Gyakorló kérdések: vegyes I.
1) Milyen sérülések megléte esetén tilos Rautek-féle fogással a járműből kiemelni a
beteget?
a)
Ha a roncsok közé szorult, illetve, gerincsérülés, sorozat bordatörés, szegycsonttörés,
nyílt hasi sérülés, medencetörés, combcsonttörés megléte esetén.
b)
Nem lélegzik a sérült.
2) Mely esetekben kell eltávolítani az eszméletlen motoros fejéről a bukósisakot?
a)
Gerincsérülés, sorozat bordatörés, szegycsonttörés, nyílt hasi sérülés,
medencetörés, combcsonttörés megléte esetén.
b)
Nem lélegzik a sérült, erősen vérzik, vagy hány.
3) Mennyi a felnőtt emberek átlagos percenkénti légzésszáma.
a)
5 és 8 között.
b)
12 és 18 között.
c)
70 és 80 között.
4) Melyik vérzéstípusra jellemzőek a következő tünetek: gyöngyözően szivárog a
világospiros színű vér.
a)
Hajszáleres vérzés
b)
Visszeres vérzés
c)
Ütőeres vérzés

5) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek: a beteg köhögés kíséretében
élénkpiros habos vért köp.
a)
Tüdővérzés
b)
A lép kétszakaszos vérzése
c)
Agyrázkódás
6) Mi a teendő nyaki vénás vérzés esetén?
a)
A beteget fektesse le, nyomja el a nyomáspontot.
Társa helyezzen fel nyomókötést a sebre.
b)
Direkt nyomással nyomja el a sérült eret. (gézpólyával)
7) Kilences szabályt alkalmazva hány százaléknak felel meg a két kar, a mellkas és a has
területe?
a)
9%
b)
18%
c)
36%
8) Mi az ellátása a fejfájásra, hányingerre panaszkodó sérültnek? (koponyaüregi vérzés)
a)
Eszméletlen betegellátás sémáját kell alkalmazni.
b)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg.
A vérző fülre, orra helyezzen steril lapot, de tamponálni tilos! Mentő szállíthatja!
c)
A beteget félig ülő helyzetben tartva, szólítsa fel egyenletes légvételekre.
Mozogni, beszélni ne engedje. Mentő szállíthatja!

9) Ha savat nyelt a sérült, hogyan kell ellátni? (ingerekre reagál)
a)
Beteget hánytatni tilos. Itassa vízzel, vagy tejjel.
(Előtte végeztessen nyeléspróbát, mert az erőltetett itatás hányáshoz vezethet.)
A sérült öblögesse a szájüregét többször a mentők megérkezéséig.
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
c)
A sérültet langyos sós vízzel, vagy szappanos vízzel itassa.
A műveletet legalább ötször, hatszor ismételje meg.
A sérült öblögesse a szájüregét többször a mentők megérkezéséig.
10) Munkatársa véletlenül benzint nyelt le! Mi a teendő?
a)
Adjon egy-két evőkanál paraffinolajat, vagy étolajat a mérgezettnek.
Hánytatni a beteget tilos.
b)
Szappanos vízzel itassa a sérültet.
11) Mit tesz kulcscsont törés ellátása érdekében?
a)
Rögzítse ágakhoz, tegye sínbe a sérült testrészt.
b)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el.
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát egy darab háromszögletű kendővel!
c)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el.
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát kettő darab háromszögletű kendővel!
12) A kerékpárja mellett fekvő sérült a következőket panaszolja:
fejfájás, hányinger, zavartság, a balesetre, és előzményeire nem emlékszik.
(Agyrázkódás) Mi az ellátás menete?
a)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
b)
Fektesse le sérültet, fejét emelje meg és támassza alá. Mentő szállíthatja!

13) Mi a sokkos beteg ellátásának menete?
a)
Félig ülő helyzetben támassza meg. Szorító ruházatát lazítsa meg.
Óvja a hidegtől, folyamatosan nyugtassa a segítség megérkezéséig. Itatni tilos!
b)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg. Mentő szállíthatja!
c)
Sérültet fektesse le, lábát emelje meg és támassza alá.
Szorító ruházatát lazítsa meg. Apró kortokban itathatja. Mentő szállíthatja!
14) Milyen betegségre utalnak a következő tünetek:
a beteg folyamatosan, szűnni nem akaró mellkasi fájdalomra panaszkodik,
mely kisugároz a bal vállba, felkarba illetve a has irányába.
Továbbá légszomj, gyengeségérzés jellemzi, a szívritmusa változó.
a)
Szívinfarktus
b)
Bordatörés
c)
Ájulás
15) Mi az ellátása a másodfokú égést szenvedett sérültnek?
a)
Az égett felületet hűtse folyamatosan legalább 15-20 percig.
A sérültnek közben bőven adjon inni. (többször apró kortyokban)
A hűtést követően a sérülésre helyezzen fel laza, száraz fedőkötést.
b)
Az égett felületet kenje be étolajjal, tejföllel.
c)
Az égett felületet hűtse folyadékkal. Itassa apró kortyokkal a sérültet.

Gyakorló kérdések: vegyes II.
1) Milyen sérülések megléte esetén tilos Rautek-féle fogással a járműből kiemelni a
beteget?
a)
Ha a roncsok közé szorult, illetve, gerincsérülés, sorozat bordatörés, szegycsonttörés,
nyílt hasi sérülés, medencetörés, combcsonttörés megléte esetén.
b)
Nem lélegzik a sérült.
2) Mi az eszméletlenség veszélye?
a)
A sokk kialakulása.
b)
Kivérzés.
c)
Fulladás, a reflexek csökkenése és a tónustalan izomzat miatt.
3) Mi a kapilláris vérzés ellátásának menete?
a)
A sérültet ültesse, vagy fektesse le!
Szorító ruhadarabjait lazítsa meg a sérülés alatt, fölött egyaránt!
A sérült végtagról a gyűrűket, órát, szorító lábbelit is távolítsa el!
A seb széleitől kifele haladva a környékét tisztítsa meg!
Helyezzen steril fedőkötést a sebre!
b)
A sérültet ültesse, vagy fektesse le!
Amennyiben a végtagon található a sérülés, a végtagot emelje a szív síkjánál magasabbra!
Szorító ruhadarabokat lazítsa meg a sérülés alatt, fölött egyaránt!
A sérült végtagról a gyűrűket, órát, szorító lábbelit is távolítsa el!
Helyezzen nyomókötést a sebre!
c)
Értesítse a mentőket! Helyezzen fedőkötést a sebre!

4) Mi az ellátása az eszméleténél lévő tüdővérzett sérültnek?
a)
A beteget félig ülő helyzetben tartva, szólítsa fel egyenletes légvételekre!
Mozogni, beszélni ne engedje!
Mentő szállíthatja!
b)
A beteget fektesse le, húzza fel a térdhajlatnál a lábát!
Ne itassa!
Mentő szállíthatja!
c)
A beteget megemelt fejjel fektesse!
Mentő szállíthatja!
5) Alkalmazhat-e nyaki artériás vérzés esetén nyomókötést?
a)
Nem
b)
Igen, a kivérzést csak így lehet megakadályozni!
6) Mely sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
A sérült fullad, légszomjjal küzd, szapora, nehezen tapintható a pulzusa, arcbőre sápadt,
hidegverejtékes, köhögéskor habos vért is köphet.
a)
Mellüregi vérzés
b)
Gyomorvérzés
c)
Szívinfarktus
7) Hasüregi vérzés esetén mi az ellátás menete?
Tünetek: arcbőre hűvös tapintású, hamuszürke, és apró verejtékcseppek jelennek meg
rajta, pulzusa szapora 100/perc felettivé, nehezen tapinthatóvá válik
a)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg! Mentő szállíthatja!
b)
Sérültet fektesse le, lábát emelje meg és támassza alá! Apró kortyokban itathatja! Mentő
szállíthatja!
c)
Sérültet fektesse le, lábát térdhajlatnál húzza fel és támassza alá!
Szorító ruházatát lazítsa meg! Óvja a hidegtől, folyamatosan nyugtassa a segítség
megérkezéséig! Itatni tilos!

8) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek: heves fájdalom, nagy hólyagok,
melyek rendszerint felszakadnak.
a)
I. fokú égés
b)
II. fokú égés
c)
III. fokú égés
9) Nagy kiterjedésű II. fokú égés esetén, mivel fedi az égett testfelszínt a hűtést
követően?
a)
Nem kell fedni.
b)
Vizes pokróccal.
c)
Vasalt lepedővel.
10) Mi a teendő gyógyszermérgezés gyanúja esetén? (ingerekre reagál)
a)
A mérgezettet langyos sós vízzel, vagy szappanos vízzel itassa! (hánytatás)
A műveletet legalább ötször, hatszor ismételje meg!
Kérdezze ki, mit vett be, mennyit, és mikor!
A tünetmentes mérgezett is orvosi ellátást igényel!
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg!
c)
Beteget hánytatni tilos. Itassa vízzel, vagy tejjel!
(Előtte végeztessen nyeléspróbát, mert az erőltetett itatás hányáshoz vezethet.)
A sérült öblögesse a szájüregét többször a mentők megérkezéséig!
11) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
a csontvégek eltávolodnak egymástól, és rendellenes helyzetben rögzülnek.
Heves fájdalom, durva alakváltozás, bevérzés, duzzanat.
a)
Ficam
b)
Törés
c)
Rándulás

12) Mit tesz vállficam ellátása érdekében?
a)
Rögzítse ágakhoz, tegye sínbe a sérült testrészt!
b)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el!
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát egy darab háromszögletű kendővel!
c)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el!
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát kettő darab háromszögletű kendővel!
13) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
fájó hát, végtagzsibbadás, izomgyengeség.
a)
Gerincsérülés
b)
Szívinfarktus
c)
Medencetörés
14) Mit tesz, ha a beteg köhögési rohammal küzd, fuldoklik. Légzése és a beszéde
nehézkes, az arcbőre lilul, szederjessé válik, tekintete rémült.
a)
A légútba került idegen testet el kell távolítani! A szájüregből az ujjával.
Ha ez nem lehetséges, üssön a sérült hátára, lapockái közé!
Sikertelen beavatkozás esetén alkalmazza a Rautek-féle fogást!
b)
A légútba került idegen testet el kell távolítani. A szájüregből az ujjával.
Ha ez nem lehetséges, üssön a sérült hátára, lapockái közé!
Sikertelen beavatkozás esetén alkalmazza a Heimlich-féle fogást!
15) Mi a teendő szívinfarktus gyanúja esetén?
a)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg! Mentő szállíthatja!
b)
Tilos a mozgatása! Helyezze teljes nyugalomba! Mentő szállíthatja!
c)
Sérültet fektesse le, lábát emelje meg és támassza alá!
Szorító ruházatát lazítsa meg! 10 percig tartsa ebben a pozícióban!

Gyakorló kérdések: vegyes III.
1) Mikor szükséges mindenképpen kiemelni az eszméletlen medencetörött sérültet a
járműből?
a)
Ha elháríthatatlan veszély fenyegeti, vagy nem lélegzik a sérült.
b)
A medencetörött sérültet soha nem szabad mozgatni, minden esetben a talált helyzetben kell
rögzíteni.
2) Mennyi a felnőtt emberek átlagos percenkénti légzésszáma.
a)
5 és 8 között.
b)
12 és 18 között.
c)
70 és 80 között.
3) Melyik vérzéstípusra jellemzőek a következő tünetek:
sötétpiros vér egyenletesen folyik, vagy csordogál, melynek intenzitása a megsérült ér
nagyságától függ.
a)
Hajszáleres vérzés
b)
Visszeres vérzés
c)
Ütőeres vérzés
4) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
a betegnek barnásvöröses színű a hányadéka.
a)
Gyomorvérzés
b)
Nyaki artériás vérzés
c)
Kipufogógáz mérgezés

5) Itathatja-e a hasi sérültet?
a)
Igen
b)
Nem
6) Mellüregi vérzés megléte esetén, mi az ellátás menete?
a)
A sérültet félig ülő helyzetben támassza meg! Szólítsa fel egyenletes légvételekre!
Beszélni, mozogni ne engedje! Mentő szállíthatja!
b)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg! Mentő szállíthatja!
7) Mi a teendő, ha a szembe fémforgács fúródott?
a)
Egy zsebkendő benedvesített sarkával el kell távolítani a fémforgácsot!
A sérült szemet fedni kell!
b)
A fémforgácsot eltávolítani tilos!
A sérült szem két oldalára helyezzen kettő darab gézpólyát! Erre steril lap kerüljön!
Ezt rögzítse körkörös pólyamenetekkel, úgy hogy az ép szem is fedve legyen!
c)
A fémforgácsot eltávolítani tilos.
A sérült szem két oldalára helyezzen kettő darab gézpólyát! Erre steril lap kerüljön! Ezt
rögzítse!
8) Mi az ellátása a harmadfokú égést szenvedett sérültnek?
a)
Az égett felületet hűtse folyamatosan legalább 15-20 percig!
A sérültnek közben apró kortyokban, de bőven adjon inni!
A hűtést követően a sérülésre helyezzen fel laza, száraz fedőkötést!
b)
Az égett felületet kenje be étolajjal, tejföllel!
c)
Az égett felületet hűtse folyadékkal! Itassa apró kortyokkal a sérültet!

9) A sérült mellkasa égett meg másodfokon, szükséges-e a szakellátás?
a)
Igen
b)
Nem
10) Mi a teendő gyógyszermérgezés gyanúja esetén? (ingerekre nem reagál)
a)
A mérgezettet langyos sós vízzel, vagy szappanos vízzel itassa! (hánytatás)
A műveletet legalább ötször, hatszor ismételje meg!
Kérdezze ki, mit vett be, mennyit, és mikor!
A tünetmentes mérgezett is orvosi ellátást igényel!
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg!
c)
Beteget hánytatni tilos! Itassa vízzel, vagy tejjel!
(Előtte végeztessen nyeléspróbát, mert az erőltetett itatás hányáshoz vezethet.)
A sérült többször öblögesse a szájüregét a mentők megérkezéséig!
11) Mit a teendő bokaficam gyanúja esetén?
a)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el!
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát!
b)
Helyezze vissza a sérült csontokat!
Rögzítse a sérült testrészt!
12) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
fájdalom, funkciózavar, formaváltozás, duzzanat. A törött csontvég látszik.
a)
Zárt törés
b)
Ficam
c)
Nyílt törés

13) Mi a teendő gerincsérülés gyanúja esetén?
a)
Fektesse le sérültet, fejét emelje meg és támassza alá! Mentő szállíthatja!
b)
A betegnek húzza fel a térdhajlatnál a lábát!
Ne itassa! Mentő szállíthatja!
c)
A sérültet ne mozgassa, nyugtassa a mentők megérkezéséig!
14) A kisgyermek köhögési rohammal küzd, légzése és a beszéde nehézkes. Arcbőre lilul,
szederjessé válik, tekintete rémült. Mi a teendő?
a)
A légútba került idegen testet el kell távolítani! A szájüregből az ujjával.
Ha ez nem lehetséges, üssön a sérült hátára, lapockái közé!
Sikertelen beavatkozás esetén alkalmazza a Heimlich-féle fogást!
b)
A légútba került idegen testet el kell távolítani! A szájüregből az ujjával.
Ha ez nem lehetséges, fektesse a gyermeket a térdére, felső teste lógjon lefelé!
Lapockái között veregesse meg a hátát!
A Heimlich-féle fogás alkalmazása tilos!
15) Milyen betegségre utalnak a következő tünetek:
a beteget gyengeség, fáradság, izomremegés, szédülés, agresszív viselkedés, erős
verejtékezés jellemzi.
a)
Cukorbetegség miatti rosszullét
b)
Szívinfarktus

Gyakorló kérdések: vegyes IV.
1) Mikor szükséges mindenképpen kiemelni az eszméletlen medencetörést szenvedett
sérültet a járműből?
a)
Ha elháríthatatlan veszély fenyegeti, vagy nem lélegzik a sérült.
b)
A medencetörött sérültet soha nem szabad mozgatni, minden esetben a talált helyzetben kell
rögzíteni.
2) Mi a menete a vénás vérzés ellátásának?
a)
A sérültet ültesse, vagy fektesse le.
Szorító ruhadarabjait lazítsa meg a sérülés alatt, fölött egyaránt.
A sérült végtagról a gyűrűket, órát, szorító lábbelit is távolítsa el.
A seb széleitől kifele haladva a környékét tisztítsa meg.
Helyezzen steril fedőkötést a sebre.
b)
A sérültet ültesse, vagy fektesse le.
Amennyiben a végtagon található a sérülés, a végtagot emelje a szív síkjánál magasabbra.
Szorító ruhadarabokat lazítsa meg a sérülés alatt, fölött egyaránt.
A sérült végtagról a gyűrűket, órát, szorító lábbelit is távolítsa el.
Helyezzen nyomókötést a sebre.
c)
Helyezzen fedőkötést a sebre.
3) Mi az ellátása az eszméleténél lévő gyomorvérzett sérültnek?
a)
Az eszméleténél lévő beteget fektesse a hátára, térdhajlatnál felhúzott lábakkal.
Itatni tilos. Mentő szállíthatja!
b)
A beteget félig ülő helyzetben tartva, szólítsa fel egyenletes légvételekre.
Mozogni, beszélni ne engedje.
c)
A beteget megemelt fejjel fektesse.
Mozogni, beszélni ne engedje. Mentő szállíthatja!

4) Alkalmazhat-e nyaki vénás vérzés esetén nyomókötést?
a)
Igen, a kivérzést csak így lehet megakadályozni!
b)
Nem
5) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek: alhasi görcsös fájdalom mellett,
erősödő vérzéssel a méhtartalom részben, vagy teljesen kiürül.
a)
Gyomorvérzés
b)
Vetélés miatti vérzés
c)
Bélvérzés
6) Hogyan fektetné a hasi fájdalmakra panaszkodó sérültet?
a)
Félig ülő helyzetbe.
b)
A hátára fektetett sérült lábait megemelve.
c)
A hátára fektetett sérült lábait térdhajlatnál alátámasztva.
7) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek: bőrpír, feszülő, fájdalmas bőr.
a)
I. fokú égés
b)
II. fokú égés
c)
III. fokú égés
8) A test felszínének több mint 5 %-a égett meg másodfokon, szükséges-e a szakellátás?
a)
Igen
b)
Nem

9) Mi a teendő, ha sav fröccsent a karra.
a)
A bőrre került marószert óvatosan itassa fel.
Vízzel alaposan mossa le a bőr felületét.
A sérülésre helyezzen fel laza, száraz fedőkötést.
b)
Azonnal vízzel alaposan mossa le a bőr felületét.
A sérülésre helyezzen fel laza, száraz fedőkötést.
10) Milyen mérgezésre jellemzőek a következő tünetek:
hasogató fejfájás, a sérült végtagjai elnehezednek - a lábán kezdődik az elnehezedés,
ilyenkor már képtelen menekülni.
a)
CO mérgezés
b)
Benzinmérgezés
11) Melyik sérülésre jellemzőek a következő tünetek:
a csont folytonossága megszakad. Fájdalom, funkciózavar, formaváltozás és duzzanat
jellemzi.
a)
Zárt törés
b)
Ficam
c)
Nyílt törés
12) Mi a teendő nyílt törés, vagy nyílt ficam ellátása során?
a)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el.
Fedje a sebet sterilen. Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát.
b)
Helyezze vissza a sérült csontokat. Rögzítse a sérült testrészt.

13) A bordatörött légvételnél, mozgásnál fokozódó, erős, szúró fájdalmat érez a törés
helyén. A légvételei felületesek. Mi a teendő?
a)
Fektesse le sérültet, fejét emelje meg és támassza alá. Mentő szállíthatja!
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
c)
Félig ülő helyzetben támassza meg. Mentő szállíthatja.
14) Mit tesz, ha a beteg gyengeségérzésre panaszkodik, verejtékezés, sápadtság,
látászavar, hallászavar jellemzi. Tétovák mozdulatai, a beszéde akadozó.
a)
Az ájulást megelőzendő félig ülő helyzetben támassza meg. Szorító ruházatát lazítsa meg.
Óvja a hidegtől, folyamatosan nyugtassa a segítség megérkezéséig. Itatni tilos!
b)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg. Mentő szállíthatja.
c)
Sérültet fektesse le, lábát emelje meg és támassza alá.
Szorító ruházatát lazítsa meg. 10 percig tartsa ebben a pozícióban.
15) Mi a teendője, ha a beteget gyengeség, fáradság, izomremegés, szédülés, agresszív
viselkedés, erős verejtékezés jellemzi.
a)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
b)
A sérültet fektesse a hátára, fejét kissé emelje meg. Mentő szállíthatja.
c)
Adjon a betegnek cukrot, vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot. (Pl.: tej, gyümölcs.)

Gyakorló kérdések: vegyes V.
1) Mikor szükséges mindenképpen kiemelni az eszméletlen combcsonttörést szenvedett
sérültet a járműből?
a)
A combcsonttörött sérültet soha nem szabad mozgatni, minden esetben a talált helyzetben kell
rögzíteni.
b)
Ha elháríthatatlan veszély fenyegeti, vagy nem lélegzik a sérült.
2) Mennyi a felnőtt emberek átlagos percenkénti légzésszáma.
a)
5 és 8 között.
b)
12 és 18 között.
c)
70 és 80 között.
3) Melyik vérzéstípusra jellemzőek a következő tünetek:
a szív ritmusával megegyezően az élénkpiros vér nagy nyomással spriccel.
a)
Hajszáleres vérzés
b)
Visszeres vérzés
c)
Ütőeres vérzés
4) Alkalmazhat-e nyaki vénás vérzés esetén nyomókötést?
a)
Igen, a kivérzést csak így lehet megakadályozni!
b)
Nem

5) Mi az ellátása az eszméleténél lévő vetélés miatti vérző sérültnek?
a)
A hátára fektetett állapotos nő lábait emelje meg és támassza alá.
Mentő szállíthatja.
b)
A hátára fektetett állapotos nő fejét emelje meg és támassza alá.
Mentő szállíthatja.
c)
A beteget félig ülő helyzetben tartva, szólítsa fel egyenletes légvételekre.
Mozogni, beszélni ne engedje. Mentő szállíthatja!
6) Mi a teendő, ha a szembe fémforgács fúródott?
a)
A zsebkendő benedvesített sarkával el kell távolítani a fémforgácsot.
A sérült szemet fedni kell!
b)
A fémforgácsot eltávolítani tilos.
A sérült szem két oldalára helyezzen kettő darab gézpólyát. Erre steril lap kerüljön.
Ezt rögzítse körkörös pólyamenetekkel, úgy hogy az ép szem is fedve legyen.
c)
A fémforgácsot eltávolítani tilos.
A sérült szem két oldalára helyezzen kettő darab gézpólyát. Erre steril lap kerüljön. Ezt
rögzítse.
7) Mi az ellátása az I. fokú égést szenvedett sérültnek?
a)
Az égett felületet kenje be étolajjal, tejföllel.
b)
Az égett felületet hűtse folyadékkal. Itassa apró kortyokkal a sérültet.
8) Kilences szabályt alkalmazva hány százaléknak felel meg a fej területe?
a)
9%
b)
18%
c)
36%

9) Mi a teendő, ha sav fröccsent a szembe.
a)
A sérült szemet fedje sterilen.
b)
A sérült szemből mossa ki a savat. (az ép szembe ne kerüljön mosófolyadék.)
Fedje mindkét szemet.
c)
A sérült szemből mossa ki a savat. (az ép szembe ne kerüljön mosófolyadék.)
Fedje a sérült szemet.
10) Mit tesz, ha a garázsban egy autó mellett, melynek motorja működik, egy sérültet
talál. (ingerekre reagál)
a)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
b)
A zárt térből vigye tiszta levegőre a sérültet Rautek-féle fogással.
Az ellátását csak ezután kezdje! A mérgezettet szólítsa fel, nyugodt egyenletes légvételre.
Szorító ruházatát lazítsa meg. A tünetmentes mérgezett is orvosi ellátást igényel.
c)
A mérgezettet szólítsa fel, nyugodt egyenletes légvételre. Szorító ruházatát lazítsa meg
A tünetmentes mérgezett is orvosi ellátást igényel.
11) Mit tesz alkartörés ellátása érdekében?
a)
Rögzítse ágakhoz, tegye sínbe a sérült testrészt.
b)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el.
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát egy darab háromszögletű kendővel!
c)
A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el.
Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát kettő darab háromszögletű kendővel!
12) Az ingerekre nem reagáló koponyaalapi törött füléből élénkpiros folyadék szivárog.
Mi az ellátás menete?
a)
Fektesse le sérültet, fejét emelje meg és támassza alá.
A vérző fülre, orra helyezzen steril lapokat. (tamponálni tilos!)
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.

13) Mi a teendő, combcsonttörés gyanúja esetén? .
(Funkciózavar, formaváltozás, duzzanat a comb területén, fájdalom)
a)
A sérültet ne mozgassa. Támassza meg a sérült végtagot, pokrócokkal, kabátokkal. Mentő
szállíthatja!
b)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
14) Milyen betegségre utalnak a következő tünetek: a beteg összeesik és eszméletét
veszti.
Izmai megfeszülnek (merevgörcs), majd rángatózó mozgás kezdődik (rángógörcs),
száján habos nyál folyik ki, légzése horkoló.
a)
Epilepsziás roham
b)
Cukorbetegség miatti rosszullét
15) A beteget gyengeség, fáradság, izomremegés, szédülés, agresszív viselkedés, erős
verejtékezés jellemezte, de egy ideje ingerekre nem reagál. Mi a teendő?
a)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
b)
Adjon a betegnek cukrot, vagy gyorsan felszívódó szénhidrátot. (Pl.: tej, gyümölcs.)
c)
Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.
Közben adjon a szájába cukrot, vagy cukrosvizet.

