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العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
التطهٌرهو القضاء على الجراثٌم والمٌكروبات بشكل قطعً
فً حاالت الحروق ٌنصح بوضع الثلج أو الماء المثلج مباشرة على الحرق لٌخفف األلم
انخطٕح األٔنٗ نٕلف انُضٚف يٍ انزساع انعغػ انًجبشش عهٗ اندشذ يجبششح
االحمرار واأللم والتورم والحرارة وفقدان الوظٌفة كلها أعراض تدل على التهاب الجرح.
ف ٙزبالد زشٔق انع :ٌٕٛانسشٔق انسبيعٛخ رعبدل ثًبدح لهٕٚخ
الحروق هً تلف أنسجة الجسم نتٌجة لتعرض الجسم لدرجات الحرارة العالٌة أو المواد الكٌمٌائٌة أو األشعة.
ٌحتاج المسعف األولً ألدوات ومستلزمات طبٌة عند تقدٌم خدمة اإلسعاف األولً
نقومب َضع انًالثظ انًهزصمخ ثبندهذ لجم ٔظع انغٛبس عهٗ انسشق
انُضٚف انذاخهٚ ٙكٌٕ أخطش يٍ انُضٚف انخبسخٙ
فً زبنخ ٔظع سثبغ ظبغػ عهٗ أزذ األغشاف رأكذ دائًب أٌ أصبثع انٛذٔ ٍٚانمذي ٍٛدافئخ ًٔٚكٍ نهًصبة رسشٚكًٓب
جمٌع الطلقات النارٌة لها مدخل ومخرج
إذا كان عدد االصابات أكثر من إصابة نقوم بإسعاف حاالت الكسور قبل الحاالت المغمى علٌها
إرا فمذ انًشٚط  %10يٍ زدى ديّ ٚؤد٘ إنٗ انٕفبح فٕساًا
ٌحتوي جسم االنسان الطبٌعً على  %75من وزنه ماء وسوائل.
ٚدت أٌ ٚخبغ اندشذ نهًصبة خالل  24عبعخ
إذا تعرض شخص للطعن بسكٌن وبقٌت فً الجسم نقوم بإخراجها فورا
الحالة الصحٌة العامة والجٌدة للمرٌض تعتبر عامل مهم فً عملٌة التئام الجروح
إرا كبٌ انًصبة ُٚضف يٍ فًّ َععّ عهٗ خُجّ ٔنٛظ عهٗ ظٓشِ.
من مضاعفات الجروح المغلقة حدوث تهتك فً األربطة واألعصاب
زشٔق انذسخخ انثبنثخ ْ ٙأكثش دسخبد انسشٔق أنًب
نستخدم معجون األسنان في عالج الحروق من الدرجة األولى فقط.
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السؤال الثاني:اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي( :درجة )
 - 1من أعراض النزيف الداخمي كل ما يمي ما عدا
 .1شحوب الجمد

 .2ارتفاع ضغط الدم
 .3برود االطراف
 .4تسارع النبضوتسارع التنفس
 .2نقوم بتثبت الجزء المغروز داخل الجسم وذلك لمنع حدوث كا ما يمي ما عدا
 .1دخول الهواء

 .2تموث الجرح.
 .3ازدياد النزيف.
 .4تورم الجرح

.3يٍ يٍضاد شخصٍخ انًغعف كم يًب ٌهً يبعذا:
 .1أئ ٍٛزبفع انغش.
 .2لبدس عهٗ رسًم انًغؤٔنٛخ.
 .3يدزٓذ َٔشٛػ.
 .4خًٛع يب عجك صسٛر
 .4نًبرا رعزجش حشوق انىجه انزً ٌصبحجهب رىسو انشفزٍٍ وانعٍٍٍُ عاليخ خطٍشح فً انحشوق:
 .1ثغجت انزشْٕبد
 .2اززًبل اَغذاد يدشٖ انزُفظ َزٛدخ ٔسو انغشبء انًخبغ ٙانًجطٍ نًدشٖ انزُفظ.
 .3ثغجت االنى انُبرح عٍ انسشق.
 .4ال شٙء يًب عجك.
 .5أي مما يمي اليعتبر من أخطار النزيف األولية
 .1الصدمة
 .2العدوى
 .3فقدان كميات كبيرة من الدم قد تؤدي لموفاة
 .4فقر الدم الحاد

 .6أصيب شاب بالغ بحروق في الرأس والوجه وكذلك والبطن والصدرمن االمام :ماهي نسبة الحرق حسب
قانون التسعة%

%36 .1
%27 .2

%45 .3
%54 .4
 .7أي يًب ٌهً نٍظ يٍ أعشاض انزهبة انجشوح
 .1اَخفبض دسخخ انسشاسح
 .2انشعٕس ثبألنى
 .3انزٕسو.
 .4خشٔج انصذٚذ
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 .8أول خطىح يٍ أونىٌبد ولف انُضٌف
ٔ .1ظع كًبداد يٍ انثهح عهٗ اندشذ
 .2لٛبط انُجط نهًشٚط
 .3انعغػ غٛش انًجبشش عهٗ انععٕ
 .4انعغػ انًجبشش عهٗ انععٕ

 .9في حالة اإلصابة التي يتم فيها بتر جزء من أنسجة جسم المصاب يصنف هذا الجرح

.1
.2
.3
.4

خشٔذ لطعٛخ
خشٔذ َضعٛخ
خشٔذ ٔخضٚخ
خشٔذ يغهمخ

 .10خروج البول المدمم يصنف من أنواع النزيف

.1
.2
.3
.4

زغت انًٕظع
زغت انٕعبء انذيٕ٘
زغت زدى انُضٚف
زغت صيٍ انُضٚف

 .11النزيف الذي ينتج عن إصابة حالة مرضية يكون في الحاالت التالية ما عدا
 .1نقص فيتامين K

 .2التعرض ألداة حادة

 .3في حالة مرض الهيموفيميا
 .4بعض أمراض الدم

 .12انُضٌف انزي ٌخشج يٍ خالنه انذو رو نىٌ أحًش وعهى دفعبد رطبثك كم يُهب دلخ يٍ دلبد انمهت ٌغًى
َ .1ضٚف ٔسٚذ٘
َ .2ضٚف ششٚبَٙ
َ .3ضٚف شعٛشاد ديٕٚخ
 .4نٛظ يًب عجك
 .13انًعبعفبد انًىظىعٍخ نهحشوق رشًم
 .1يشبكم لهجٛخ
 .2يشبكم ْعًٛخ
 .3انزٓبة يكبٌ انسشق
 .4يشبكم رُفغٛخ
 .14كل العبارات التالية صحيحة حول الحروق من الدرجة الثانية ما عدا
 .1تعتبر أكتر انواع الحروق ألما
 .2تكون فقاقيع مكان الحرق
 .3تنتج من انسكاب السوائل الساخنة.

 .4تمتأم خالل أسبوع وبدون ترك ندي مكان الحرق.
 .15كم يب ٌهً يٍ عاليبد انحشوق يٍ انذسجخ انثبنثخ عذا واحذح
 .1نٌٕ اندهذ ثُ ٙإنٗ أعٕد
ٕٚ .2خذ رــٕسو
 .3ال ٕٚخذ أنى
 .4أنى شذٚذ (اشذ دسخبد انسشٔق)
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 .16يٍ حٍث انًىظع فبٌ انحشوق فً انًُبغك انزبنٍخ هً االشذ خطىسح:
أ .زشٔق انصذس ٔانجطٍ
ة .زشٔق االغشاف
ج .زشٔق انٕخّ ٔاندٓبص انزُبعهٙ
د .انسشٔق يٍ انذسخخ انثبنثخ
 .17فً حبنخ حشق يٍ انذسجخ انثبٍَخ ٌجت وظع انجضء انًحشوق َمىو ثعًم:
أٔ .ظع اندضء انًسشٔق رسذ يبء يٍ انصُجٕس " انسُفٛخ"
ةٔ .ظع يبء يثهح عهٗ يكبٌ انسشق
ج .عكت يبء دافئ لهٛالًا عهٗ يكبٌ انسشق
دَ .مٕو ثئصانخ انفمبلٛع
 .18إلععبف انحشق انكًٍبوي فً انعٍٍ:
ٔ .1ظع انًبدح انًعبدنخ
 .2غغم انع ٍٛثبنًبء اندبس٘
 .3غغم انع ٍٛثًسهٕل انكشثَٕبد
 .4ال شٙء يًب عجك
ٌزى اععبف َضٌف األَف ثـ
.19
ُٚ .1صر انًشٚط ثبنزًخػ ٔثمٕح
 .2اعزعًبل كًبداد دافئخ
 .3انعغػ عهٗ األَف نًذح  5إنٗ  10دلبئك
ٚ .4كٌٕ انزُفظ عجش األَف
 .20من واجبات المسعف نحو الحاالت المصابةكل مايمي ماعدا
 .1االعزفبدح يٍ انعُبصش االخشٖ كبنششغخ
َ .2مم انًصبة انٗ انًغزشفٗ ثأعشع ٔلذ يًكٍ
 .3رمٛٛى يٕلف االصبثخ ٔأعجبثٓب
 .4انجذء ثبإلععبف األٔن ٙعُذ لذٔو انطبلى انطج ٙنهًكبٌ
 .21كل االصابات التالية تحتاج إلى عناية أكثر من غيرها ما عدا
 .1إصبثخ يع فمذاٌ انٕعٙ
 .2كغش ف ٙاألغشاف
 .3كغش ف ٙفمشاد انشلجخ

 .4انُضٚف انشذٚذ
 .22أي يًب ٌهً ال ٌعزجش يٍ غشق انزعمٍى
 .1انجخبس انًعغٕغ
 . .2انسشاسح اندبفخ
 .3انغهٛبٌ
 .4اعزخذاو انكسٕل
 .23في حالة النزيف من األذن نقوم بالتالي ما عدا
ٔ .1ظع ظًبدح يٍ انشبػ عهٗ األرٌ نًُع خشٔج انذو
 .2إصانخ األسثطخ زٕل انشلجخ
 .3اعزعًبل كًبداد ثبسدح
 .4إيبنخ سأط انًشٚط ردبِ اندٓخ انُبصفخ
يشٌط أصٍت ثُغجخ حشوق (  )%15وكبٌ وصَه ( )75كٍهى جشاو يب هً كًٍخ انغىائم انزً ٌجت إعطبئهب
.24
نهًشٌط خالل  24عبعخ
 5500يههٛزش
أ.
 6000يههٛزش
ة.
 4500يههٛزش
د.
 3500يههٛزش
س.
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اإلجابة :لمسؤال الثاني االختيار من متعدد
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السؤال الثالث:أجب عن سؤالين فقط من األعئهخ انزبنٍخ5( :دسجخ)
 - 1ما هي اهداف االسعاف االولي؟
 - 2تعتمد خطورة الحروق عمى عدة عوامل أذكرها؟
 - 3أذكر أنواع الجروح مع األمثمة؟

اَزهذ األعئهخ
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