İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-4
1) İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
a) İlkyardım esnasında ilaç kullanılır.
b) İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır.
c) İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır.
d) İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır.
2) Hayat kurtarma zincirinin hangi halkası ilkyardımcının görevidir?
a) Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
b) Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleler
c) Hastane acil servislerinde yapılan müdahaleler
d) Ambulans içinde yapılan girişimler
3) İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
a) Acil tedavi, bu konuda ehliyetli kişilerce yapılan, ilkyardım ise eğitim almış herkesin
yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
b) Acil tedavi, olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan
müdahaledir.
c) Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılır.
d) İlkyardım sadece bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılır.
4) Hangisi hasta/yaralının ilk değerlendirme aşamalarından değildir?
a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi
b) Vücut sıcaklığının değerlendirilmesi
c) Solunumun değerlendirilmesi
d) Dolaşımın değerlendirilmesi
5) Aşağıdakilerden hangisinde temel yaşam desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp
masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?
a) Yetişkinlerde tek elle
b) Çocuklarda tek elle
c) Çocuklarda iki parmakla
d) Bebeklerde tek elle
6) İlkyardımcının yaralıya müdahale ederken yapması yanlış olan davranış hangisidir?
a) Kırıklara yerinde müdahale etmek
b) Yaralıyı hareket ettirmeden müdahale yapmak
c) Yaralının korku ve endişelerini gidermek
d) Yaralıya su ve sigara vermek
7) Trafik kazasında bilinci açık, görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir hastaya
ilkyardımda ne yapılmalıdır?
a) Koma pozisyonu verilir
b) Sağlık ekipleri gelene kadar hastanın yanında kalıp endişeleri giderilir
c) Suni solunum ve dış kalp masajı yapılır
d) Hasta en yakın hastaneye taşınır
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8) Kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk yapılması gerekenlerden biri hangisidir?
a) Çekilmişse el freni indirilmeli
b) Aracın kontağı kapatılmalı
c) Hemen 110 aranmalı
d) Araç ters dönmüşse düzeltilmeli
9) Yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?
a) 12-20
b) 8-12
c) 20-25
d) 25-30
10) İlk değerlendirmede; bilinci kapalı, solunumu olan bir yaralıda daha sonra yapılması
gereken nedir?
a) Kalp masajı yapılır
b) İkinci değerlendirme yapılır
c) Suni solunum yapılır
d) Nabız kontrolü yapılır
11) Tek kişi ile yetişkin bir hastada temel yaşam desteği uygulaması sırasında verilmesi
gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
a) 1 kalp masajı-5 soluk
b) 30 kalp masajı-2 soluk
c) 30 kalp masajı-1 soluk
d) 15 kalp masajı-2 soluk
12) Aşağıdaki şıklardan hangisinde temel yaşam desteği uygulaması sırasında yapılan dış
kalp masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?
a) Yetişkin hastaya tek el,
çocuklara iki parmak,
bebeklere çift elle
b) Yetişkin hastaya çift el,
çocuklara iki parmak,
bebeklere tek elle
c) Yetişkin hastaya çift el,
çocuklara tek el,
bebeklere iki parmakla
d) Yetişkin hastaya iki parmak,
çocuklara çift el ile,
bebeklere tek elle
13) Bebeklerde başa pozisyon verirken hangisine dikkat edilmelidir?
a) Başa arkaya doğru hafif bir eğim verilmelidir
b) Baş öne doğru eğilmelidir
c) Baş yan çevrilmelidir
d) Burun kapatılmalıdır
14) Tıbbi malzeme kullanmadan hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşımın sağlanması ve
sürdürülmesi işlemine ne ad verilir?
a) Temel yaşam desteği
b) İleri yaşam desteği
c) Suni solunum
d) Dış kalp masajı
15) Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilebilir?
a) 10 dakika yapıldıktan sonra
b) Sağlık ekibi gelince
c) 30 dakika yapıldıktan sonra
d) Polis gelince
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16) Bebeklerde temel yaşam desteği ile ilgili verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
a) Bebeklerde bilinç kontrolü ayak tabanına vurularak yapılır
b) Bebeklerde hava yolunu açmak için başın altına havlu koymak yeterlidir
c) Bebeklerde ağız içi kontrolünde kör dalış yapılmaz
d) 2 soluk verildikten sonra 30 dış kalp masajı 2 solunum olarak uygulanır
17) Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir?
a) Sadece ağıza
b) Sadece burnuna
c) Ağzına ve burnuna birlikte
d) Hiçbiri
18) Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve kalbi
durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de
kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
a) İleri yaşam desteği
b) Suni solunum
c) Temel yaşam desteği
d) Dış kalp masajı
19) İlkyardım uygulaması sırasında çocuk kimlere diyoruz?
a) 1-2 yaş arasına
b) 2-5 yaş arasına
c) 1-8 yaş arasına
d) 1-12 yaş arasına
20) Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçmesine engel
olacak şekilde tıkanmasına ne isim verilir?
a) Kalp durması
b) Kalp krizi
c) Hava yolu tıkanıklığı
d) Hava embolisi
21) İç kanamalarda ilkyardımda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?
a) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir
b) Şok pozisyonu verilir
c) Üzeri örtülerek sıcak tutulur
d) Hareket ettirilmez
22) Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Baskı noktalarına baskı uygulanır
b) Kanamalı bölgenin üzerine turnike uygulanır
c) Kanamalı bölge su ile yıkanır
d) Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır
23) Hangisi kanamalarda vücutta baskı uygulanabilecek noktalardan birisidir?
a) Köprücük kemiği üzeri
b) Kulakların arkası
c) Göğüs kemiğinin alt ucu
d) Ayak tabanının orta noktası
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24) Kanaması durdurulamayan bir hastada turnike uygulaması için en uygun malzeme
hangisidir?
a) Uzun bir ip
b) Uzun bir tel
c) Serum lastiği
d) Geniş bir sargı bezi ve tahta parçası
25) El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır?
a) Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna gönderilmelidir
b) Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır
c) Soğuk su dolu bir kabın içine koyulmalıdır
d) Kopan parça bir torbanın içine koyulup polislere verilmelidir
26) Kanamanın ciddiyetinin değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Kanamanın hızına bağlıdır
b) Kanamanın miktarına bağlıdır
c) Vücutta kanın aktığı bölgeye bağlıdır
d) Kişinin fiziksel durumu ve yaşına bağlı değildir
27) Kanama kontrolünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kanama noktasına koyulan ilk tampon yetersiz gelirse; üzerine yeni tampon konur,
ilk tampon atılmaz
b) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır
c) Kanaması olan kişiye hemen turnike uygulanır
d) Kanayan bölge yukarı kaldırılır
28) İç kanaması olan hastada aşağıdaki uygulamalardan hangisi yanlıştır?
a) Hasta/yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir
b) Hasta/yaralıya içecek verilerek sıvı kaybı önlenir
c) Hasta/yaralı sıcak tutulmaya çalışılır
d) Hasta/yaralıya şok pozisyonu verilir
29) Hangi yaranın mikrop kapma ihtimali daha yüksektir?
a) Kenarları muntazam olan yaralar
b) Dikiş atılmış yaralar
c) Derin olmayan yaralar
d) Isırma ve sokma ile oluşan yaralar
30) Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne isim verilir?
a) Kanama
b) Burkulma
c) Yara
d) Şok
31) Hangisi ciddi bir yaralanmadır?
a) Kenarları birleşmeyen yaralar
b) Delici aletlerle olan yaralar
c) Kanaması durdurulamayan yaralar
d) Hepsi
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32) Delici karın yaralanmalarında ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Isı kaybını önlemek için hastanın üzeri örtülür
b) Ağızdan hiçbir şey verilmez
c) Yaşam bulguları sık sık değerlendirilir
d) Dışarı çıkan organlar içeri sokularak üzeri örtülür
33) Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
a) Bilinci açıksa yürütülerek hastaneye götürülebilir
b) Herhangi bir tehlike söz konusu ise kucakta taşıma tekniğiyle taşınır
c) Yardım geldiğinde sedyeye baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan alınmalı
d) Boyun kırığı varsa boyun düzeltilmelidir
34) Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşmuş, genellikle basit, derinlikleri kolay
belirlenen yaralar ne çeşit yaralardır?
a) Parçalı yaralar
b) Enfekte yaralar
c) Kesik yaralar
d) Ezikli yaralar
35) Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerle oluşan, kenarları ezik, çok fazla kanaması
olmayan yaralar ne çeşit yaralardır?
a) Ezikli yaralar
b) Kokuşmuş yaralar
c) Enfekte yaralar
d) Parçalı yaralar
36) Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya müdahale edilirken, hangi durumda
yaralıyı araçtan çıkarmalıyız?
a) Yaralı sıkışmamış ise ve bir tehlike yoksa
b) Yaralının kol ve bacağında kırık varsa
c) Yaralının ön kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa
d) Yaralının solunumu ve kalbi durmuşsa
37) Delici göğüs yaralanmaları için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yarada metal cisim varsa çıkarılır
b) Sigara içerek rahatlatılmaya çalışılır
c) Hasta/yaralının bilinci açık ise yarı oturur pozisyonda tutup, yaralanma yerine konan
poşetli bezin bir ucu yapıştırılmaz açık bırakılır
d) Nefes açıcı ilaçlar verilir
38) Kafatası ve omurga yaralanmaları hangi durumlarda görülür?
a) Yüksekten düşme
b) Motorlu taşıt kazaları
c) İş kazaları
d) Hepsinde görülebilir
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İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV CEVAPLARI-4
1-B
2-A
3-A
4-B
5-B
6-D
7-B
8-B
9-A
10-B
11-B
12-C
13-A
14-A
15-B
16-B
17-C
18-C
19-C
20-C

21-A
22-D
23-A
24-D
25-A
26-D
27-C
28-B
29-D
30-C
31-D
32-D
33-C
34-C
35-A
36-D
37-C
38-D
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