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Znalostní test – první pomoc 2019 (48 otázek)

Test slouží k orientačnímu prověření znalostí z oboru poskytování první pomoci PO ABSOLVOVANÉM KURZU.
Při úspěšném ukončení teoretické (tento test) a praktické zkoušky (ošetření simulovaného úrazu), zakládá
tento fakt právo, na získání „Osvědčení ze základů první pomoci s přezkoušením“.
Test: Uchazeči je vybráno náhodně 15 otázek kde volí možnosti a) b) c)
Splnění limitu: Pro úspěšné složení teoretické zkoušky nesmí přesáhnout celkové vyhodnocení testu 2chyby.
3. chyba a každá další, značí nesplnění zkoušky.
Pouze jedna odpověď je vždy správná. Vyhodnocení probíhá na místě zkoušky. Otázky si vypracovává zájemce
sám, na základě poskytnutých skript. Případné dotazy ohledně otázek zodpoví trenér vždy na tréninku nebo
emailem.

Co se rozumí vyšetřením pacienta?
Co je to resuscitace?
Co je to Anafylaxe?
Co přednostně ošetřujeme před zahájením resuscitace?
Jaká známe krvácení?
Jak ošetříme drobná poranění, např. pořezání nožem?
Co upřednostňujeme pro zastavení krvácení?
Co je to luxace?
Co je to fraktura?
Jak ošetříme podvrtnutí?
Jak ošetříme frakturu?
Jak obecně ošetřujeme poranění pohybového aparátu?
Jaké známe druhy popálenin?
Jak ošetříme popáleniny?
Na co dbáme při úrazu elektrickým proudem?
Jak ošetříme úraz elektrickým proudem?
Jak vypadá stabilizovaná poloha?
Jak vypadá protišoková poloha?
K čemu slouží stabilizovaná poloha?
Kdy používáme stabilizovanou polohu?
V jakém poměru se provádí resuscitace?
Je podle dnešních pravidel nutno při resuscitaci provádět umělé dýchání z úst do úst?

Jak vypadá tlakový obvaz?
Jaké je číslo na státní policii?
Jaké je číslo na městskou policii?
Jaké je číslo na zdravotnickou záchrannou službu?
Jaká je mezinárodní linka tísňového volání?
Jaké je číslo pro volání na Hasičský záchranný sbor?
K čemu slouží aplikace záchranka?
Jak ošetřujeme úrazy oka?
Je bezvědomí stav život ohrožující život?
Jak přednostně postupujeme při tonutí?
Považují se lapavé dechy za dostačující dýchání?
Jak provádíme resuscitaci u dětí?
Jak provádíme resuscitaci u kojenců?
Jak odstraňujeme překážku z dýchacích cest?
Strháváme přiškvařené oblečení z těla při popáleninách?
Jak ošetříte úpal, či úžeh?
Co je Heimlichův manévr?
Co je Rautekův manévr?
První pomoc při bezvědomí je?
Jaká je frekvence nepřímé srdeční masáže u dospělého člověka?
Jak můžeme nejčastěji poznat vnitřní krvácení?
Při zasažení oka např. kusem skleněné lahve, nebo střepem ze sklenice, postupujeme jak?
Jaký je rozdíl, mezi úpalem a úžehem?
Jaký je obecný postup při omrzlinách?
Pokud někdo přímo přede mnou z ničeho nic začne být malátný, cítit nevolnost, motá se mu hlava, jak
postupuji?
Jak postupuji, pokud někdo leží na zemi a v silných křečích, které obvykle postihují celé tělo, tedy má
epileptický záchvat?
Jak řeším situaci, pokud někdo začne lapat po dechu, cítí bolest na hrudi, je částečně paralyzován?
Pokud jsem svědkem dopravní nehody, kdy pacient sedí za volantem auta a stěžuje si na bolavou nohu po
nárazu do sloupu, jak postupuji?

