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أجب عن األسئمة التالية:
)
اكزت رقى انشعجخ (

رُويه :نٍ يزى ادزطبة عاليخ انطؤال االول وانثبَي إرا نى يزى َقم االجبثبد اني ورقخ االجبثخ ثبألضفم
انطؤال األول :ضع عاليخ صخ (√) أو خطأ ()x
السؤال األول 20( :عالمة)
ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة واشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة.

( .1

) عند وجود عدة أشخاص مصابين تكون أولوية العناية لمشخص الذي تكون إصابتو أكثر خطورة من غيره.

( .2

) يبدأ المسعف في عممية التنفس الصناعي لممصاب الواعي.

( .3

) من التعريفات المعتمدة لإلسعاف األولي إنقاذ حياة المريض من خطر محقق و منع الوفاة.

( .4

) يعتبر المصاب ميتاً لمجرد زوال ظواىر الحياة مثل توقف التنفس أو النبض.

( .5

) المشاركة الفاعمة و الثقة بالنفس و سرعة البديية تعتبر من الشروط الواجب توفرىا في المسعف.

( .6

) يعتبر محمول البوليدين من المحاليل الوريدية التي تستخدم في اإلسعافات لتعويض السوائل المفقودة.

( .7

) األتروبين و األدرينالين و مضادات اليستامين تعتبر من األدوية المستخدمة في اإلسعافات األولية.

( .8

) الجـروح المغمقة يحدث فييا قطع لألنسجة وعادة ما تكون منتظمة الحواف وتسببيا األجسام الحادة .

( .9

) الجروح النزعية يحدث فييا انفصال أو تمزق جزء من أنسجة جسم المصاب كانتزاع اإلصبع أو طرف األذن.

( .10

) االحمرار و األلم و التورم و الحرارة و فقدان الوظيفة كميا أعراض ال تدل عمى التياب الجرح.

( .11

) ينتج السعار عن عضة كمب مصاب بفيروس السعار .

( .12

) النزيف ىو خروج كمية من الدم خارج جدار الوعاء الدموي نتيجة حدوث قطع بو .

( .13

) يخرج الدم أحمر قاتم وعمى دفعات تطابق كل منيا دقة من دقات القمب في حالة النزيف الوريدي.

( .14

) تعتبر أعراض فقر الدم و الصدمة من أخطار النزيف.

( .15

) الحروق ىي تمف أنسجة الجسم نتيجة لتعرض الجسم لدرجات الحرارة العالية أو المواد الكيميائية أو األشعة.

( .16

) الحروق التي تصيب البشرة فقط تعتبر من الدرجة الثانية.

( .17

) في جميع الحروق نستخدم معجون األسنان و المراىم أو نضع الثمج مباشرة عمى الحرق.

( .18

) أعراض حروق الدرجة األولى احمرار و تورم و ألم متوسط و تمتئم في أقل من أسبوع .

( .19

) تعويض السوائل لمحروق يكون بكميات حسب قاعدة التسعات .

( .20

) حروق الدرجة الثالثة تعني إصابة البشرة و األدمة و العضالت.
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السؤال الثاني 20 ( :عالمة )
اختر رقم االجابة الصحيحة ووضعيا في جدول االجابة:
 .1من أىداف اإلسعاف األولي:
 .1إنقاذ المريض من خطر محقق ومنع الوفاة.

 .2منع تدخل اآلخرين عمى اإلطالق.

 .3إجراء العمميات الجراحية الكبرى.

 .4االنتظار حتى قدوم المسعف المحترف.

 .2المسعف األولي ىو:
 .1الطبيب المتخصص

 .2فني المختبر

 .3الممرض

 .4شخص حصل عمى تدريب في مركز صحي متخصص ليقدم اإلسعاف األولي يشكل صحيح

 .3كل ما يمي شروط يجب توفرىا في المسعف ما عدا:
 .1القدرة عمى التعاون

 .2سرعة البديهة

 .3الالمباالة

 .4القدرة الجسدية

 .4المحمول الذي يستخدم لتعويض السوائل المفقودة أو غسل الجروح :
 .1محمول الجموكوز 5%

 .2المحمول الممحي 0.9%

 .3سائل الديتول

 .4ال شيء مما ذكر

 .5كل ما يمي يعتبر جروح مفتوحة ما عدا.
 .1القطعية

 .2الوخزات

 .3السحجات والخدوش

 .4الكدمات

 .6من العوامل العامة التي تؤثر عمى التئام الجروح.
 .1األمراض االستقالبية كالسكري

 .2اإلنزيمات

 .3األجسام الغريبة

 .4جميع ما ذكر
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 .7من المضاعفات العامة لمجروح كل ما يمي ما عدا:
 .1التسمم

.2

تهتك العضالت واألوتار

 .3الغرغرينا الغازية

.4

الصدمة واإلغماء

 .8النزيف الشعيري:
 .1ترشٍر ثطًء غٍر يتذفك وهى ال ٌعتجر َسفب خطرا أو يًٍتب.

ٌ .2سٍم انذو وٌخرج ثبستًرار وزًرح انذو تكىٌ داكُخ لبئًخ أو
يبئهخ أو انسىاد.
 .4ال شًء يًب ركر

 .1الكشف عن الجرح والتأكد من عدم وجود جسم غريب فقط

 .2وضع ضمادة والضغط إليقاف النزيف فقط

 .3عدم إعطاء المصاب أية سوائل فقط

 .4جميع ما ذكر

ٌ .3خرج انذو أزًر لبتى وعهى دفعبد تطبثك كم يُهب دلخ يٍ
دلبد انمهت.
 .9عالج النزيف الخارجي يكون:

 .10البول المدمم (البيمة الدموية):
.1خروج دم من الشرج

 .2خروج دم من مجرى التنفس

 .3خروج دم من مجرى البول

 .4خروج دم من األنف

 .11أول خطوح يٍ أونويبد وقف انُسيف
 .1انضغظ انًجبشر عهى انعضى

 .2رفع انعضى انًصبة إنى أعهى
 .4وضع كًبداد يٍ انثهح عهى اندرذ

 .3مراقبة عممية التجمط
 .12انًواد انزبنيخ رطزخذو في رعقيى األدواد انطجيخ يبعذا
 .1انغهٍبٌ
 .3البخار المضغوط

 .2يسهىل انٍىد
 .4ثىاسطخ غبز اوكسٍذ االٌثبٌ

 .13رزعرض ديبح انًصبة نخطر انوفبح إرا كبَذ كًيخ انُسيف يٍ انجطى
 .2نتراٌ يٍ انذو
 .1نتر وَصف يٍ انذو

 .4أكثر يٍ ثهث كًٍخ انذو فً اندسى

 %20 .3من كمية الدم في الجسم
 .14من أعراض الجروح المغمقة كل ما يمي ما عدا

 .2سرعخ فً َجضبد انمهت

 .1شسىة فً انىخه
 .3ارتفاع في درجة الح اررة
 .15في عًهيخ اضعبف انُسيف ثعذ خهع األضُبٌ َعًم كم يب يهي يب عذا

 .4صذيخ ديىٌخ

 .1ثبنعض عهى لطع لًبش يكبٌ انخهع

 .2نجعل المريض ٌتنع انذو انُبزف

 .3غسل الفم بمحمول ممحي

 .4تهذئخ انًرٌض
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 .16إذا طعن مريض بالسكين وبقيت مغروزة داخل الجسم نقوم بعمل

َ .1سعهب يٍ يكبَهب يجبشرح

َُ .2سعهب وَغطً اندرذ ثبنضًبداد

 .3ال ننزعها ونقوم بوضع الضمادات حولها وتثبيتها

 .4ال ٌىخذ إخبثخ صسٍسخ

 .17أصيب شاب بالغ بحروق في الرجل الوجو والطرفين العمويين ما ىي نسبة الحرق حسب قانون التسعة%

%27 .1

%36 .2

%18 .3

%45 .4

 .18كل العبارات التالية صحيحة حول الحروق من الدرجة الثانية ماعدا

 .2تشفً وتهتئى خالل  5أٌبو

 .1شديدة األلم

 .4تشًم طجمخ انجشرح واألديخ

.3يتكزن فقاقيع
 .19أي يًب يهي يٍ يضبعفبد انجروح انًوضعيخ
 .1التسمم

 .2فمذاٌ انطرف انًصبة نىظٍفته
 .4النزيف

.3الغرغرينا الغازية
انفيروش انًطجت نًرض انطعبر "انكهت" يزواجذ في:
.20
 .1األسماك المجمدة
.3انمطظ وانثعبنت

 .2فً انجراز
 .4فً انجصبق
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السؤال الثالث :أجب عن ثالثة من األسئمة التالية ( 10درجات )
.1
.2
.3
.4

أركر(ي) أهذاف اإلسعبف األونً؟
أركر(ي) اهذاف اسعبف اندروذ؟
أركر(ي) خًسخ اَىاع يٍ اندروذ انًفتىزخ؟
يب هً يضبعفبد انسروق انًىضعٍخ؟

انتيت األسئمة

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
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