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TESTI PËRFUNDIMTAR NGA NDIHMA E PARË PËR ORGANIZATA PUNE 

 

 

1  Cili është hapi më kritik në raste emergjente? 
А.  Zhvendosja e viktimës në vend tjetër 
B.  Gjetja e mjekut të liçencuar 
C.  Thirrja e farefisit të viktimës 
Ç.  Thirrja e 194 

2   Kur i jepet frymëmarrje artificiale një të porsalindur: 
A.  Mbuloeni hundën dhe gojën e tij me gojën tënde. 
B.  Shfryje ajrin nga faqet tuaja, jo nga mushkëritë. 
C.  Mundësoja të posalindurit vet të nxjerrë ajrin. 
Ç.  Të gjitha të lartëpërmendurat 

3   Nëse viktima nuk është në vetëdije dhe nuk ka shenja jete: 
A.  Jepet frymëmarrje artificiale 1-2 minuta para se të paraqiteni në 194 nëse viktima është 
fëmijë 
B.  Jepet frymëmarrje artificiale 1-2 minuta para se të paraqiteni në 194 nëse viktima është e 
posalindur 
C.  Paraqitet në 194 dhe kthehet tek viktima, nëse viktima është person i rritur. 
Ç.  Të gjitha të lartëpërmendurat. 

4  Gjidhënësja RKP zbatohet tek secili fëmijë në moshë nën: 
А.  24 muaj. 
B.  18 muaj. 
C.  12 muaj. 
Ç.  9 muaj. 

5  Kur jepet frymëmarrja artificiale, cili është raporti i frymëdhënies / shtypjeve? 
А.  2 Frymëdhënie / 30 shtypje 
B.  1 frymëdhënie / 30 shtypje 
C.  1 frymëdhënie / 15 shtypje 
Ç.  2 frymëdhënie / 5 shtypje 

6   Në raste eergjente, NUK DUHET: 
A. Të lihet personi i lënduar pa mbikqyrje. 
B. T’i jepet pije personit të lënduar 
C. Ta vendosni personi e lënduar në pozitë ulëse. 
Ç. Të gjitha të lartëpërmendurat. 

7 Rregulla për shtypje gjatë RKP është: 
А.  1 dorë, 3-4 cm kur i jepet fëmijëve. 
B.  2 gishta, 1 cm kur u jepet foshnjeve. 
C. 2 duar, 5-6 cm kur i jepet të rriturit. 
Ç. Të gjitha të lartëpërmendurat 
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8   Përgjigja tek foshnja kontrollohet me: 
A.  Shkundje të foshnjes dhe me ton të lartë. 
B.  Shuplaka të lehta në fytyrën e foshnjes. 
C.  Gudulisje në këmbë dhe trokitje në shpatullat e foshnjes 
Ç.  Të gjitha të lartëpërmendurat 

9   Përgjigja te të rriturit dhe fëmijët kontrollohet me:  
А. Përdorimi i kripërave aromatik.  
B. Shkundja e shpatullave të personit të lënduar dhe zë të ngritur.  
C. Derdhja e ujit të ftohtë në fytyrën e viktimës.  
Ç. Të gjitha të lëartëpërmendurat. 

10   Si duhet të hapen rrugët e frymëmarrjes së një personi pa ndjenja?  
А. Koka hidhet prapa dhe mjekra ngrihet.  
B. Rënia e nofullës.  
C. Koka ngritet dhe nofulla hapet.  
Ç. Ngritja e mjekrës. 

11   Sa kohë duhet për të kontrolluar që viktima pa vetëdij merr frymë normalisht?  
A. Jo më shumë se 10 sekonda.  
B. Rreth 10 sekonda.  
C. Pikërisht 10 sekonda.  
Ç. Të paktën 10 sekonda. 

12   Ju jeni vetëm dhe keni një të rritur që nuk është i vetëdijshëm dhe nuk merr frymë, çfarë duhet 
bërë më parë?  
А. Filloni me RKP me 30 kompresime gjoksi.  
B. Jepni pesë frymëmarrje fillestare.  
C. Telefononi 194  
Ç. Jepni dy frymëmarrje fillestare. 

13   Cili është raporti i saktë i ngjeshjeve dhe inhalimeve për RKP të rritur?  
А. 2 ngjeshje: 30 inhalime.  
B. 5 ngjeshje: 1 inhalime.  
C. 15 ngjeshje: 2 inhalime.  
Ç. 30 ngjeshje: 2 inhalime. 

14   Cili është renditja e saktë e zinxhirit të mbijetesës? 
A. 194. Frymëmarrje artificiale. Defibrilimi. Kujdes i avancuar.  
B Frymëmarrje artificiale. Defibrilimi. 194. Kujdesi i avancuar.  
C. Defibrilimi. Frymëmarrje artificiale. 194. Kujdesi i avancuar.  
Ç. Defibrilimi. 194. Frymëmarrja artificiale. Kujdes i avancuar. 

15   Cili është shkaku i dhimbjes në gjoks?  
А. Gjak i pamjaftueshëm arrin në mushkëri.  
B. Gjak i pamjaftueshëm arrin në tru.  
C. Gjak i pamjaftueshëm arrin në muskulin e zemrës.  
Ç. Gjak i pamjaftueshëm arrin në muskujt e këmbëve. 

16   Çfarë duhet të mbajë gjithmonë me vete një person me një alergji të rëndë?  
А. Insulina.  
B. Acetaminofen / paracetamol.  
C. Adrenalina (EpiPen).  
Ç. Aspirina. 

17   Cila provë përdoret në rast dyshimi se një viktimë ka pësuar goditje në tru?  
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А. Fytyra, Duart, Fjala, Test.  
B. Sinjalizimi, Zëri, Dhimbja, Mosreagimi.  
C. Përgjigje, Rrugët e frymëmarrjes, Frymëmarrje, Qarkullim.  
Ç. Pulsi, Frymëmarrja, Temperatura. 

18   Cila nga të mëposhtmet mund të shkaktojë goditje në tru?  
А. Mpiksja e gjakut në arteriet e trurit.  
B. Mpiksja e gjakut në arteriet e zemrës.  
C. Mpiksja e gjakut në arteriet në këmbë.  
Ç. Mpiksja e gjakut në arteriet e mushkërive. 
  

19   Cili duhet të jetë veprimi i parë kur trajtohet një viktimë me një djegie elektrike?  
А. Sigurohuni që viktima është akoma duke marrë frymë.  
B. Lani djegien me ujë të ftohtë.  
C. Kontrolloni për rrezik dhe ndërpreni kontaktin me burimin elektrik.  
Ç. Kontrolloni nivelin e përgjigjes. 

20   Çfarë është fraktura e hapur?  
А. Një frakturë në të cilën kockat e kockave mund të lëvizin përreth.  
B. Një frakturë në të cilën shihet kocka për shkak të një çrregullimi të lëkurës.  
C. Një frakturë që shkakton komplikime të tilla si këputja e mushkërive.  
Ç. Një frakturë në të cilën kocka është e përkulur dhe e ndarë. 

21   Çfarë gjendje mjekësore do të zhvillohet nga humbja e rëndë e gjakut?  
А. Tronditje.  
B. Hipoglikemia.  
C. Anafilaksia.  
Ç. Hipotermia. 

22  Cilat janë emrat për tre thellësitë e ndryshme të djegies?  
А. E vogël, e mesme dhe e madhe.  
B. Shkalla e parë, e dytë dhe e tretë.  
C. E vogël, e mesme dhe e rëndë.  
Ç. Sipërfaqësore, trashësi e pjesërishme, trashësia e plotë. 

23   Çfarë është të fikët? 
А. Përgjigje ndaj frikës.  
B. Kolaps i papritur.  
C. Humbja e vetëdijes afatshkurtër.  
Ç. Shenjë e gripit. 

24   Çfarë hapash ndërmerren për të parandaluar gjakderdhjen nga hunda?  
А. Viktima ulet, anon përpara dhe shtrëngohet pjesa e butë të hundës.  
B. Viktima ulet, mbështetet mbrapa dhe shtyp pjesën e butë të hundës.  
C. Viktima shtrihet dhe shtyp pjesën e butë të hundës.  
Ç. Viktima shtrihet dhe shtyp majën e hundës. 

25   Në situatat e ndihmës së parë, kush është personi më i rëndësishëm?  
А. Vëzhguesit  
B. Viktima e plagosur  
C. Shërbimet e urgjencës  
Ç. Vetvetja 

26   Çfarë do të thotë RrPKF.  
А. Rreziku, Reagimi, Vetëdija, Frymëmarrja  
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B. Rrezik, Përgjigje, Kanalet e frymëmarrje, Gjakderdhje  
C. Rrezik, Përgjigje, Kanalet e frymëmarrje, Frymëmarrje  
Ç. Rreziku, Njohja, Vetëdija, Gjakderdhja 

27   Thirrja e 194, ju lidh me shërbimin për ndihmë të shpejtë.  
А. Saktë  
B. Nuk është e saktë 

28   Cila është mënyra më efektive për të ndaluar gjakderdhjen e rëndë?  
А. Presion i drejtpërdrejtë  
B. Larja e plagës 
C. Ngritja 
Ç. Gjipsimi 

29   Cili nga këto nuk është qëllimi i ndihmës së parë?  
А. Parandalimi i përkeqësimit të gjendjes  
B. Mbrojtja e plagës  
C. Mundësimi i rikuperimit  
Ç. Ruajtja e jetës 

30 Ju duhet të merrni pjesë në një kurs zyrtar të ndihmës së parë para se t'i jepni ndihmën e parë 
një të huaji në rrugë.  
А. Nuk është e saktë  
B. E saktë 

31   Ju arrini në vendin e një aksidenti automobilistik. Ka më shumë viktima me lëndime të rënda. 
Kush duhet të ndihmohet së pari?  
А. Viktima që ka më shumë dhimbje  
B. Viktima që nuk bën zhurmë ose është "e qetë"  
C. Viktima më e re  
Ç. Viktima e cila ka gjakderdhje 

32   Çka është RKP: 
А. Rigjenerimi kardiopulmonar  
B. Reanimacion kardiopediatrik  
C. Shërimi kardiopulmonar  
Ç. Reanimacion kardiopulmonar 

33   Disa AND mund të kenë një leckë të vogël, pse shërben?  
А. Të thahet gjoksi i viktimës  
B. Për të fshirë vetullat kur kryeni RKP  
C. Të vendoset mbi fytyrën e viktimës kur fryhet  
Ç. Për të pastruar disa lëngje të trupit 

34    Një defibrilator automatik i jashtëm mund të përdoret në një sipërfaqe metalike.  
А. E saktë  
B. Nuk është e saktë 

35   Nëse jeni vetëm, përdorimi i DAJ ka përparësi para se të bëni frymëmarrje artificiale. 
A. E saktë 
B. Nuk është e saktë 

36   Nuk mund të përdoret defibrilator nëse viktima ka pejsmejker 
A. E saktë 
B. Nuk është e saktë 

37 Nuk duhet të përdoret defibrilator nëse nuk ekziston rrezik nga gazërat që ndizen apo benzina 
A. E saktë  



 

5 

 

B. Nuk është e saktë 

38   Cila nga të mëposhtmet përshkruan më mirë se si funksionon një defibrilator?  
А. Siguron një goditje elektrike për zemrën që të fillojë të rrahë përsëri.  
B. Ai siguron një goditje elektrike në zemër për të pastruar aktivitetin e tepërt elektrik dhe për të 
lejuar që zemra të kthehet në ritmin e saj normal.  
C. Siguron një goditje elektrike në zemër, e cila djeg indet e dëmtuara të zemrës  
Ç. Siguron një goditje elektrike në gjoks që heq mpiksjet e gjakut 

39   Ngjitëset e përdorura për realizimin e goditjes elektrike të zemrës mund të vendosen mbi rroba 
A. E saktë 
B. Nuk është e saktë 

40   Çfarë do të thotë termi "DAJ”?  
А. Defibrilator automatik elektrik  
B. Defibrilator i jashtëm për të rritur  
C. Defibrilator automatik i zgjatur  
Ç. Defibrilator automatik i jashtëm 

41   Çfarë duhet të merret parasysh përpara se të shkaktohet tronditje tek viktima duke përdorur 
DAE?  
А. Se të gjithë janë larg viktimës  
B. Se jeni gati të kryeni frymëmarrje artificiale  
C. Ambulanca është në rrugën e saj  
Ç. Se dikush sheh gjoksin 

42   Gjatë ekzaminimit, skena tregon se viktima pësoi një goditje elektrike. Gjëja e parë për të bërë 
është të ...  
А. Mbuloni të gjitha djegiet me një fashë të thatë të lirë.  
B. Kërkoni nga dikush t'ju ndihmojë të lëvizni viktimën.  
C. Vendoseni viktimën në krah me kokën ulur.  
Ç. Sigurohuni që rryma është e fikur. 

43   Një viktimë e një aksidenti automobilistik sapo ka vjellë, dhe tani ajo duket se po kollitet me gjak, 
merr frymë shumë shpejt dhe pulsi i saj është i dobët dhe i shpejtë. Cila është mundësia?  
А. Ka një sulm.  
B. Ka gjakderdhje të brendshme.  
C. Ai ka sulm në zemër.  
Ç. Diabetik në rast të çrregullt. 

44   Viktima ka humbur shumë gjak për shkak të një prerjeje të thellë në këmbë. Ajo merr frymë 
shpejt, duket e zbehtë dhe e shqetësuar. Ajo ndoshta ...  
А. Ka një goditje në tru.  
B. Ka një atak në zemër.  
C. Është në shok.  
Ç. Ngulfatet. 

45   Ju dyshoni se personi është helmuar. Është në vetëdije. Thirrja juaj e parë duhet të jetë ...  
А. Tek Klinika e Toksikologjisë.  
B. Tek mjeku i familjes së viktimës.  
C. Tek Ndihma e shpejtë.  
Ç. Tek barnatorja lokale. 

46  Çfarë do të bënit kur kujdeseni për një viktimë me një epi sulm?  
А. Heqja e objekteve përreth që mund të shkaktojnë lëndime.  
B. Ne vendosim një objekt të vogël, si një leckë, midis dhëmbëve të viktimës.  
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C. Ne përpiqemi të mbajmë personin.  
Ç. Të gjitha të lartëpërmendurat. 

47  Një djalë 15-vjeçar sapo i është spërkatur një kimikat në fytyrë. Sapo të dërgoni dikë në 
ambulancë, do të ...  
А. Ata mbuluan zonën e djegur.  
B. Ata e lejuan viktimën të pushonte derisa të vinte një ambulancë.  
C. Shpërlani zonën e djegur me shumë ujë derisa të vijë një ambulancë.  
Ç. Viktima u dërgua menjëherë në spital. 

48   Gjetët një burrë që kishte rënë nëpër shkallë. Ai duket se është plagosur rëndë. Sapo të dërgoni 
dikë për ndihmë do të ....  
А. Ktheni viktimën në bark, duke mbajtur kokën dhe shpinën në një vijë të drejtë.  
B. Ktheni viktimën mënjanë.  
C. Lini viktimën mënjanë.  
Ç. Ju do të përpiqeni ta ndaloni viktimën të lëvizë. 

49   Viktima ka një copë të madhe xhami në këmbë. Ju duhet të…  
А. Lini xhamin në këmbë dhe të kontrolloni gjakderdhjen.  
B. Thirrni një ambulancë.  
C. Hiqni xhamin dhe pastaj të kontrolloni gjakderdhjen.  
Ç. dhe A dhe B. 

50  Cila nga të mëposhtmet duhet të bëhet për një person që përballet me nxehtësi për shkak të 
sëmundjes?  
А. Të ngrohet viktima.  
B. Bëni që viktima të pijë lëngje.  
C. Të vendosen peshqirë të ftohta të lagura.  
Ç. Të vendoset viktima në ujë të ngrohtë. 

51  Cili duhet të jetë kujdesi në rast të gjakderdhjes serioze nga një plagë e hapur?  
А. Lejoni që plaga të rrjedhë gjak për të zvogëluar infeksionin.  
B. Bëni presion të drejtpërdrejtë dhe ngrini pjesën e dëmtuar. (Nëse nuk ka kocka të thyera)  
C. Përdorni një fashë për të ndaluar rrjedhën e gjakut.  
Ç. dhe B dhe C. 

52   Cili është hapi i parë gjatë gjakderdhjes nga plaga?  
А. Presion i drejtpërdrejtë me garzë të pastër ose sterile.  
B. Presioni në pika të caktuara.  
C. Vendosja e një garze të madhe për të forcuar fashën e lagur  
Ç. Ngritja e plagës. 

53   Si mund të zvogëlohet rreziku i transmetimit të sëmundjes duke trajtuar një plagë të hapur e cila 
ka gjakderdhje?  
А. Lani duart menjëherë pasi keni dhënë kujdes.  
B. Shmangia e kontaktit të drejtpërdrejtë me gjak.  
C. Përdorni pengesa mbrojtëse të tilla si doreza ose mbështjellëse plastike.  
Ç. Të gjitha të lartëpërmendurat. 

54   Pse është e rëndësishme të heqësh mënjanë një person që është pa ndjenja dhe merr frymë?  
А. Për ta bërë më të lehtë për ta zgjuar.  
B. Kontrolloni për lëndime trupore  
C. Të lirohen kanalet e frymëmarrjes dhe mundësojë vazhdimin e frymëmarrjes normale 

55  Për një foshnjë mbytëse, do të kryhet ....  
А. Kapje Hiemlick  
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B. Frymëmarrje artificiale  
C. 5 goditje midis shpatullave dhe 5 shtypje nën gjoks  
Ç. Mbajtja e foshnjës me fytyrë poshtë dhe shuplaka midis shpatullave 

56   Problemet urgjente të frymëmarrjes mund të shkaktohen nga ....  
А. Astma ose reaksioni alergjik  
B. Hiperventilimi  
C. Lëndim i muskujve ose kockave në gjoks  
Ç. Të gjitha të lartëpërmendurat 

57  Ku ndjen dhimbje një person që ka një sulm në zemër?  
А. Në gjoks.  
B. Në pjesën e poshtme të barkut.  
В. Në këmbë. 

58   Si mund ta ndihmoni dikë që ka një epi sulm?  
А. Vendos diçka në gojën e tij.  
B. Mbaje.  
C. Mbajeni në vend të sigurt nga lëndimet. 

59  Ndonjëherë ka një bllokim të enëve të gjakut në tru dhe gjaku nuk vjen në një pjesë të trurit. Kjo 
mund të shkaktojë paralizë / vdekje. Ne e përshkruajmë këtë problem si:  
A. Ngulfatje  
B. Sulm në zemer  
C. Ndërprerja e papritur e punës së zemrës  
Ç. Sulm në tru 

60   Ndonjëherë enët e gjakut në zemër bllokohen, duke bërë që pjesë të muskulit të zemrës të 
vdesin dhe të ndalojnë së punuari. Këtë problem e përshkruajmë si: 
А. Sulm në zemer  
B. Ngulfatje 
C. Sulm në tru  
Ç. Ndërprerja e papritur e punës së zemrës  

61  Një pajisje e rëndësishme që jep tronditje për të kthyer ritmin normal të zemrës quhet:  
А. Defibrilator automatik i jashtëm  
B. Makinë për dializë  
C. Parandalues automatik i vdekjes  
Ç. Monitor elektrik i zemrës  

62  Rezultati më i mundshëm pas kryerjes së shpejtë dhe të saktë të frymëmarrjes artificiale është se 
duhet të ___________________. Kjo është gjithçka që shpëtuesi duhet të presë.  
А. për të shpëtuar viktimën nga shkuarja në spital.  
B. viktima të fillojë të flasë përsëri për të thënë se cili është problemi.  
C. viktima të ngrihet dhe të kërcejë për të treguar se gjithçka është në rregull me të.  
Ç. për të mbajtur oksigjenin duke udhëtuar në tru derisa të vijë një ambulancë. 

63   Për të hapur rrugët e frymëmarrjes për RKP, duhet:  
А. Të ktheni kokën majtas  
B. vendosni gishtat në gojë dhe nxirrni gjuhën  
C. të kryhet një trakeotomi urgjente  
Ç. të hidhet koka prapa dhe mjekrra të ngritet 

64   Ju jeni duke drekuar me një mik dhe ai fillon të mbytet me një copë ushqim, ai nuk mund të flasë, 
të marrë frymë ose të kollitet. Si mund ta ndihmoni atë?  

A. Vendosja e gishtave në fyt për të hequr copën e ushqimit.  
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B. Mbërthimi i Heimlich  
C. Ju bëni pesë goditje midis shpatullave. 

65   Kolegu ankohet për gulçim dhe dhimbje të forta në gjoks. Ju dyshoni për një sulm në zemër. 
Çfarë duhet të bëni?  
А. Ta shtrini poshtë 
B. Ta kurajoni atë të ndalet dhe të lëvizë ngadalë  
C. Vendoseni në një pozicion të rehatshëm 

66   Një mik ka një prerje në dorë dhe ka gjakderdhje serioze. Si e trajtoni lëndimin?  
А. Vendosni një këmbë të dëmtuar në ujë të ftohtë  
B. Ju bëni presion të drejtpërdrejtë në plagë  
C. Jepni aspirinë 

67   Ju jeni duke shkuar në shtëpi dhe shihni një burrë të shtrirë në tokë. Ju e pyetni a është mirë, por 
ai nuk ju përgjigjet. Çfarë duhet të bëni?  
А. Lëreni vetë të zgjohet 
B. Filloni me RKP 
В. Kontrolloni kanalet e frymëmarrjes  

68 Një kolegu duhet t’i jepet frymëmarrje artificiale pasi ai ose ajo ka rënë në kolaps dha ka ndalur 
së marruri frymë. Sa kompresime dhe sa frymëdhënie duhet të bëhen?  
А. 30 ngjeshje me dy inhalime  
B. 20 ngjeshje me pesë inhalime  
C. 15 ngjeshje me tre inhalime 

69 Cila nga këto gjëra mund të përdoret për të imobilizuar një kockë të thyer?  
А. Dora e dikujt  
B. Jastëk 
C. Te gjitha keto  
Ç. Rroba 

70 Ju jeni në punë, dëgjoni kolegun tuaj duke rënë nëpër shkallë. Ai ka shumë dhimbje. Çfarë tjetër 
tregon se ka ndonjë kockë të thyer?  
А. Mavijosje në këmbë  
B. Deformimi dhe asimetria  
C. Te gjitha keto  
Ç. Ënjtje e gjymtyrës 

71 Jeni duke ndihuar dikë që ka ndrydhje. Ku vendoset akulli / perimet e ngrira të mbështjellura?  
А. Materiali i ngrirë duhet të vendoset afër, por jo në kontakt me lëndimin  
B. Materiali i paketuar vendoset afër, por jo për të prekur dëmtimin.  
C. Materiali i paketuar vendoset direkt në dëmtim  
Ç. Materiali I mbështjellur vendoset drejtpërsëdrejti në plagë mbi fashën, jo drejtpërsëdrejti në 
lëkurë 

72 Cila pjesë e trupit zakonisht ngrin?  
А. Barku  
B. Gishtat  
C. Kofshët  
Ç. Të gjitha sa më sipër 

73 Çfarë të bëni nëse dikush ka një dëmtim në kokë?  
А. Vendosni diçka të ftohtë në vendin e lënduar  
B. Jepet një analgjetik 
C. duhet ta shtrini personin 
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74 Nëse një person me një dëmtim në kokë fillon të ndiejë gërditje, marrje mendsh ose huti, çfarë 
duhet të bëhet?  
А. Të vazhdojë të pushojë  
B. Të pijë shumë ujë  
В. Të kërkohet ndihmë mjekësore 

75   Nëse dikush ka një kockë të thyer, cila nga deklaratat e mëposhtme është e vërtetë?  
А. Nëse gjymtyra nuk mbahet, personi do të jetë në gjendje ta lëvizë gjymtyrën më lehtë dhe 
dhimbja do të zvogëlohet.  
B. Nëse gjymtyra nuk mbahet, mund të rezultojë dëmtim dhe dhimbje e mëtejshme  
В. Nëse gjymtyra nuk mbahet, nuk ka rëndësi. kocka në vetvete do të shërohet natyrshëm. 

76 Nëse dikush ka një kockë të thyer, çfarë veprimi kyç mund të ndërmerret për të ndihmuar?  
А. Mbani dhe imobilizoni.  
B. Vendos splint  
В. Inkurajoni personin që të durojë  

77   Nëse dikush ka djegie, çfarë veprimi kyç mund të ndërmerret për të ndihmuar?  
А. Ftohja e djegies  
B. Pastrimi i djegies  
В. Mbulimi i djegies 

78   Kolegu juaj ka djegie dhe vetëm për pak kohë e vendos atë nën ujë të ftohtë. Sa kohë duhet të 
vendoset nën ujë të ftohtë?  
А. Të paktën një minutë  
B. Të paktën 10 sekonda  
В. Të paktën dhjetë minuta 

79 Nëse dikush nuk reagon dhe nuk merr frymë, për sa kohë duhet ta ringjallni atë?  
A. Dhe derisa duart tuaja të lodhen  
B. Derisa të vijë ndihma dhe dikush tjetër të marrë përsipër  
C. Derisa të bëni 100 ngjeshje  
Ç. Nën A dhe B. 

80 Pse është e rëndësishme të filloni me kompresimet në gjoks sa më shpejt të jetë e mundur nëse 
dikush nuk reagon dhe nuk merr frymë?  
А. Veprimi ritmik qetëson personin që ka nevojë për ndihmë  
B. Ai mund të zgjohet dhe të fillojë të marrë frymë përsëri  
C. Truri dhe organet e tjera jetësore nuk mund të mbijetojnë gjatë pa një furnizim me gjak 

81 Pse është e rëndësishme të kthehemi në anën e një personi që është pa ndjenja dhe merr frymë?  
А. Lëvizja e personit mund ta ndihmojë atë të zgjohet,  
B. Ju mund të kontrolloni për lëndime trupore  
C. Ndihmon në lirimin e kanaleve të frymëmarrjes dhe mundëson vazhdimin e frymëmarrjes 
normale 

82  Nëse dikush nuk reagon, cilat tre shqisa mund të përdoren për të treguar nëse merr frymë?  
А. Shikimi, era, tingulli  
B. Tingull, erë, prekje  
C. Erë, prekje, shije  
Ç. Shikimi, tingulli, prekja 

83   Gjatë një sulmi të astmës, cila nga deklaratat e mëposhtme është e vërtetë:  
А. Kanalet e frymëmarrjes janë të ngushtuara  
B. Kanalet e frymëmarrjes mbeten me të njëjtën madhësi  
В. Kanalet e frymëmarrjes janë të zgjeruara 
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84   Nëse dikush ka një sulm astme, ai ...  
А. Ai nuk do të ballafaqohet me asnjë ndryshim në frymëmarrjen e tij  
B. Ai do të marrë frymë më lehtë  
В. Ai do të ketë vështirësi të marrë frymë normalisht 
 

85 Garza dhe fasha përdoren për ...  
А. Për të zvogëluar dhimbjen e viktimës.  
B. Për të zvogëluar gjakderdhjen e brendshme.  
C. Për të ndihmuar në kontrollimin e gjakderdhjes dhe parandalimin e infeksionit.  
Ç. Për ta bërë më të lehtë dërgimin e viktimës në spital. 

86 Cila duhet të jetë procedura e parë në një vend ku një person është djegur rëndë?  
А. Kontroll i sigurisë së vendit të ngjarjes.  
B. Kontrolloni frymëmarrjen dhe pulsin e viktimës.  
C. Thirrja e ndihmës së shpejtë.  
Ç. Ftohja e sipërfaqes së djegur 

87 Cila është një nga ndërlikimet kryesore të hipoglikemisë së zgjatur?  
А. Tronditje  
B. Dëmtimi i trurit  
C. Ketoacidoza diabetike  
Ç. Lëkura e ngrohtë e kuqe, dobësia, palpitimet 

 

 

 

 


