
 18 - එදිනෙදා මුහුණ නදෙ අෙතුරු සඳහා  

ප්රථමාාාා  දනෙ නිමමු. 

 

1) යම් හදිසි අනතුරක් හහෝ ආපදාවක් සිදු වු විට විශ්චිත වවදයාධාරාර ා ා හදන 

හතක් ,ා ා හදන ආධාරාරය හහෝ සහාය, 

1. අනතුරක් හාස හැදින්හේ 

2. ආපදාවක් හාස හැදින්හේ 

3. ප්රථමාාධාරාරයක් හාස හැදින්හේ 

4. හ ෝවන හරෝගයක් හාස හැදින්හේ 

 

2) ප්රථමාාධාරාර ා ා ීමහාන් අහපක්ිතත අරුණකක් වන්හන්, 

1. සුවය ා ා ගැනීාට  උපකාර වීා 

2. පරීක්ෂාකාරී  ව 

3. ඉවසීා 

4. හරෝගියා පිළිකුල් හනොකිරීහම් හැකියාව 

 

3) ප්රථමාාධාරාර ා ා හදන්හනකු සතු විය ුතතු ගුකා ගයක් හනෝවන්හන්, 

1. කාරුණික  ව 

2. අනුකම්පා සහගත  ව 

3. බිය නැති  ව 

4. හරෝගියා පිළකුල් කිරීා 

 

4) ප්රථමාාධාරාර ා ා ීමහම් ුණලික සිද්ධාරාන්තයක් හනොවන්හන්, 

1. ශ්වසන පරීක්ෂාව 

2. වාුත ාාර්ග පරීක්ෂාව 

3. රුධිර ස සරක පරීක්ෂාව 

4. පරීක්ෂාකාරී  ව 

 

5) හදිසි හරෝගී අවස්ථමාවක ගිාන් රථමයක් හගන්වා ගැනීාට ඇාතිය ුතතු 

දුරකථමන අ කය වන්හන්, 

1. 1999       3 . 1926 

2. 1990       4. 1989 

 

6) ප්රථමාාධාරාර ා ා හදන්හනකු සතු ගුකා ගයක් වන්හන්, 

1. බිය නැති  ව 

2. හරෝගියා පිළිකුල් කිරීා 



3. හරෝගී තත්වය  රපතා වීාට උදේ වීා 

4. ප්රථමාාධාරාර පිළි ද දැනුා හනොාැති වීා 

 

7) ශරීරහේ හකොටස් කැපී ඉවත් වුවහහෝත් කළ ුතත්හත් කුාක්ද? 

1. හරදි කැ ැල්ාක ඔතා රැහගන යාා 

2. පිරිසිදු හපොලිතින් ආවරකයක දාා එය අයිස්  හා රැහගන යාා 

3. නිවහස් ඇති හ හහත් දැමීා 

4. කිසිවක් හනොකර වවදයවරහයකු හවත රැහගන යාා 

 

8) සිසුහවකු රෑපහේ දැක්හවන ඉරියේහවන්,සිටුවා ගැඹුරින් හුස්ා ගැනීාට,පිට 

කිරීාට උපහදස් දුනි.ඒ අනුව ප්රථමාාධාරාර ීම ඇත්හත්, 

1. ක්ාාන්ත ගතිහයන් සිටින සිසුහවක්ට  

2. සිහි නැති සිසුහවක්ට 

3. ක්ාාන්ත වු සිසුහවකුට                             

4. නාසහයන් හල් ගාන සිසුහවකුට     

                                                               

 

9) සතුන් සපා කෑා හහෝ සර්ප දෂ්ට කිරීාකීම ුණලින්ා සිදු කළ ුතතු වන්හන්, 

1. තුවාාය ාත ුණව ත ා ඉරීා 

2. තිරි ගයක් හයීමා 

3. තුවාායට ඉහලින් තදින් ගැට ගැසීා 

4. හරෝගියාහේ බිය නැති කිරීා 

 

10) ABCDE ුණලික සිද්ධාරාන්ත අනුපිළහවා වන්හන්, 

1. ශ්වසන ාාර්ගය,ආ ාධාර,ශ්වසනය,රුධිර ස සරකය,නිරාවරකය 

2. ආ ාධාර,ශ්වසනය,රුධිර ස සරකය,නිරාවරකය,ශ්වසන ාාර්ගය 

3. ශ්වසන ාාර්ගය,ශ්වසනය,රුධිර ස සරකය,ආ ාධාර,නිරාවරකය 

4. නිරාවරකය,ශ්වසනය,ආ ාධාර,රුධිර ස සරකය, ශ්වසන ාාර්ගය 


