
DORU YANLIŞ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 

 

(…)1.  İlk yardım temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarma işlemlerini kapsar. 

 

(…)2.  İlk yardımcı hasta/yaralıların yarasını görmelerine izin vermelidir. 

 

(…)3. Kalp atımlarının atardamara yaptığı basınca nabız denir. Yetişkinlerde normal nabız değeri 60-100 

arasındadır. 

 

(…)4.  Erişkin bir kişinin vücudunda 4-5 litre kan bulunur. 

 

(…)5. Bir kaza sonucu arabada sıkışan hasta yaralı herhangi bir tehlike söz konusu olmasa da derhal araçtan 

çıkarılmalıdır. 

 

(…)6. Tek ilk yardımcı ile sırtta taşıma sadece bilinçsiz hastaların taşınmasında kullanılır. 

 

(…)7.  Hasta-yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem bilinç kontrolüdür. 

 

(…)8. İlk yardımcı bir hasta yaralının ilk ve ikinci değerlendirmesini yaptıktan sonra hasta yaralılara müdahale 

etmelidir. 

 

(…)9. İlk yardımcı ikinci değerlendirmede, hasta yaralının vücudundaki hasarları belirlemelidir. 

 

(…)10. Şoku önlemek için hastanın başının altına yastık konularak ayakları düz olacak şekilde yatırılmalıdır. 

 

(…)11. Hasta/yaralının hiçbir uyarıya cevap vermeme haline bilinç kaybı denir. 

 

(…)12.  Bayılan bir kişi düz olarak yatırılmalı ve ayakları 30 cm kadar yükseltilmelidir. 

 

(…)13. Atardamar kanamaları sızıntı şeklinde ve açık renkte olur. 

 

(…)14.Kanamanın durdurulması için yapılacak ilk işlem kanayan bölgeye turnike (boğucu sargı) uygulamaktır. 

 

(…)15.Kulak kanaması olan bilinçsiz hasta/yaralı kanayan kulak üstte kalacak şekilde yan yatırılmalıdır. 

 

(…)16. Burun kanaması olan kişide başı hafif öne eğik olacak şekilde burun kanatlarına 2 parmakla 5 dakika 

basınç yapılmalıdır. 

 

(…)17. Kırıklar doğru tespit (sabitleme) ve müdahale yapılmaz ise, kırık yakınındaki damar, sinir ve kaslarda 

yaralanma ve sıkışma görülür. 

 

(…)18.  Çıkıklarda ilk yardımcı eklemi bulduğu pozisyonda tespit etmelidir (sabitlemelidir). 

 

(…)19. Tespit (sabitleme) yapılırken varsa yara üzeri açık bırakılmalıdır. 

 

(…)20. Kalp krizi geçiren bir hasta, hemen istirahate alınarak yarı oturur pozisyonda tutulmalıdır. 

 

(…)21. Ateşli havale geçiren bir çocuk buzla soğutulmuş su ile yıkanarak ateşi hemen düşürülmelidir. 

 

(…)22. Sara krizi geçirmekte olan kişinin ağzına, dilini ısırmaması için bezle sarılmış bir sert cisim sıkıştırılmalıdır. 

 

(…)23. Meydana geliş süresinden 6 saat geçmiş olan yaralar mikroplu (enfekte) yaralar olarak kabul 

edilmektedir. 



(…)24.Yanıkta meydana gelen içi su dolu kabarcıklar patlatılmamalıdır. 

 

(…)25.Elektrik çarpmalarında hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. 

 

(…)26. 3.Derece donukta deride su toplanması görülür. 

 

(…)27. Gazla zehirlenmelerde hasta/yaralılar ortamdan uzaklaştırılırken elektrik düğmeleri kapatılmalı, 

ışıklandırma cihazları kullanılmalıdır. 

 

(…)28. -“Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde 

tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır”. İfadesi İş Sağlığını tanımlar. 

 

(…)29. -“Bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, yıldırıcı, 

haksız söz ve davranışlardır.” İfadesi Şantajı tanımlar. 

 

(…)30. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları 

yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.” Meslek Hastalığını 

tanımlar. 
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