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CHESTIONAR PRIM AJUTOR
1. Prima intervenţie la faţa locului, pentru salvarea victimei, trebuie să aibă în vedere:
a) îndepărtarea membrelor fracturate;
b) spălarea rănilor;
c) eliberarea si degajarea cailor respiratorii
2. La acordarea primului ajutor victimelor unui accident de circulaţie se impune să se respecte următoarea
succesiune în intervenţii:
a) oprirea hemoragiilor, controlul şi restabilirea funcţiilor căilor respiratorii şi circulatorii,
localizarea şi imobilizarea fracturilor;
b)controlul si restabilirea functiilor cailor respiratorii si circulatorii,oprirea hemoragiilor,
localizarea si imobilizarea fracturilor.
c) localizarea şi imobilizarea fracturilor, controlul şi restabilirea funcţiilor căilor respiratorii şi
circulatorii, şi în cele din urmă oprirea hemoragiilor;
3. Înaintea transportării victimei, trebuie să se aibă în vedere:
a) ca functiile respiratorie si circulatorie sa fie asigurate
b) ca victima să fie asistată, pe timpul deplasării, de o persoană competentă;
c) ca autovehiculul cu care va fi transportată să asigure confortul şi viteza necesare.
4. Până la transportarea victimei la spital, poziţia de aşteptare poate fi:
a) cât mai comodă;
b) sa permita o buna respiratie
c) comodă pentru transport.
5. Când gura unui rănit rămâne încleştată, respiraţia artificială se poate face:
a) prin gura închisă a victimei;
b) prin narile victimei
c) în acest caz nu se mai face respiraţie artificială.
6. La rănile cu hemoragie se va avea în vedere, în faza iniţială:
a) curăţarea şi pansarea;
b) pansarea;
c) oprirea hemoragiei
7. Oprirea hemoragiei arteriale se face prin legarea strânsă a braţului:
a) în dreptul rănii;
b)deasupra ranii
c) sub rană.
8. În cazul plăgilor însoţite de hemoragii arteriale, persoanelor rănite trebuie să li se aplice un garou de
cauciuc:
a) deasupra plagii
b) sub plagă;
c) peste plagă.
9. Ce trebuie să conţină biletul care se prinde lângă garoul aplicat unei persoane rănite?
a) datele de stare civilă ale persoanei;
b) poziţia în care a fost găsită victima;
c) ora si minutul aplicarii garoului
10. Ce funcţii poate avea un bandaj de tifon aplicat pe o rană deschisă?

a) protejeaza infectarea ranii
b) opreste hemoragia
c) amelioreaza durerea
11. La plăgile cauzate de accident, dezinfecţia se face cu:
a) praf de sulfamidă;
b) iod sau alcool medicinal
c) apă distilată.
12.Substanţele antiseptice se folosesc pentru:
a) dezinfectarea ranilor
b) calmarea durerilor;
c) oprirea hemoragiei.
13. Dezinfecţia plăgilor ce necesită a fi pansate se face cu:
a) apa oxigenata sau iod
b) ser fiziologic;
c) apă potabilă.
14. Gravitatea unei hemoragii se apreciază în funcţie de:
a) cantitatea sangelui pierdut
b) culoarea sângelui scurs;
c) fluiditatea sângelui scurs.
15. Hemoragiile la trunchi şi cap trebuie oprite prin:
a) aplicarea garoului;
b) aplicarea compreselor sterile si a pansamentului compresiv
c) aceste hemoragii nu pot fi oprite prin mijloace improvizate.
16. Pentru tratamentul de urgenţă al unor plăgi se impune:
a) pansamentul provizoriu;
b) curăţarea şi pansamentul;
c) curatarea dezinfectia si pansamentul
17. Într-un pansament, pe plagă se aplică:
a) o compresă de vată sterilă;
b) o compresa din tifon steril
c) o compresă oarecare.
18. Victima care a pierdut mult sânge trebuie să fie aşezată:
a) cu faţa în sus;
b) cu faţa în jos;
c) cu picioarele situate mai sus decat nivelul corpului
19.Cum trebuie să fie atelele pentru imobilizarea unei fracturi?
a) suficient de lungi pentru a acoperi in intregime atat zona de deasupra,cat si cea de sub fractura
b) rigide
c) sa nu fie prea grele
20. Cum trebuie scoase dintr-un autovehicul persoanele rănite?
a) prin ridicare
b) prin tragere;
c) prin împingere.
21. La scoaterea persoanelor accidentate din autovehicul, se are în vedere ca :
a) sa nu se agraveze leziunile sau sa se produca altele
b) operaţiunea să se producă cât mai repede;
c) scoaterea să se facă prin tragere uşoară.
22. Imobilizarea unui braţ fracturat se face:
a) în dreptul osului fracturat;
b) cuprinzând osul fracturat şi articulaţia superioară;
c) cuprinzand osul fracturat si cele doua articulatii,superioara si inferioara
23. Pentru evitarea complicaţiilor în cazul unei fracturi, se impune:
a) pansamentul zonei fracturate;
b) repaus total;

c) imobilizarea zonei fracturate
24. Transportul persoanelor accidentate având hemoragii externe se va face:
a) imediat după sosirea unui mijloc de transport corespunzător;
b) imediat dupa oprirea hemoragiei
c) imediat după ce s-a acordat asistenţă medicală de către o persoană calificată.
25. Cum trebuie aşezat un rănit care prezintă leziuni ale coloanei vertebrale?
a) culcat pe o parte;
b) în poziţie şezândă;
c) in aceasta situatie este recomandabil sa nu fie miscat pana la sosirea ambulantei
26. Cum trebuie aşezată într-un mijloc de transport o persoană rănită care prezintă leziuni ale coloanei
vertebrale?
a) în poziţie şezăndă;
b) orizontal, cu faţa în sus;
c) persoana nu trebuie miscata pana la sosirea ambulantei
27. În ce constă primul ajutor în cazul arsurilor provocate de incendierea autovehiculului?
a) răcirea rapidă cu apă a zonei arse;
b) indepartarea de pe plaga a imbracamintii arse
c) acoperirea ranii cu comprese sterile
28. O victimă care a suferit leziuni în zona toracelui trebuie aşezată:
a) culcat pe o parte;
b) culcat pe spate, cu genunchii ridicaţi;
c) in pozitie semisezanda
29. Pe lângă legislaţia rutieră titularul permisului trebuie să posede cunoştinţe privind:
a) acordarea primului ajutor medical
b) continutul si folosirea trusei medicale de prim ajutor
c) administrarea medicatiei la locul accidentului
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