir başka kimyasal madde 

kullanarak etkisizleştirilir(nötralize edilir). 

d. Yanan bölge en az 20 dakika boyunca soğuk suyla yıkanır. 

 

121) Dokuların geriye dönüşsüz bir biçimde hasara uğraması kaçıncı derecede donukta gerçekleşir. 

 a. 1. derece 

 b. 2. derece 

 c. 3. derece 

 d.4. derece 

 

122) Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarından değildir? 

a. H/Y soğuk ortamdan uzaklaştırılır. 

b. Donmuş yerler ovularak ısıtılır. 

c. Islanmış olan giysileri çıkartılır. 

d. H/Y’ ya sıcak içecek verilir.  

 
123) Aşağıdakilerden hangisi donukta yapılacak ilkyardım uygulamalarındandır? 

a. Hasta çok sıcak bir ortama hatta mümkünse soba yanına getirilmelidir.  

b. Sıcak içecekler verilmez.  

c. Su toplamış bölgeler patlatılır, ardından bölgeye krem sürülür.  

d. Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır.  

 

 

124) Boğulmalarda aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. Ciğerlerindeki su boşaltılır. 
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b. Suya atlayarak boğulan kişi kurtarılır. 

c. ABC’ si değerlendirilir. 

d. Hepsi doğru. 

 

125) Aşağıdakilerden hangisi suda boğulmalarda yapılan ilkyardım uygulaması için yanlıştır? 

a. Hastanın ve kendimizin güvenliğini garantiye almalıyız. 

b. Hastanın akciğerlerindeki suyu çıkartmalıyız.  

c. İlkyardımcı tek değilse, bilinç kontrolünden hemen sonra 112 aratmalıdır.  

d. İlkyardımcının yanında kimse yoksa 5 tur kalp masajı ve suni solunum yapıldıktan sonra 

112 aranır.   

 

126) Gaz zehirlenmelerinde yapılması doğru olan uygulama(lar) nedir? 

a. Hasta temiz havaya çıkarılır 

b. ABC’ si değerlendirilir. 

c. Yarı oturur pozisyonda tutulur ve 112’den yardım istenir. 

d. Hepsi  

 

127) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları arasındadır? 

a. Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak. 

b. Hayati fonksiyonların devamını sağlamak, 

c. Sağlık kuruluşuna bildirmek(112). 

d. Hepsi 

 

128) Bulantı, kusma, ishal şikâyetleri olan kişi hangi yolla zehirlenmiştir? 

a. Hareket 

b. Solunum 

c. Sinir 

d. Sindirim 

 

129) Zehirlenmelerde görülen bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk gibi 

belirtiler hangi sistem bozukluğunu gösterir?  

a. Sindirim sistemi bozukluğu  

b. Sinir sistemi bozukluğu 

c. Solunum sistemi bozukluğu 

d. Dolaşım sistemi bozukluğu  

 

130) Deri yoluyla zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. 15–20 dk. deri bol su ile yıkanır. 

b. Giysiler çıkartılır. 

c. 112 aranır. 

d. Hepsi  

 

131) Gaz zehirlenmesinde hangisi doğru uygulamadır? 
a. Açık havaya çıkartılır. 

b. Yarı oturur pozisyona getirilir. 

c. 112 istenir. 

d. Hepsi  

 

 

132) Gaz ile oluşan solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından 

hangisi yapılır? 

a. Hasta temiz havaya çıkartılır ya da ortam havalandırılır. 
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b. Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır. 

c. Yarı oturur pozisyonda tutulur. 

d. Hepsi 

 

133) Hangisi akrep ve yılan sokmalarında ilkyardım için yanlış bir uygulamadır? 

a. Sokulan bölge hareket ettirilmez. 

b. Baş boyun bölgesine yakın ısırıklarda boyun bölgesinden turnike uygulanır. 

c. Sokulan yere soğuk uygulama yapılır. 

d. Isırılan bölge kalp seviyesinin altında tutulur. 

 

134) Akrep, yılan sokmalarında ne yapılmalıdır? 

a. Sokulan yer kesilerek kan akıtılmalıdır. 

b. Sokulan yer emilerek tükürülmelidir. 

c. Hasta hareket ettirilmemeli ve yaraya soğuk uygulama yapılmalıdır. 

d. Sokulan yerin üstünden turnike uygulanmalıdır. 

 

135) İlaç içerek zehirlenmiş bir kazazedede hangi uygulamayı yaparsınız? 

a. Zeytinyağı içirilir. 

b. Yoğurt yedirilir. 

c. Hemen kusturulur. 

d. Hemen sevk edilir. 

 

136) Böcek sokmalarında sokulan bölgenin pozisyonu ne olmalıdır? 

a. Kalp seviyesinden yukarıda. 

b. Kalp seviyesinden aşağıda. 

c. Kalp ile aynı seviyede. 

d. Pozisyon önemli değildir. 

 

137) Aşağıdakilerden hangisi ile olan zehirlenmelerde kişi kesinlikle kusturulmaz? 

a. Aspirin 

b. Mantar 

c. Güçlü asit veya baz 

d. Bayat balık 

 

 

138) Karbon monoksit gazı soluyarak zehirlenen bir kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

a. Yoğurt yedirilir. 

b. Hemen temiz havaya çıkartılır. 

c. Üzerindeki giysiler çıkartılır. 

d. Hayati belirtileri kontrol edilir. 

 

139) Zehirli böcek sokmalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Sokulan bölge kalp seviyesinin altında tutulur. 
b. Sokulan yer kesilerek emilir.  

c. Kanama durdurulmaz. 

d. Yaralı bölge su ve sabunla yıkanabilir. 

140) Çamaşır suyu içen birisi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?  

a. Kusturmadan hastaneye sevk edilir. 

b. Yatırılıp, kendi kendine iyileşmesi beklenmelidir. 

c. Kusturulmalıdır. 

d. Bol su içirilmelidir. 

141) Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır? 
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a. Yaralı bölge hareket ettirilerek kanlanması sağlanır.  

b. Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır. 

c. Etkilenen bölge ovulmalıdır.  

d. Koma pozisyonu verilir 

  

142) Hayvan ısırıklarında hangisi ilkyardım değildir? 

a. Yarayı sabunlu su ile yıkamak. 

b. Yaranın üzerini temiz bir bezle kapatmak.                               

c. Kuduz aşısı yapmak. 

d. Bölgeyi kalp seviyesinin altında tutmak. 

 

143) 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 bezle basınç uygulanarak kanama 

durdurulmalıdır.  

c. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. (112) 

d. Hastaya kuduz ve/veya tetanos aşısı yapılmalıdır.  

 

144) Anlık eklem ayrılmasına ne denir? 

a. Kırık 

b. Çıkık 

c. Burkulma 

d. Hepsi  

 

145) Geri dönüşümsüz eklem ayrılmasına ne denir? 

a. Kırık 

b. Çıkık 

c. Burkulma 

d. Hepsi  

 

146) Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa ne tür kırıktan bahsedilir? 

a. Açık kırık 

b. Spiral kırık 

c. Parçalı kırık 

d. Kapalı kırık 

147) Açık kırığın tanımına uyan özellik aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Kırık uçları deri dışındadır. 

b. Kırık bölgede yara yoktur. 

c. Kırık uçlar deri altındadır. 

d. Kırık bölgede kanama yoktur. 

  

148) Aşağıdakilerden hangisi kırığın belirtilerinden değildir? 

a. Ağrı. 
b. Hareket kaybı. 

c. Şekil bozukluğu. 

d. Kırık bölge çevresinde karıncalanma 

149) Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilkyardım uygulamalarından biridir? 

a. Çıkık olan bölge bulunduğu gibi tespit edilir. 

b. Çıkık yerine oturtulur. 

c. Ağrı kesici verilerek ağrı dindirilir. 

d. Hepsi  

150) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın belirtilerinden değildir? 
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a. Şişlik 

b. Morarma 

c. Kanama 

d. Hareket azlığı 

 

151) Eklem yüzeylerinin anlık ve geçici olarak yerlerinden ayrılmasına ne denir? 

a. Burkulma 

b. Kopma 

c. Çıkık 

d. Kırık 

 

152) Aşağıdakilerden hangisi kırık kuşkusu yaratmalıdır? 

a. Şiddetli ağrı, şişlik. 

b. Şekil bozukluğu. 

c. Hareket kısıtlılığı. 

d. Yukarıdakilerin hepsi kırık kuşkusu yaratmalıdır. 

 

153) Aşağıdaki kazalardan hangisi omurga yaralanması şüphesi yaratır? 

a. Motosiklet kazası. 

b. Trafik kazası. 

c. Yüksekten düşme. 

d. Yukarıdakilerin hepsi. 

 

154) Omurga yaralanmalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi doğrudur? 

a. Kazazede hemen oturtularak yaralanma kontrol edilir. 

b. Kazazede yerinden asla kımıldatılmaz. 

c. Kazazede hemen en yakın hastaneye götürülür. 

d. Kazazede yarı oturur pozisyona getirilir.   

 

155) Burkulmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Sıcak sabunlu suyla ovulur. 

b. Soğuk uygulama yapılır. 

c. Eklem bandajla tespit edilir. 

d. Yaralı eklem kalp seviyesi üzerinde tutulur. 

 

156) Aşağıdakilerden hangisi kırık kuşkusu yaratmalıdır? 

a. Şiddetli ağrı, şişlik. 

b. Şekil bozukluğu. 

c. Hareket kısıtlılığı. 

d. Yukarıdakilerin hepsi kırık kuşkusu yaratmalıdır. 

 

157) Kırık-Çıkık-Burkulma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a. Kırık, çıkık ve burkulmada, belirti, bulgu ve ilkyardım müdahale basamakları ortaktır. 
b. Burkulma ve çıkıkta, bölgenin zeytinyağı ile ovulması şişmeyi azaltır. 

c. Kırık, çıkık ve burkulma sonucu oluşan şekil bozukluğu, ilkyardımcı tarafından normal 

pozisyona getirilmelidir. 

d. Açık kırıkta, kemik uçları ilkyardımcı tarafından yerine yerleştirilmelidir. 

 

 

 

158) Aşağıdakilerden hangisi araç içindeki yaralıyı taşıma (Rentek) tekniği ile ilgili olarak doğrudur  
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a. Tehlike söz konusu olmasa bile kanamalara müdahale etmek için Rentek manevrası 

uygulanır.  

b. Rentek manevrasında bilinç kontrolüne gerek yoktur.  

c. Rentek manevrası yaralı rahat nefes alsın diye yapılır.  

d. Hasta/yaralıya yan tarafından yaklaşılır. Bir elle kolu, diğer elle de çenesi kavranarak 

boyun tespit edilir.  

 

159) Hangisi kafa ve omurga yaralanmalarında görülen belirtiler arasındadır? 

a. Bilinç düzeyinde değişme vardır 

b. Kulak ve göz çevresinde morluk olabilir 

c. Burun ve kulaktan beyaz bir sıvı veya kan gelebilir 

d. Hepsi 

 

160) Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır ? 

a. Bilinci açıksa yarı oturur pozisyon verilir. 

b. Herhangi bir tehlike söz konusu olmasa bile rahat nefes alması için koma pozisyonu verilir.  

c. Bu hastalara boyun ağrısı için boyuna soğuk uygulama yapılır.  

d. Herhangi bir tehlike söz konusu ise hasta düz pozisyonda sürüklenir.  

 

161) Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanması nedenlerinden değildir? 

a. Spor ve iş kazaları. 

b. Şeker hastalığı. 

c. Otomobil kazaları. 

d. Yıkıntı altında kalma 

 

162) Aşağıdakilerden hangisi kırık çıkık  burkulmalarda uygulanmaz ? 

a. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır. 

b. Tespit edilecek bölge önce yumuşak bir bezle kaplanmalıdır. 

c. Tespit sadece kırık çıkık burkulmanın olduğu kemiğe uygulanır. 

d. Yara varsa üstü temiz bir bezle kapatılmalıdır. 

 

163) Hangisi yürüyemeyen yada bilinci kapalı olan yetişkin bir hasta için kullanılan en iyi taşıma 

tekniğidir ? 

a. Kucakta taşımak. 

b. İlkyardımcının omuzdan destek alarak taşıma. 

c. Sırtta taşıma 

d. Omuzda taşımak 

 

164) Aşağıdakilerden hangisi hasta yaralı taşınmasında genel kurallardandır ? 

a. Daha kısa ve küçük kas grupları kullanılmalıdır.  

b. Hastayı kaldırırken önce ayak tarafı sonra baş tarafı kaldırılmalıdır.  

c. Hızlı ve uzun adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmalıdır.  

d. Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır 
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1 B   26 A   51 D   76 C   101 B   126 D   151 A 

2 C   27 B   52 D   77 B   102 B   127 D   152 D 

3 D   28 D   53 A   78 D   103 D   128 D   153 D 

4 D   29 A   54 A   79 C   104 D   129 B   154 B 

5 A   30 A   55 C   80 C   105 B   130 D   155 A 

6 C   31 C   56 C   81 B   106 A   131 D   156 D 

7 C   32 C   57 C   82 C   107 D   132 A   157 A 

8 B   33 D   58 A   83 C   108 C   133 B   158 D 

9 C   34 C   59 D   84 B   109 B   134 C   159 D 

10 A   35 D   60 C   85 A   110 A   135 D   160 D 

11 D   36 B   61 B   86 D   111 C   136 B   161 B 

12 A   37 B   62 D   87 B   112 C   137 C   162 C 

13 C   38 A   63 C   88 A   113 B   138 A   163 D 

14 A   39 A   64 D   89 D   114 C   139 B   164 D 

15 C   40 C   65 C   90 B   115 A   140 A       

16 A   41 C   66 D   91 A   116 A   141 B       

17 C   42 B   67 B   92 C   117 D   142 C       

18 D   43 A   68 C   93 B   118 D   143 D       

19 D   44 D   69 D   94 C   119 A   144 C       

20 B   45 D   70 A   95 C   120 D   145 B       

21 D   46 B   71 A   96 A   121 C   146 A       

22 C   47 B   72 B   97 A   122 B   147 A       

23 D   48 B   73 A   98 A   123 D   148 D       

24 C   49 C   74 D   99 B   124 C   149 A       

25 C   50 C   75 D   100 C   125 B   150 C       

 


