بسم هللا الرحمن الرحيم
تجميع أسئلة لمادة االمتحان االول في اإلسعاف االولي:
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االسعاف االولي هو  :تقديم الرعاية الفورية  ( ....التعريف ).
المستجيب األول  :تعريفه .
واحدة مما يأتي ليست من خطوات التقييم األولي  :الفحص
الجسماني .
شخص سقط وتعرض لكسر يصنف نقله على أنه  :نقل بطيئ
واحدة مما يأتي ليست من خطوات سلسلة النجاة البالغيب حسب
جمعية القلب األمريكية  :الرعاية الطبية المتقدمة في وقت
متأخر .
يكون التحقق من النبض السباتي للمصاب عند عدم استجابته لمدة
ال تزيد عن  01 ...ثوان .
يكون الضغط على صدر المصاب في  ...منتصف عظمة القص
.
واحدة مما يأتي من االمور التي يجب مراعتها عند الضغط على
صدر المريض  ...إبقاء الذراعين مستقيمتين .
في طريقة ثني الرأس مع رفع الذقن  ,يتم رفع الذقن باتجاه ..
األعلى .
واحدة من االتي هي من الخطوات الخاطئة بما يتعلق بتشغيل
جهاز إزالة الرجفان ( ...على المسعف أن يحلل إيقاع النبض
للمصاب )راجع الخطوات صـ 49 – 48
نسبة الضغط الصدري للتنقس الصناعي عند وجود مسعف ...
. 2 : 31
إذا وجدت طفال ً متوقف قلبه ( لم تكن شاهدا على الحدث )
فإنك تقوم بـ  5 ...دورات إنعاش القلب والرئتين.
يتم جس نبض الرضيع من  ...الشريان العضدي
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إعطاء الضغطات الصدرية للرضع باستخدام االصبعين يكون
في  ...أسفل الخط الوهمي للحلمتين .
واحدة مما يأتي ليست من مبادئ حمل المصاب  ..االعتماد على
الظهر فقط بدالً من الفخذين والساقين .
األولوية القصوى عند تحريك المصاب هي  ...تثبيت رأسه
والمحافظة على وضعية الرأس وعنقه بشكل ثابت ومستوي (
والصرة واصابع االقدام على استقامة واحدة ).
األنف
ّ
مصاب قادر على الحركة ولكن بصعوبة فإننا نستخدم طريقة ...
التعكيز .
معدات النقل  :التعريف ص . 77
واحدة مما يأتي هي من طرق النقل الغير طارئ  ..الرفع الكامل
المباشر .
من األمور التي يجب مراعتها عند نقل مصاب يشتبه باصابته
بالعمود الفقري  ....نقله كوحدة واحدة .
الخطوة األولى في إنعاش القلب والرئتين  ...هز المصاب من
كتفيه .
يجب على المسعف أن يكون قادرا  ..اإلرتجال .
إعداد :
عالء الدين دحبور و مهند الجيالني

