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Imię i Nazwisko
Województwo
W KAŻDYM PYTANIU TYLKO 1 ODPOWIEDŹ JEST PRAWIDŁOWA
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Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią „życia”, należy ją ułożyć:
a) złotą stroną na zewnątrz.
b) srebrną stroną na zewnątrz.
c) kolor nie ma znaczenia, gdyż ma na celu ułatwić zauważenie poszkodowanego
d) najważniejsze jest okrycie poszkodowanego folią
Hipoglikemia to stan:
a) odpowiadania tylko na zadawane pytania
b) charakteryzujący się niskim poziomem glukozy we krwi (znacznie poniżej normy)
c) charakteryzujący się objawami podobnymi jak we wstrząsie
d) prawidłowe są odpowiedzi A,B,C
Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
a) piekący ból w kl. piersiowej
c) uczucie lęku i osłabienia.
b) drętwienie lewej kończyny górnej
d) prawdziwe A,B,C
Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są
a) bóle brzucha
c) skoki temperatury
b) drapanie w gardle
d) zawroty głowy
Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
a) uraz kręgosłupa szyjnego
c) wstrząs hipowolemiczny
b) zaburzenia rytmu serca
d) wszystkie prawdziwe
Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
a) I stopnia
c) III stopnia
b) II stopnia
d) wszystkich wymienionych
Dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:
a) przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić ciepłe okłady
b) przenieść dziecko w miejsce bezpieczne i wezwać pomoc
c) przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić zimne okłady
d) prawdziwe są odpowiedzi B,C
W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
1) zaburzeń świadomości;
3) zaczerwienienia skóry;
2) przyśpieszonego tętna;
4) pobudzenia ruchowego
a) 1,2,3
b) 1,3
c) 1,2.
d) 1,4.
W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym,
należy rozważyć następujące postępowanie:
1) umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
2) wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowym i zwojami bandaża;
3) zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
4) założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
5) wzmocnienie opatrunku poprzez dodanie twardego przedmiotu np. telefon komórkowy, butelka itp.
Prawidłowa odpowiedź to:
a) 1,3.
b) 1,2,4.
c) 1,2,5
d) 1,3,4.
Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
c) boczna ustalona
a) półsiedząca
b) leżąca z nogami zgiętymi w stawach
d) leżąca na brzuchu, z nogami
wyprostowanymi
biodrowych i kolanowych
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