
                                                                                                           

  سعاف فاینلإسئلة سنوات أ
 اي من الجمل التالیھ صحیحھ السعاف الحروق ؟ )1

  ال تقم بفقع الفقاقیع الناتجھ : الجواب 

اھم ما تفكر فیھ السعاف مریض اخرج من المنزل كان یحترق ولدى المریض سخام  )2
 في فمھ وانفھ ھو 

  تاكد من فتح مجرى الھواء : الجواب 

اعتمادا على قاعده التسعھ %  30مریض مصاب بحروق بالیجین بنسبة اكثر من  )3
 لحساب درجھ الحورق یصنف ھذا الحرق 

  حروق خطیره : الجواب 

الضماد ھو غطاء یوضع على الجرح لمحاولھ ایقاف النزیف و منع لوث الجرح  )4
 بالجراثیم  

  صحیح : الجواب 

 ھ ھو الخطوه االولى السعاف مریض بحروق كھربائی )5

  فصل التیار الكھربائي قبل لمس المصاب : الجواب 

 اصیب مریض بحروق شمس یعد ھذا الحرق حرق  )6

  حروق جافھ : الجواب 

 واحده من التالیھ غیر صحیحھ فیما یتعلق باسعاف الحروق  )7

  قم بنزع المالبس الملتصقھ عن المریض : الجواب 

 السعاف مریض مصاب بالصرع علیك تجنب   )8

  یید المریض تق: الجواب 

  



                                                                                                           

 الیقاف نزیق الساعد  ------- یتم الضغط على الشریان  )9

  الشریان العضدي : الجواب 

 للتاكد من تحتمال اصابھ بالعمود الفقري علیك ان تطلب من المصاب ان   )10

  )تحریك القدمین ویمسك یدیك  و تحریك اصابع ( جمیع ما ذكر : الجواب 

 :عي الحذر بالتعامل معھا تكمن الخطوره باصابھ العمود الفقري وتستد  )11

  التسبب في شلل المریض : الجواب 

 :یشمل االسعاف االولي  ل لسعة النحل كل مما یلي ما عدا   )12

  الضغط على الجرح الخراج السم : الجواب 

 :یحدث االجھاد الحراري نتیجھ   )13

  فقدان كمیة كبیره من السوائل واالمالح عن القیام بتمارین ریاضیھ لمده طویلھ : الجواب 

 : اول خطوه الیقاف النزیف الشریاني ھي   )14

  الضغط المباشر على الجرح : الجواب 

 : یمكن التمییز بین النزیف الشریاني والنزیف الوریدي من حیث   )15

النزیف الشریاني یكون على شكل ، لدم لون ا، سرعھ التدفق ( جمیع ما ذكر : الجواب 
  ) تدفقات 

 طعن شخص بسكین في الصدر وال یخرج من الصدر صوت ھواء السعافھ البد من 

  تثبیت السكین مكانھا ونقل المریض الى المستشفى : الجواب 

 :اف مریض مصاب بالرعاف علیك ان عالس )16
  تطلب منھ الجلوس وامالھ راسھ لالمام : الجواب 

  
 :روق الكیمائیھ علیك ان لعالج الح )17

  دقیقھ  15وضع العضو المصاب تحت الماء لمده : الجواب 



                                                                                                           

 : یتسبب العنكبوت البني في  )18

  تلف باالنسجھ التي یالمسھا : الجواب 

 :یتضمن عالج المصاب بالصدمھ مع عدم وجود اصابھ في الراس او العمود الفقري  )19

  اعمل على راحھ المریض وطمانتھ : الجواب 

 الخطوه االولى التي یقوم بھا المسعف السعاف الحروق البسیطھ في یدین  )20

  وضع یدي المصاب في میاه بارده : الجواب 

 :شخص ظھرت علیھ اعراض نقص السكر السعافھ علیك ان  )21

  اعطاءه اي شراب او طعام یحتوي على نسبھ عالیھ من السكر : الجواب 

  


