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 ماساژ چند تنفس می دهیم 30 بعد از CPR در

 تنفس 1 

  تنفس 2 

 تنفس 3 

 تنفس 4 

 

 سوال 2

 شامل چه اقداماتی می شود (cpr) احیای قلبی ریوی

انجام میشود ریه و قلب مشامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مه    

انجام میشود قلب و مغز شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم  

انجام میشود ریه و مغز شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی دو عضو مهم  

انجام میشود قلب شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال حیاتی عضو مهم  

 

 سوال 3

 آنژین صدری عبارت است از

  درد قفسه سینه که از قلب برخاسته باشد

 درد جناغ سینه که از پهلو برخاسته باشد

 درد در ناحیه رگ های خون رسان قلب

 همه موارد

 

 سوال 4

 عوارض فشارخون باال چیست

 پارگی مویرگهای مغزی یا قلبی

 پارگی شبکه چشم

 خونریزی اندام های دیگر

  همه موارد
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  اجزای اصلی دستگاه گردش خون عبارتند از

 قلب، کلیه، خون

 رگ ها، کلیه ها، خون

  قلب، رگ ها، خون

 رگ ها، مغز، خون

 

 سوال 6

 چه هنگام خفگی روی می دهد

ه هر دلیل هوای اکسیژن دار نتواند داخل ریه ها شودهر گاه ب  

 در هوای دم و بازدم اختالل ایجاد شود

 در تبادل اکسیژن بین خون و بافت ها اختالل ایجاد گردد

  همه موارد

 

 سوال 7

در نوزادان چقدر می باشد عمق فشار فشردن قفسه سینه  

 یک سانتیمتر

 دو سانتیمتر

 سه سانتیمتر

  چهار سانتیمتر

 

 سوال 8

دچار بیهوشی شده است برخورد می نمایید ، اولین اقدام شما چیست؟شما به عنوان یک امدادگر با نوزادی که   

 گرفتن نبض

 ارزیابی تنفس و گردش خون

 دادن تنفس

 ماساژ قلبی

 فشار خون بر روی چه پارامترهایی می باشد

 قطر عروق

 حجم خون اگر خون زیاد باشد، فشار خون باالست
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 قدرت انقباض قلب

  همه موارد

 

 سوال 10

 قرمزی و التهاب در پوست به همراه درد ، ایجاد ترشح و التهاب مربوط به کدام یک از درجه های سوختگی است؟

 درجه یک

 درجه دو

 درجه سه

 موارد الف و ب

 

 سوال 11

........ باشدکننده حتماً باید ...... CPR شانه فرد  

 عمود بر بیمار

 راستای فشار عمود بر استرنوم باشد

 عمود بر قلب بیمار

  گزینه الف و ب

 

 سوال 12

 :کدام یک از جمله هاى زیر صحیح است

صدمه ندیده استاز روش چهار مچ زمانى استفاده مى شود که مصدوم به هوش است و دست هایش هم   

 هنگام حمل گروهى مصدوم، یکى از امدادگران باید مراقب سرو گردن مصدوم باشد

 در روش حمل عصایى باید مصدوم با دست خود امدادگر را بگیرد تا دست هاى امدادگر براى حمل

 .وسایل و انجام اقدام هاى الزم آزاد باشد

 موارد الف و ب صحیح است

در بالغین چقدر می باشد سینه قفسه فشردن فشار عمق  

4تا حداکثر  3حداقل   

5تا حداکثر  4حداقل   

6تا حداکثر  5حداقل    

7تا حداکثر  6حداقل   
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 سوال 18

 سنکوپ چیست

  از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به مغز)کوتاه مدت( می باشد

دن خون کافی به قلب (کوتاه مدت) می باشداز دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسی  

 از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به ریه (کوتاه مدت) می باشد

 از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون کافی به کلیه (کوتاه مدت) می باشد

 

 سوال 11

 ... تعریف خونریزی داخلی

 چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره ای از بدن ریخته و محل خونریزی مشاهده نشود 

 چنانچه خون پس از خروج از رگ در داخل حفره ای از بدن ریخته و محل خونریزی مشاهده شود

و استفراغ های مکرر باشد چنانچه بیمار دچار تهوع  

 خون از درون عروق خارج شده، ولی داخل بدن باقی میماند

 

 سوال 20

 چرا خوردن، نوشیدن یا سیگار کشیدن برای مصدوم آسیب به سر ممنوع است؟

 ممکن است بیهوش شود

 شاید در بیمارستان نیاز به بیهوشی داشته باشد

 خون او غلیظ شود

 فشار خون کم شود

 فشار خون بر روی چه پارامترهایی می باشد

 قطر عروق

 حجم خون اگر خون زیاد باشد، فشار خون باالست

درت انقباض قلبق  

  همه موارد

 

 سوال 10

درد ، ایجاد ترشح و التهاب مربوط به کدام یک از درجه های سوختگی است؟قرمزی و التهاب در پوست به همراه   
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 درجه یک

 درجه دو

 درجه سه

 موارد الف و ب

 

 سوال 11

 کننده حتماً باید .............. باشد CPR شانه فرد

 عمود بر بیمار

 راستای فشار عمود بر استرنوم باشد

 عمود بر قلب بیمار

  گزینه الف و ب

 

 سوال 12

 :کدام یک از جمله هاى زیر صحیح است

روش چهار مچ زمانى استفاده مى شود که مصدوم به هوش است و دست هایش هم صدمه ندیده است از  

 هنگام حمل گروهى مصدوم، یکى از امدادگران باید مراقب سرو گردن مصدوم باشد

 در روش حمل عصایى باید مصدوم با دست خود امدادگر را بگیرد تا دست هاى امدادگر براى حمل

م هاى الزم آزاد باشدوسایل و انجام اقدا . 

 موارد الف و ب صحیح است
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