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ATATÜRK'ÜN
GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk
cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu
temel, senin, en k›ymetli hazinendir. ‹stikbalde dahi, seni, bu
hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî,
bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
mecburiyetine düflersen, vazifeye at›lmak için, içinde
bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve fleraitini düflünmeyeceksin!
Bu imkân ve flerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür
edebilir. ‹stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düflmanlar,
bütün dünyada emsali görülmemifl bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri zapt
edilmifl, bütün tersanelerine girilmifl, bütün ordular› da¤›t›lm›fl
ve memleketin her köflesi bilfiil iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu
fleraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ
h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri flahsî
menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düflmüfl olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâd›! ‹flte, bu ahval ve flerait içinde
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç
oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asîl kanda, mevcuttur!
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ÜNİTE 

İLK YARDIM

• Kaza sonrasında yaralılara yanlış müdahalede bulunmak hangi sonuçlara  
   neden olabilir?

• İlk yardım uygulayacak olan kişilerin, ilk yardım eğitimi almış olmaları  
   gerekli midir?

DİKKAT
Trafik kazalarında ölümlerin % 10’unun kazadan sonraki ilk 
beş dakikada, % 50’sinin ise ilk 30 dakikada meydana geldiği 
düşünülürse kaza anında yapılan bilinçli ilk müdahalenin 
önemi daha kolay anlaşılacaktır.
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NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Bu ünitenin sonunda;

1. İlk yardımla ilgili temel bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışları kazanabi-
lecek,

2. İlk yardımın genel kurallarını açıklayabilecek,

3. Kazalarda ilk yardım uygulayabileceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR

Kazazede

ÖnlemDeğerlendirme

Olay yeri

Müdehale

İLK YARDIM
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KONULAR

  1. İlk Yardım ile İlgili Temel Kavramlar
  2. İlk Yardım ile Acil Yardım Arasındaki Farklar
  3. İlk Yardımın Amaçları ve Temel Uygulamaları
  4. Güvenli İlk Yardım Uygulaması İçin Alınması Gereken Önlemler
  5. Taşıtlarda Bulunması Gereken İlk Yardım Malzemeleri
  6. Olay Yerinin Değerlendirilmesi ve Güvenli Ortamın Sağlanması
  7. Kazazedenin Durumunun Değerlendirilmesi ve Yapılabilecek Gerekli Müda-

haleler
  8. İlk Yardımda Temel Yaşam Desteği Uygulamaları
  9. Doku ve Organ Bağışlamanın Önemi
10. Solunum Yolu Tıkanıklığı Durumunda İlk Yardım
11. Boğulmalarda İlk Yardım
12. Kanamalarda İlk Yardım
13. Kopan Uzvun Korunması ve Nakli
14. Şokta İlk Yardım
15. Yaralanmalarda İlk Yardım
16. Göze, Kulağa ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması Durumunda İlk Yardım
17. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpması Durumunda İlk Yardım
18. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
19. Bilinç Kayıplarında İlk Yardım
20. Bilinç Kaybı Oluşturan Duruma Göre İlk Yardım
21. Zehirlenmelerde İlk Yardım
22. Hayvan Isırmalarında ve Sokmalarında İlk Yardım
23. Yaralı Taşımanın Temel Kuralları
24. Yaralı Taşıma Teknikleri
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GİRİŞ

Ülkemizde trafik kazaları nedeniyle çok sayıda insanımız yaşamını kaybetmek-
te, yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Ancak bundan daha acı olanı ise yanlış ilk 
yardım uygulamaları nedeniyle kazazedelere yarar sağlanması yerine zarar verilme-
sidir. meydana gelen kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerden 
birisi kazalara müdahale eden kişilerin ilk yardım uygulamalarını bilmemesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görev-
lisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendileri-
ne veya başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. İlk 
yardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız 
olarak yapılan uygulamalardır. İlk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yar-
dım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu 
bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları gerekir. 
İlk yardım eğitimi kişilere sağlık personeli niteliği kazandırmaz. Kendileri ve çevre-
lerindeki diğer toplum bireyleri için hayat kurtarıcı ve sakatlıkları önleyici, en aza 
indirici uygulamalar konusunda yeterli bilgi ve beceri kazandırmaya yöneliktir. Bu 
ünitede, önce ilk yardımın genel kuralları ele alınacak, daha sonrada kaza nedeniyle 
meydana gelen yaralanmalarda uygulanması gereken ilk yardım yöntemlerinden 
bahsedilecektir.

       İlk yardım bilgi ve becerisi, yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgidir!

1. İLK YARDIM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. İlk Yardım
Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevli-

lerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye 
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mev-
cut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara ilk yardım denir. Bu tanımdan da 
anlaşılabileceği üzere, gerekli eğitimi alan herkes doğru ilk yardım uygulamalarını 
tatbik edebilir. Ülkemizde de trafik kazalarının yoğunluğu düşünülecek olursa ilk 
yardımın önemi bir kat daha artmaktadır. İlk yardım uygulamaları ölümü ya da daha 
fazla oranda zarar görmeyi, zedelenmeyi önler, şoku engeller, ağrının azalmasına ya 
da ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Her yıl binlerce insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini büyük bir üzün-
tüyle öğreniyoruz. Birçok insanın zarar gördüğü bu kazalardan daha acı olanı yanlış 

k
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ilk yardım uygulamalarıdır. Trafik kazalarının azaltılmasına çalışmak kadar kaza vuku 
bulduktan sonra kaza mahalli doğru değerlendirilerek kazazedelere uygun müda-
halenin yapılması da önem arz etmektedir. Olay yerinde kazazedelere müdahale 
hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Kaza ve diğer yaşamı tehlikeye düşüren 
durumlarda ölümlerin %10’unun ilk 5 dakikada, % 50 sinin ise ilk 30 dakikada mey-
dana geldiği düşünülürse, kaza anında yapılan bilinçli ilk müdahalenin önemi daha 
kolay anlaşılacaktır. 

Bilinçli yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıcı olabileceği kadar, sa-
katlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında da önemli rol oy-
namaktadır. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin yapacakları bilinçsiz müdahaleler 
ise ciddi sakatlıklar ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Herhangi bir acil durumda ya-
pılacak basit uygulamalar kadar bazı tehlikeli davranışlardan kaçınılması da kişinin 
hayatının kurtulmasında önemlidir. Bilinçli yapılacak ilk yardım uygulamaları ile ka-
zalardan doğan kayıpları % 20 oranında azaltmak olasıdır.

1.2. Acil Yardım
Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından 

yapılan tıbbi müdahalelere acil yardım denir. Acil yardım, belirli eğitim basamakları-
nı geçmiş ve yasalarla sağlık mesleğini sürdürebilme hakkı verilmiş kişilerce, tanınan 
yasal sınırlar içerisinde yapılan uygulamalardır. Acil yardım, öncelikle acil servisler-
deki hizmetleri kapsarken aynı zamanda hastane öncesi sağlık hizmetleri (ilk yar-
dım, ambulans vb.) ve afet öncesi planlama ile de ilgilenir.

1.3. İlk Yardımcı
İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda hasta veya yaralıya tıbbi 

araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim 
almış kişi ya da kişilere ilk yardımcı denir. İlk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk 
yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk 
yardım uygulayacak olan kişilerin, nasıl bir ilk yardımın yapılacağını bilen kişilerin 
olması gerekir. Olay yeri genellikle insanların telaşlı ve heyecanlı oldukları ortamlar-
dır. Bu durumda ilk yardımcı sakin ve kararlı bir şekilde olayın sorumluluğunu alarak 
gerekli müdahaleleri doğru olarak yapmalıdır. Bunun için;

Bir ilk yardımcıda aşağıdaki özelliklerin olması gerekmektedir:

 • İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
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 • Önce kendi can güvenliğini korumalı,

 • Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalı,

 • Eldeki olanakları değerlendirebilmeli,

 • Olayı 112 Acil Yardım Servisi’ni arayarak anında ve doğru olarak haber ver-
meli,

 • çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan yararlanabilmeli,

 • İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır.

2. İLK YARDIM İLE ACİL YARDIM ARASINDAKİ 
     FARKLAR
Acil yardım bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale 

olmasına karşın, ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde 
bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlk yardım için doktora, sağlık personeline, tıbbi araç ve gereçlere ihtiyaç du-
yulmaz. İlk yardım kurallarını bilen herkes, çevre imkânlarından faydalanarak bunu 
gerçekleştirebilir. Bazen ilk yardım, halk tarafından acil yardımla karıştırılabilir. An-
cak acil yardım için yetişmiş sağlık personellerine, tıbbi araç ve gereçlere ihtiyaç 
duyulur. çünkü acil yardım ile temel yaşam desteğini sağlama, devam ettirme ve 
tedavi amacı güdülür.

3. İLK YARDIMIN AMAÇLARI VE TEMEL  
     UYGULAMALARI
3.1. İlk Yardımın Amaçları
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi-

nin sağlanması, kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin 
kolaylaştırılması ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

        İlk yardım bilmek hayat kurtarır!

Sizce, ilk yardımda insan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmanın 
önemi nedir?

 ARAŞTIRALIM

k
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3.2. İlk Yardımın Temel Uygulamaları
İlk yardımın temel uygulamaları Koruma-Bildirme-Kurtarma (KBK) olarak ifade 

edilir.

Koruma: Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlen-
dirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek 
güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Bildirme: Kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler 
aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir. Haberleşme ne kadar hızlı ve 
doğru olarak yapılırsa o oranda ölü ve yaralı sayısı en aza indirgenmiş olacaktır. Am-
bulansın kaza yerine en kısa zamanda ulaşması ve daha sonrada gerek ambulans 
içinde gerekse de sağlık kuruluşunda tıbbi yardımın uygulanması iyi bir haberleşme 
ile olur. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri, ücretsiz 
olarak 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. 112 acil telefon hattı, am-
bulans hizmetleri için kullanılmaktadır.

Gerekli durumlarda aranabilecek diğer yardım isteme telefon numaraları 
ise şunlardır:

 • İtfaiye                 → 110

 • polis İmdat  → 155

 • Jandarma İmdat → 156

Kurtarma (müdahale): Olay yerinde kazazedelere müdahale hızlı ancak sakin 
bir şekilde yapılmalıdır. Eğer olay yerine kısa sürede ulaşabilecek profesyonel bir 
kurtarma ekibi varsa onların katkısını sağlamak gerekir. Bilinçsiz çabalar yarar yerine 
zarar verebilir.

3.3. Yaralının Bildirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Her türlü acil durumlarda 112 Acil Yardım Servisi’nin aranması ve gerekli bilgi-

lerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Ülkemizde acil yardım hizmetleri-
ni 112 Acil Yardım Servisleri yerine getirmektedir. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan 
bu servislerin amacı; hasta veya kazazedeye ilk acil müdahalede bulunmak, tıbbi 
tedavi yapılana kadar hayati fonksiyonların devamını sağlamak, durumun daha da 
kötüye gidişini engellemek, yaralı veya hastanın güvenli bir şekilde en yakın hasta-
neye naklini gerçekleştirmektir.
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Bu sistemin odağında, 
ihbarı alan 112 komuta kont-
rol merkezi bulunur. Bu mer-
kez gelen ihbarları değerlen-
dirir. Daha sonra ihbarla ilgili 
bilgileri, olay yerine en yakın 
bulunan ambulans istasyo-
nuna aktarır. İstasyondaki 
acil yardım ambulansını (Re-
sim 02.01) harekete geçirir ve 
olay yerine ulaşmasını sağlar.

 

DİKKAT
İlk yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj kısa, öz ve an-
laşılır olmalıdır.

112 Acil Yardım Servisi’nin aranması sırasında dikkat edilecek hususlar 
şunlardır:

 • Sakin olunmalı ya da sakin olan bir kişinin araması sağlanmalı,

 • 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmeli,

 • Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin 
ya da çok bilinen bir yerin adı verilmeli,

 • Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,

 • Olayın tanımı yapılmalı,

 • Yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli,

 • Eğer herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği 
belirtilmeli,

 • 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan tüm bilgileri aldığını söyleyinceye 
kadar telefon kapatılmamalıdır.

3.4. Hayat Kurtarma Zinciri
İlk yardımcı tarafından başlatılan hayat kurtarma zinciri birbiri ile bütünleşen 

dört temel halkadan oluşur (Resim 02.02). Bunlardan birinci halka sağlık kuruluşuna 
haber verilmesi, ikinci halka olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması, üçüncü 
halka ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması ve son olarak dördüncü halka 

Resim. 02.01: Acil yardım ambulansları
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ise hastane acil servislerinde müdahale yapılmasıdır. Hayat kurtarma zincirinin ilk 
iki halkası ilk yardım müdahalelerini içerir. Diğer ikisi ileri yaşam desteğine aittir ve 
ilk yardımcının görevi değildir.

Resim 02.02: Hayat kurtarma zinciri

112 yi ara temel yaşam desteği 112 ambulans hastane ileri yaşam

3.5. İlk Yardımın ABC’si
İlk yardımın vazgeçilmez ana kuralları vardır. Bu kurallara ilk yardımın ABC’si 

denir. Yapılacak olan ilk yardım, kazazedenin ilk yardımı gerektiren durumuna bağlı 
olmakla birlikte hemen her olayda bu ana kurallar hatırlanmalı ve gerekirse uygu-
lanmalıdır. Bunun için öncelikle kazazedenin bilinci kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise 
aşağıdaki ana kurallar hızla değerlendirilmelidir:

A  →  Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B  →  Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset)

C  → Dolaşımın değerlendirilmesi (şah damarından 5 saniye nabız alınarak ya-
pılır)

Günlük hayatta karşılaşabileceğiniz olaylarla ilgili arayabileceğiniz ku-
rumların telefon numaralarını aşağıdaki boşluklara yazınız?

 ETKİNLİK 2.1

Yangın İhbar  ......................................
Acil Yardım  .........................................
Alo Zabıta  ...........................................
polis İmdat  .........................................
Jandarma İmdat  ...............................
Alo Sahil Güvenlik  ...........................
Alo Gürültü  ........................................

Orman Yangını İhbar  ......................
çevre Bilgi  ..........................................
Ruhsal Bunalım Danışma  ..............
Sağlık Danışma  .................................
Su Arıza  ...............................................
Elektrik Arıza  ......................................
Gaz Arıza  .............................................

Kaynak: http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr/trk-web/ozelservisnumaralari.html
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4. GÜVENLİ İLK YARDIM UYGULAMASI İÇİN
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için 
alması gereken önlemler şunlardır:

 • Her şeyden önce ilk yardımcı kendi emniyetini sağlamalıdır. Kendi hayatını 
tehlikeye atacak kadar büyük riskler göze alınmamalıdır.

 • Kaza sonuçlarının ağırlaşmasının önlenmesi için olay yerinin bir değerlen-
dirilmesi yapılmalı ve oluşabilecek tehlikeler belirlenerek güvenli bir çevre 
oluşturulmalıdır.

 • Kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracı-
lığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir.

 • Olay yerinde yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır.

 • Kazazedelerin durumu değerlendirilmeli (ABC) ve öncelikli müdahale edile-
cekler belirlenmelidir.

 • Kazazedenin korku ve endişeleri giderilmelidir.

 • Kazazedeye müdahalede yardımcı olacak kişiler organize edilmelidir.

 • Kazazedenin durumunun ağırlaşmasını önlemek için kendi kişisel olanaklar 
ile gerekli müdahalelerde bulunulmalıdır.

 • Kırıklara yerinde müdahale edilmelidir.

 • Kazazede sıcak tutulmalıdır.

 • Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapılmalıdır.

 • Kazazedenin en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağ-
lanmalıdır. Ancak, ağır yaralı bir kişi hayati tehlikede olmadığı sürece asla 
yerinden kımıldatılmamalıdır.

5. TAŞITLARDA BULUNMASI GEREKEN İLK YARDIM
     MALZEMELERİ
İlk yardımın istenilen düzeyde uygulanabilmesi için bazı malzemelere gerek-

sinim vardır. Bu amaçla taşıtta ilk yardım çantası bulundurmanın büyük önemi oldu-
ğunu unutmamak gerekir.
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Ülkemizde traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu 
araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur (Resim 02.03).

İlk yardım çantasında;

3 Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m), 2 
adet

3 Hidrofil gaz steril (10x10 cm 50’lik 
kutu), 1 kutu

3 Üçgen sargı, 3 adet

3 Antiseptik solüsyon (50 ml), 1 adet

3 Flaster (2 cm x 5 m), 1 adet

3 çengelli İğne, 10 adet

3 Küçük makas (paslanmaz çelik), 1 adet

3 Esmark bandajı, 1 adet

3 Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden), 1 adet

3 Yara bandı, 10 adet

3 Alüminyum yanık örtüsü, 1 adet

3 Tıbbı eldiven, 2 çift

3 El feneri, 1 adet olacaktır.

       Çaresiz kalmayalım, ilk yardımı öğrenelim ve öğretelim!

6. OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİ
     ORTAMIN SAĞLANMASI
Olay yerinin güvenliği hem kazazede hem de ilk yardımcı açısından düşünül-

melidir. Olay yerinin görünümü, ilk yardımcının yapacağı ilk yardımı tümüyle etki-
leyecektir. O nedenle olay yerinin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir. Basitçe 
çevreyi gözden geçirmek, dinlemek ve çevreden olabildiği ölçüde bilgi toplamak 
ve bunları sınıflamak önemlidir. Yine olay yeri bize kazanın oluş şekli hakkında ve 
güvenlik açısından bilgi verebilir. Her ne kadar kazazedeye biran önce ulaşmak 
önemliyse de, hem kazazedenin hem de ilk yardımcının güvenliği birinci derecede 
önemlidir.

Resim 02.03: Araç ilk yardım çantası

k
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Kazazedenin yanına ulaşana kadar geçen sürede hemen olay yeri değerlen-
dirilebilir. Öncelikle çevre tehlike açısından araştırılmalıdır. Aksi halde, çevreyi ye-
terince değerlendirmeme sonucunda hem yardım yapacak kişi yaralanmakta hem 
de yardım başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Aşırı sıcak-soğuk hava, sis, yağmur veya 
kar, ateş-su tehlikeleri, kaza yerinin otoyola veya geçen araçlara yakınlığı gibi tehlike 
oluşturabilecek durumlar değerlendirilmelidir. Bazen şiddetli hava durumları yan-
gın, patlama veya elektrik şokundan bile daha tehlikeli olabilmektedir. Kazazedeye 
ulaşmaya çalışırken dikkatsizlik sonucu yaralanmanın anlamı fazladan bir kazazede 
demektir. Olay yerinin emniyeti (güvenliği) sağlandıktan sonra kazazede ile daha 
rahat ilgilenmek mümkün olacaktır.

6.1. Olay Yerini Değerlendirmenin Amacı
 • Olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması,

 • Olay yerindeki yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesidir.

Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müda-
haleler planlanır.

6.2. Olay Yerinin Değerlendirilmesinde Yapılacak İşlemler
Herhangi bir olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakiler mutlaka ya-
pılmalıdır:

 • Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, 
kontağı kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç lpG’li ise aracın bagajında bulu-
nan tüpün vanası kapatılmalıdır,

 • Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının 
önüne ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir 
kaza tehlikesini önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmeli; bunun için üç-
gen reflektörler kullanılmalıdır,

 • Olay yerinde yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebi-
lecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır,

 • Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmeme-
lidir,

 • Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için ge-
rekli önlemler alınmalıdır,

 • Ortam havalandırılmalıdır,

 • Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına 
izin verilmemelidir,
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 • Kazazede yerinden oynatılmamalıdır,

 • Kazazede hızla yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmelidir,

 • Kazazede kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir,

 • Kazazede sıcak tutulmalıdır,

 • Kazazedenin bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenmelidir,

 • Kazazedenin endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olunmalıdır,

 • Kazazedenin paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin 
verilmemelidir,

 • Kazazede ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir,

Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır.

7. KAZAZEDENİN DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
    VE YAPILABİLECEK GEREKLİ MÜDAHALELER 
Kazazedeyi değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilin-

mesi gerekmektedir. çünkü bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahale-
ler için önem taşımaktadır. Yaşam bulguları dediğimizde, kazazedenin; bilinci, solu-
numu, dolaşımı, vücut ısısı ve kan basıncından söz edilmektedir.

7.1. Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi
Öncelikle, kazazedenin bilinç durumu değerlendirilir. Normal bir kişi kendine 

yöneltilen tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir.

7.2. Solunumun Değerlendirilmesi
Kazazedenin solunumu değerlendirilirken; solunum sıklığına, solunum aralık-

larının eşitliğine ve solunum derinliğine bakılır.

Kişinin bir dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır. Sağlıklı ye-
tişkin bir kişide dakikada solunum sayısı 12-20, çocuklarda 16-22, bebeklerde 18-24’dür.

7.3. Kan Basıncının Değerlendirilmesi
Kazazede değerlendirilirken kan basıncı kontrol edilmez. Ancak, kan basıncı-

nın anlamının bilinmesi önemlidir.
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Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınca kan basın-
cı denir. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri 100/50 – 140/100 
mmHg’dir.

7.4. Nabzın Değerlendirilmesi
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında par-

mak uçlarıyla hissedilmesine nabız denmektedir.

Yetişkin bir kişide, dinlenme halindeyken normal nabız sayısı dakikada 60 – 
100, çocuklarda 100 – 120, bebeklerde 100 – 140’dır.

Vücutta nabız alınabilen bölgeler şunlardır:
 • şah damarı (gırtlak çıkıntısının her iki yanında),

 • Ön-kol damarı (bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası),

 • Bacak damarı (ayak sırtının merkezinde),

 • Kol damarı (kolun iç yüzü, dirseğin üstü).

Kazazedenin dolaşımını değerlendirirken, çocuk ve yetişkinlerde şah dama-
rından, bebeklerde kol atardamarından nabız alınır.

7.5. Vücut Isısının Değerlendirilmesi
İlk yardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülmelidir. Normal vücut ısısı 36,5 

°C’dir. Normal değerin üstünde olması yüksek ateş, altında olması düşük ateş olarak 
belirtilir. 41 – 42 ˚C üstü ve 34,5 °C altı tehlike olduğunu ifade eder. 31.0 °C ve altı 
ölümcüldür.

7.6. Kazazedenin Değerlendirilmesinin Amacı
Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi, ilk yardım önce-

liklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi ve güvenli bir 
müdahalenin sağlanmasıdır.

7.7. Kazazedenin İlk Değerlendirilme Aşamaları
Kazazedenin hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorulmak suretiyle 

bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Bilinç durumunun değerlendirilmesi daha 
sonraki aşamalar için önemlidir.
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Kazazedenin ilk değerlendirilme aşamaları şunlardır:
1) Hava Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi (Airway)

 Özellikle bilinç kaybı olanlarda dil 
geri kaçarak solunum yolunu tıka-
yabilir ya da kusmuk veya yabancı 
cisimlerle solunum yolu tıkanabi-
lir. Havanın akciğerlere ulaşabil-
mesi için hava yolunun açık olma-
sı gerekir.

 Hava yolu açıklığı sağlanırken ka-
zazede baş, boyun, gövde ekseni 
düz olacak şekilde yatırılmalıdır.

 Bilinç kaybı belirlenmiş kişide; 
ağız içine önce göz ile bakılmalı, 
eğer yabancı cisim var ise işaret parmağı yandan ağız içine sokularak cisim 
çıkartılmalıdır.

 Daha sonra bir el kazazedenin alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiği-
nin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye 
doğru itilip baş-çene pozisyonu verilir (Resim 02.04). Böylece dil yerinden 
oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

 Bu işlemler sırasında sert hareketlerden ka-
çınılmalıdır. Başın fazla gerdirilmesi solunum 
yollarını tıkayıp olumsuz sonuçlara neden olaca-
ğından başa hafif bir eğim vermek son derece 
önemlidir. Boyun yaralanmalarında bu yöntem 
kullanılmamalıdır.

 Düşme ve trafik kazalarında daima aksi kanıt-
lanmadıkça kişide boyun zedelenmesi varsayıla-
rak alt çene pozisyonu uygulanır (Resim 02.05).

 Bu uygulama için kazazedenin başucuna geçi-
lir. Baş hareket ettirilmeden alt çene her iki elin 
dört parmağıyla alttan kavranır. Başparmaklar 
elmacık kemikleri üzerine konularak çene öne 
ve yukarı doğru kaldırılır.

Resim 02.04: Baş-çene pozisyonunun verilişi

Resim 02.05: Alt-çene pozisyonunun 
verilişi



26

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

2) Solunumun Değerlendirilmesi (Breathing)

 İlk yardımcı, başını kazazede-
nin göğsüne bakacak şekilde 
yan çevirerek yüzünü kaza-
zedenin ağzına yaklaştırır, 
Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 
solunum yapıp yapmadığını 
10 saniye süre ile değerlendi-
rir (Resim 02.06).

 Bak: Göğüs kafesi hareketleri 
var mı? Göğüs kafesi kalkıp 
iniyor mu?

 Dinle: Solunum sesi duyulu-
yor mu?

 Hisset: Nefes, ilk yardımcı tarafından yanağında hissediliyor mu?

 Bir başka şekilde; solunum buharının kalıntı bırakabileceği cam parçası, 
cep telefonu ekranı gibi cisimler hastanın ağzına yaklaştırılarak cisimlerin 
buğulanıp buğulanmadığına da bakılarak solunum değerlendirilebilir.

 Solunum yoksa hemen yapay solunuma başlanır.

3) Dolaşımın Değerlendirilmesi (Circulation)

 Dolaşımın değerlendirilmesi 
için ilk yardımcı; çocuk ve yetişkin-
lerde şah damarından, bebeklerde 
kol atardamarından üç parmakla 5 
saniye süre ile nabız almaya çalışı-
lır.

 Nabza aynı anda iki taraftan bir-
den bakılmaz.

 İlk değerlendirme sonucu kaza-
zedenin bilinci kapalı fakat solu-

num ve nabzı varsa, soluk yolunun açık kalması için derhal sabit yan yatış 
(koma) pozisyonuna getirilir (Resim 02.07).

 Bilinci kapalı kişilerde; beş duyu ile algılama ortadan kalkar, ileri derecedeki 
bilinç kapanmasında ağrılı uyaranlara da cevap veremez. Örneğin kişi ağrılı 

Resim 02.06: Bak-Dinle-Hisset yöntemi

Resim 02.07: Koma pozisyonu
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bir uyarandan kaçınmak için bacağını çekemez. Yardım isteyemez. Dikkatli 
değerlendirilmeyecek olursa hastanın öldüğü sanılabilir. Nedene yönelik 
tahmin hayat kurtarıcı olabilir. Kolayca zarar görebilir. Solunum yolu tıkan-
mış olabilir. Hasta kusabilir ve kusmuk solunum yollarına kaçabilir. Gözünü 
yabancı cisimlerden korumasını sağlayan refleks mekanizma ortadan kalk-
mıştır. Öksürük mekanizması çalışmayabilir.

DİKKAT
İlk yardım kaza yerinde, zamanında ve tekniğine uygun 
olarak yapılmalıdır.

7.8. Kazazedenin İkinci Değerlendirilme Aşamaları
İlk muayene ile kazazedenin yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alın-

dıktan sonra ilk yardımcı ikinci muayene aşamasına geçerek baştan aşağı muayene 
yapar.

İkinci değerlendirme aşamaları şunlardır:

1) Görüşerek bilgi edinme

	 3 Kendini tanıtır,

	 3 Kazazedenin ismini öğrenir ve adıyla hitap eder,

	 3 Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar,

	 3 Kazazedenin endişelerini gidererek rahatlatır,

	 3 Olayın mahiyeti, koşulları, kişisel özgeçmişleri, sonuç olarak ne yedikleri,   
     kullanılan ilaçlar ve alerjinin varlığı sorularak öğrenilir.

2) Baştan aşağı kontrol

	 3 Bilinç düzeyi, anlama, algılama,

	 3 Solunum sayısı, ritmi, derinliği,

	 3 Nabız sayısı, ritmi, şiddeti,

	 3 vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi

Baş: Saç, saçlı deri, baş ve yüzde yaralanma, morluk olup olmadığı, kulak ya da 
burundan sıvı veya kan gelip gelmediği değerlendirilir, ağız içi kontrol edilir.
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Boyun: Ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır. Aksi ispat edilinceye 
kadar boyun zedelenmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir.

Göğüs kafesi: Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu ya da morarma olup 
olmadığı, hafif baskı ile ağrı oluşup oluşmadığı, kanama olup olmadığı değerlendi-
rilmelidir. Göğüs kafesi genişlemesinin normal olup olmadığı araştırılmalıdır. Göğüs 
muayenesinde eller arkaya kaydırılarak kazazedenin sırtı da kontrol edilmelidir.

Karın boşluğu: Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, 
ağrı ya da duyarlılık olup olmadığı ve karnın yumuşaklığı değerlendirilmelidir. El-
ler bel tarafına kaydırılarak muayene edilmeli, ardından kalça kemiklerinde de aynı 
araştırma yapılarak kırık veya yara olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Kol ve bacaklar: Kuvvet, his kaybı varlığı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, işlev kay-
bı ve kırık olup olmadığı, nabız noktalarından nabız alınıp alınmadığı değerlendiril-
melidir.

İkinci değerlendirmeden sonra mevcut duruma göre yapılacak müdahale 
yöntemi seçilir.

8. İLK YARDIMDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
     UYGULAMALARI
8.1. Solunum Durması
Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı 

olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Solunum durmasında dokulara gerekli olan ok-
sijen ulaşamaz ve doku hasarı oluşur. Bu hasar oksijensiz kalma süresine ve organa 
göre farklılık gösterir. Özellikle kalp ve beyin gibi hayati organların oksijensizliğe 
tahammülü 4-6 dakika arasındadır. Solunumu ve dolaşımı duran bir kişiye bu süre 
içerisinde müdahale etmek gerekir. Hemen suni solunuma başlanmaz ise bir süre 
sonra kalp durması meydana gelir.

Değişik nedenlerle solunumu güçleşmiş veya durmuş kazazedeye ilk yardımcı 
tarafından suni solunum yaptırılır. Suni solunum, hayat kurtarmak amacı ile hava 
yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu durmuş kişiye yapay solunum ile akci-
ğerlerine oksijen gitmesini sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaledir. Solunum 
sağlanmazsa öncelikle sinir sistemi kalp ve diğer iç organlarda hücre ölümleri baş-
lar, metabolizma durur, organizma için zararlı olan karbondioksit vücuttan atılamaz. 
Kazazedede solunum olmadığından emin olunursa hemen suni solunum uygula-
masına geçilmelidir.
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8.2. Kalp Durması
Bilinci kapalı kişide kalp atımının olmaması durumudur. Kalbin pompa fonksi-

yonunun aniden kesilmesi ve bu nedenle etkin kalp debisinin sağlanamaması ola-
rak da tanımlanır. Beraberinde (öncesinde ya da kısa bir süre sonrasında) solunum 
fonksiyonunun da kesilmesi söz konusu olduğundan kalp-solunum durması deyimi 
de kullanılabilir. Kalp durmasına en kısa sürede müdahale edilmezse dokuların oksi-
jenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

Kişide nabzın alınmaması, kalp seslerinin duyulmaması, göz bebeklerinin bü-
yümesi, solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması, bilincin kapalı olması, 
uyaranlara cevap vermemesi, deride soğuma, nem ve morarma olması kalp durma-
sının belirtisidir.

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime kalp masajı denir. Kalp masajı, 
durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uy-
gulanan yöntemler bütünüdür. Kalp durmasında vakit kaybedilmemeli ve en kısa 
sürede kalp masajı uygulanmalıdır. Kalp masajına ilk 5 dakika içinde başlanılırsa kal-
bi tekrar çalıştırmak mümkün olabilir. Kalp masajına, kalp çalışmaya başlayıncaya 
kadar devam edilir.

       İlk yardım girişimlerinin amacı “Temel Yaşam Desteği” sağlamaktır!

8.3. Temel Yaşam Desteği
Temel yaşam desteği, hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandık-

tan sonra, solunumu durmuş ve/veya kalbi durmuş kişiye, yapay solunum ile akci-
ğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağ-
lamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

Temel yaşam desteği ilk yardım eğitimi almış, belgesi olan kişiler tarafından 
yapılmalıdır.

Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği
 • Kendisinin ve kazazedenin güvenliğinden emin olunur, 

 • Kazazedenin omuzlarına dokunup “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol 
edilir; eğer bilinci yok ise çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır,

 • Kazazede sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır, yanına diz çökülür, boynu-
nu ve göğsünü saran giysiler açılır,

k
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 • Ağız içi kontrol edilir; görünen yabancı cisim var ise çıkartılır,

 • Hava yolunu açmak için bir el kazazedenin alnına, diğer elin iki parmağı 
çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

 • çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çe-
neden kaldırılarak baş geriye doğru itilerek kazazedeye baş-çene pozisyonu 
verilir (Resim 02.04),

 • Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 sa-
niye süre ile kontrol edilir (Resim 02.06):

1. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,

2. Eğilip, kulağını kazazedenin ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken di- 
ğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.

 • Kazazedenin solunumu yok ise, çevrede başka kimse yok ve ilk yardımcı yal-
nız ise, kendisi 112’yi arar,

 • Kalp basısı uygulamak için 
göğüs kemiğinin alt ve üst 
ucu tespit edilerek alt yarı-
sına bir elin topuğu yerleş-
tirilir, diğer el bu elin üzeri-
ne yerleştirilir ve her iki elin 
parmakları birbirine kenet-
lenir (Resim 02.08),

 • Ellerin parmakları göğüs 
kafesiyle temas ettirilme-
den, dirsekler bükülme-
den, göğüs kemiği üzerine 
vücuda dik olacak şekilde 
tutulur,

 • Göğüs kemiği 5 cm aşağı 
inecek şekilde (yandan ba-
kıldığında göğüs yüksekli-
ğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp 
basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde ayarlanır,

 • Baş-çene pozisyonu tekrar verilerek hava yolu açıklığı sağlanır,

 • Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullanarak kazazedenin 

Resim 02.08: Yetişkinlerde kalp masajı



31

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

burnu kapatılır,

 • Normal bir soluk alınır, baş geri-çene yukarı pozisyonunda iken kazazede-
nin ağzını içine alacak şekilde ağız yerleştirilir,

 • Kazazedenin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 
2 kurtarıcı nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

 • Kazazedeye 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır,

 • Temel yaşam desteğine kazazedenin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım 
gelene kadar kesintisiz devam edilir.

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği
 • Kendisinin ve çocuğun güvenliğinden emin olunur,

 • çocuğun omuzlarına dokunup “iyi misiniz?” diye sorularak bilinci kontrol 
edilir; eğer bilinci yok ise çevreden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır,

 • çocuk sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır, yanına diz çökülür, boynunu 
ve göğsünü saran giysiler açılır,

 • Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim 
var ise çıkartılır,

 • Hava yolunu açmak için bir el kazazedenin alnına, diğer elin iki parmağı 
çene kemiğinin üzerine yerleştirilir,

 • çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde alından bastırılıp, çe-
neden kaldırılarak baş geriye doğru itilerek çocuğa baş-çene pozisyonu ve-
rilir (Resim 02.04),

 • Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 sa-
niye süre ile kontrol edilir (Resim 02.06):

1. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,

2. Eğilip, kulağını kazazedenin ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken di-
ğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir.

 • Solunum yok ise; alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını kullana-
rak çocuğun burnu kapatılır,

 • Baş-çene pozisyonunda iken çocuğun ağzını içine alacak şekilde ağız yer-
leştirilir,
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 • çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniye süren 2 
nefes verilir, havanın geriye çıkması için zaman verilir,

 • Kalp basısı uygulamak için 
göğüs kemiğinin alt ve üst 
ucu tespit edilerek alt yarı-
sına bir elin topuğu yerleş-
tirilir (Resim 02.09), (çocuk 
yetişkin görünümündeyse 
yetişkinlerde olduğu gibi 
iki el ile kalp basısı uygula-
nır),

 • Elin parmakları göğüs ka-
fesiyle temas ettirilmeden, 
dirsek bükülmeden, göğüs 
kemiği üzerine vücuda dik 
olacak şekilde tutulur,

 • Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yük-
sekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 
bası olacak şekilde ayarlanır,

 • çocuğa 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır,

 • İlk yardımcı yalnız ise; 30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi 
kendisi arar,

 • Temel yaşam desteğine çocuğun yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım ge-
lene kadar kesintisiz devam edilir.

Bebeklerde Temel Yaşam Desteği
 • Kendisinin ve bebeğin güvenliğinden emin olunur, 

 • Ayak tabanına hafifçe vurarak bilinci kontrol edilir; eğer bilinci yok ise, çev-
reden yüksek sesle yardım çağrılır, 112 aratılır,

 • Bebek sert bir zemin üzerine sırtüstü yatırılır,

 • İlk yardımcı temel yaşam desteği uygulayacağı pozisyonu alır (yerde uygu-
lama yapacak ise diz çöker, masa vb. yerde uygulama yapacak ise ayakta 
durur),

 • Bebeğin boynunu ve göğsünü saran giysiler açılır,

Resim 02.09: Çocuklarda kalp masajı
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 • Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim 
var ise çıkartılır,

 • Hava yolunu açmak için, bir el bebeğin alnına, diğer elin iki parmağı çene 
kemiğine koyulup baş hafifçe yukarı geri itilerek eğilir, baş-çene pozisyonu 
verilir (Resim 02.04),

 • Bebeğin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye 
süre ile kontrol edilir (Resim 02.06):

1. Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır,

2. Eğilip, kulağını bebeğin ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el 
göğüs üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir,

 • Solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu 
içine alacak şekilde yerleştirilir,

 • Bebeğin göğsünü yükselt-
meye yarayacak kadar her 
biri 1 saniye süren 2 solu-
num verilir, havanın geriye 
çıkması için zaman verilir,

 • Kalp basısı uygulamak için 
bebeğin (iki meme başının 
altındaki hattın ortası gö-
ğüs merkezini oluşturur) 
göğüs merkezi belirlenir,

 • Bir elin orta ve yüzük par-
mağı bebeğin göğüs mer-
kezine yerleştirilir (Resim 02.10),

 • Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yük-
sekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 100 
bası olacak şekilde ayarlanır,

 • Bebeğe 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır,

 • İlk yardımcı yalnız ise; 30;2 göğüs basısının 5 tur tekrarından sonra 112’yi 
kendisi arar, 

 • Temel yaşam desteğine bebeğin yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım ge-
lene kadar kesintisiz devam edilir.

Resim 02.10: Bebeklerde  kalp masajı
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Kazazedenin solunumunun olup olmadığı nasıl kontrol edilir? Aşağıda 
boş bırakılan yerlere yazınız.
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 ETKİNLİK 2.2

9. DOKU VE ORGAN BAĞIŞLAMANIN ÖNEMİ
İnsanların ağır kronik hastalıklar ya da kazalar sonucu bazı doku ve organları, 

kısmen ya da tamamen fonksiyonlarını kaybederek görev yapamaz duruma gelir. 
Fonksiyonunu kaybeden doku ve organların yerine, bunların görevini yapacak sağ-
lıklı doku ve organların nakledilmesine ihtiyaç duyulur. Kişinin hayatta iken serbest 
iradesiyle, tıbben yaşamı sona erdikten sonra ise ailesinin izniyle “doku ve organla-
rının” başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu belgelendir-
mesi işlemine doku ve organ bağışı denir.

Sağlam kişiler tarafından yapılan doku ve organ bağışları birçok insana yaşa-
ma şansı verebilir. Organ bağışı, görmeyen bir insanın görmesini ya da yaşamını di-
yaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar. 
Bu insanlara yapacağımız en büyük yardım, ölümümüzden sonra ihtiyacı olanlara 
verilmek üzere organlarımızı bağışlamaktır. Ölümün kaçınılmaz olduğu hallerde, 
onları ölümümüzden sonra kullanılmak üzere bağışlamak insanlık, dayanışma ve 
yardımlaşmaya en güzel örnektir.

        Bırakacağınız en güzel miras hayatta iken yapacağınız organ bağışıdır!

pek çok hasta için organ nakli, yeniden normal bir yaşama dönmenin tek yo-
ludur. Daha önemlisi organ nakli, pek çok hastalıkta, hayatta kalmanın da en sağlam 
güvencesidir. Sağlık kuruluşlarında çok sayıda hasta hayatta kalabilmek için kendi-
lerine uygun doku ve organın bağışlanmasını beklemektedir. Bu amaçla kazalarda 

k
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yaralanarak hayatlarını kaybeden kişilerin zarar görmemiş sağlıklı doku ve organları 
birçok hastanın hayatını kurtarabilir. Dolayısıyla kişiler doku ve organlarını ölüm-
lerinden sonra başka hastalarda kullanılmasına izin verebilirler. Böylece kaza geçi-
rerek hayatını kaybeden birisi sağlam kalan organlarıyla birçok hastanın hayatını 
kurtarır. Türkiye’de birçok devlet ve üniversite hastanesinde organ bağışı işlemle-
ri yapılmaktadır. Ayrıca yaşarken yapılabilen (böbrek gibi) organ bağışı türleri de 
vardır. Bağışlanan organların nakledilmesi Sağlık Bakanlığının denetim, gözetim ve 
bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. Organ bağışı ölen kişinin yakın akrabaları tarafından 
da yapılabilir. Kişi ölen yakınının sağlam olan doku ve organını bağışlamakla acı çe-
kerek ölümü bekleyen hastaları hayata döndürmenin mutluluğunu yaşar.

Hayat kurtarıcı olan doku ve organ nakline 2238 sayılı Organ ve Doku Alın-
ması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’la yasal düzenleme geti-
rilmiştir. Doku ve organların bu yasaya göre belli bir bedel karşılığında alınması ya 
da satılması yasaklanmıştır. Doku ve organ bağışının temeli insani amaçlara dayalı 
olmalıdır. İnsani amaçlar dışında para karşılığında doku ve organın satılması ya da 
alınması suç olup hapis cezasını gerektirmektedir. Yine ilgili yasaya göre, 18 yaşını 
doldurmamış ve mümeyyiz olmayan yaşayan kişilerden organ ve doku alınması ya-
saktır.

Doku ve organ bağışı konusunda Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Ku-
rulu bir karar almıştır. İlgili kuruluşun 06.03.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararına göre 
doku ve organ naklinin caiz olduğu bildirilmiştir. Bu kararla; organ bağışı insanın 
insana yapabileceği en büyük yardım olarak nitelendirilmekte ve “organınızı vere-
ceğiniz kişi yaptığı iyilik ve fenalıklardan kendisi sorumludur” denilmektedir. Diğer 
İslam ülkelerinde ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur’an-ı 
Kerim’de de “Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” (maide 
Suresi, 32. ayet) diye beyan olunmuştur. Buna göre,

Doku ve organ nakli;

 • mecbur kalındığı durumlarda, diğer bir ifadeyle ölümcül olan hastanın ha-
yatını kurtarmak için,

 • Hekimler, hastanın ancak doku ve organ nakli sonunda hayatta kalacakları-
nı belgelemeleri durumunda,

 • Organ ya da dokusu alınacak kişinin hayatını kaybetmiş olması,

 • Doku ve organ bağışı yapacak kişinin sağlığında izninin alınması veya akra-
balarının izniyle yapılabilir.
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       Bağışlanan her organ filizlenen bir candır!

Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde nakli yapılan organlar; böbrek, 
deri, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsaktır. Nakli yapılan dokular ise 
kemik, kemik iliği, kornea ve kalp kapağıdır.

Türkiye’de organ bağışı yapmak isteyen kişiler;
 • Sağlık müdürlüklerine,

 • Hastanelere, Sağlık Ocaklarına

 • Emniyet müdürlüklerine (ehliyet alımı sırasında),

 • Organ Nakli Yapan merkezlere,

 • Organ Nakli İle İlgilenen vakıf, Dernek vb. kuruluşlara başvurarak organ ba-
ğışı yapabilirler.

Gazete Haberi

Türkiye’nin ilk yüz nakli ameliyatı

21 . 01. 2012

Antalya’da Türk Tıp Tarihine geçen bir gün yaşandı. İlk kez tam yüz nakli ve 
aynı anda iki kol ve bacak nakli yapıldı.

Uşak’ta beyin ölümü gerçekleşen A. Kaya’dan alınan yüz, Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesinde U. Acar’a, iki kolu ve bacağı ise A. Kavdır’a nakledildi. Akdeniz 
Üniversitesi plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi prof. Dr. 
Ö. Özkan başkanlığındaki ekip, bugün Türkiye’nin ilk yüz naklini gerçekleştirdikten 
sonra, aynı anda başladığı diğer ameliyatı da tamamladı. Toplam 11 saat 45 
dakika süren ameliyatın ardından A. Kaya’dan alınan iki kol ve bir bacak A. 
Kavdır’a nakledildi. A. Kaya’nın yüzü de sabah saatlerinde 19 yaşındaki U. Acar’a 
nakledilmişti. Her iki ameliyatın da başarıyla geçmesinin ardından açıklama yapan 
prof. Dr. Özkan, tüm ekibe ve çoklu bağışta bulunan Kaya Ailesi’ne teşekkür etti.  
AA

k
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10. SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI DURUMUNDA İLK
       YARDIM
Solunum, fizyolojik bir olaydır ve yaşam için 

gerekli oksijeni sağlar. Oksijen alıp karbondioksit 
verme biçiminde gerçekleşir. Eğer hava yolları tıka-
nacak olursa oksijen akciğerlere ulaşamaz.

Hava yollarının yabancı cisimlere bağlı olarak 
tıkanması sonucu kazazedede solunum sıkıntısı baş 
gösterir (Resim 02.11). Kazazede nefes alabiliyor ve 
öksürebiliyorsa öncelikle hiçbir işlem yapılmadan 
gözlenir. Ancak kişi solunum sıkıntısı içerisinde, 
konuşamıyor, öksüremiyor, panik halinde ve mora-
rıyorsa hava yollarını açmak için müdahalede bulu-
nulmalıdır.

Solunum sıkıntısı içinde olan kazazedeye bi-
linç durumu değerlendirmesi yapılır. Daha sonra kazazedenin dolaşımı, hava yolu 
açıklığı ve solunumu değerlendirilir. Solunumu yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise, 
solunumu kolaylaştırıcı önlemler alınır. Bunun için yapılacak ilk iş hava yolunu açma 
ve solunumu sağlama uygulamalarıdır. Hava yollarını tıkayan herhangi bir yabancı 
cisim, kan pıhtısı vb. araştırılmalıdır. varsa uygun şekilde çıkartılmalı, dikkatli davra-
nılarak parmakla süpürür tarzda ağız içi temizlenmelidir. Hava yollarını tıkayan se-
bepler arasında en sık rastlananı, bilinci kapanan kişide dilin arkaya gitmesidir. Dilin 
geriye kaçarak hava yollarını tıkamasını engellemek için başa pozisyon verilmelidir.

10.1. Solunum Durmasının Nedenleri
 • Hava yolu tıkanmaları (yabancı cisim, kanama vb.),

 • Zehirlenmeler (İlaçlar, kimyasal maddeler, zehirli gazlar, zehirli hayvan ısır-
maları vb.),

 • Kalp ve beyin damarlarında tıkanma,

 • Elektrik veya yıldırım çarpması,

 • Baş, boyun ve göğüs yaralanmalarıdır.

10.2. Solunum Durmasının Belirtileri
 • Solunum sesi durur, göğüs hareketleri kaybolur,

Resim 02.11: Solunum sıkıntısı 
olan bir kazazede
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 • Oksijensizliğe bağlı olarak kişide öncelikle dudaklar, parmak uçlarında, bu-
run ucunda morarma (siyanoz) görülür,

 • Oksijensizliğin ilerlemesine bağlı olarak çırpınmalar (havale-konvulsiyon) 
görülür, göz bebekleri genişler,

 • Dokuların uzun süre oksijensiz kalması (hipoksi) sonucu bilinç kaybolur, göz 
bebekleri büyür,

 • Dokularda oksijen bitince kalp durması ve ölüm meydana gelir.

10.3. Solunum Yollarının Yabancı Cisimlerle Tıkanması
Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine 

engel olacak şekilde tıkanmasına solunum yolu tıkanıklığı denir.

Tıkanma tam tıkanma ya da kısmi tıkanma şeklinde olabilir. Hava geçişi tama-
men engellendiğinde tam tıkanma, hava geçişi az da olsa var ise buna kısmi tıkan-
ma denir.

10.4. Hava Yolu Tıkanıklığı Belirtileri
Kısmi Tıkanma Belirtileri

 • Öksürür,

 • Nefes alabilir,

 • Konuşabilir.

Bu durumda kazazedeye dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

Tam Tıkanma Belirtileri

 • Nefes alamaz,

 • Acı çeker, ellerini boynuna götürür,

 • Konuşamaz,

 • Rengi morarmıştır.

Bu durumda Heimlich (Haymlik) manevrası yapılır. Yabancı cisim tıkanmaların-
da hava yolunu açmak için yapılan girişime Heimlich manevrası (Karına bası uygula-
ma) adı verilir. Bilinçli kişide ve bilinçsiz kişide uygulama farklılığı gösterir.
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10.5. Bilinci Yerinde Tam Tıkanıklık Olan Kişilerde Heimlich 
          Manevrası

 • Kazazede ayakta ya da oturur pozis-
yonda olabilir,

 • Kazazedenin yanında veya arkasında 
durulur,

 • Bir elle göğsü desteklenerek öne eğil-
mesi sağlanır, 

 • Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına 
(kürek kemikleri arasına) süpürür tarz-
da vurulur,

 • Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, 
açıldıysa işlem durdurulur,

 • Tıkanıklık açılmadıysa heimlich ma-
nevrası yapılır (Resim 02.12);

 • Kazazedenin arkasına geçip sarılarak 
gövdesi kavranır,

 • Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekil-
de yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır,

 • Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,

 • Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır,

 • Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur,

 • Bu işlemler 5’er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır,

 • Kazazedenin bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır,

 • şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Temel Yaşam Desteği uygulanır.

10.6. Bilinci Kapalı Kişilerde Heimlich Manevrası
 • Kazazede yere yatırılır, yan pozisyonda sırtına 5 kez vurulur, 

 • Tıkanma açılmadığı takdirde hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir,

Resim 02.12: Heimlich manevrası
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 • Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur,

 • Bir elin topuğu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine 
konur,

 • Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır,

 • şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir,

 • İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir, 

 • Bu harekete 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar ya da yardım gelinceye 
kadar devam edilir,

 • Bu tür olgularda hava yolu tıkanıklığından şüphelenildiğinde, Temel Yaşam 
Desteği uygulamaları yapılmalıdır. Kurtarıcı nefes verdikten sonra hava git-
miyorsa tıkanıklık olduğu düşünülür, ilk yardımcı ağız içinde yabancı cisim 
olup olmadığını kontrol etmeli, yabancı cisim görüyorsa çıkarmalıdır.

10.7. Tam Tıkanıklık Olan Bebeklerde Hava Yolunun Açılması
 • Bebek ilk yardımcının bir kolu 

üzerine ters olarak yatırılır,

 • Başparmak ve diğer parmakların 
yardımıyla bebeğin çenesi kav-
ranarak boynundan tutulur ve 
yüzüstü pozisyonda öne doğru 
eğilir (Resim 02.13),

 • Baş gergin ve gövdesinden aşa-
ğıda bir pozisyonda tutulur,

 • 5 kez el bileğinin iç kısmı ile be-
beğin sırtına kürek kemiklerinin 
arasına hafifçe vurulur,

 • Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,

 • Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,

 • çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırtüstü tutulur,

 • 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üs kısmına baskı 
uygulanır,

 • Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,

Resim 02.13: Bebeklerde hava yolunun açılması
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 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

10.8. Kısmi Tıkanıklık Olan Kişilerde İlk Yardım Uygulaması
 • Eğer kişinin hava yolunda yeterli hava giriş çıkışı mevcutsa, kazazede ök-

sürmeye teşvik edilmeli, yakından izlenmeli ve başka bir girişimde bulunul-
mamalıdır. Kazazedenin henüz ayakta durabildiği bu dönemde onun arka 
tarafında yer alınmalıdır,

 • Bu durumda, kazazede öncelikle bulunduğu pozisyonda bırakılmalıdır,

 • Kazazedenin solunum ve öksürüğü zayıflarsa ya da kaybolursa ve morarma 
saptanırsa derhal girişimde bulunulmalıdır,

 • Belirgin bir yabancı cisim, yerinden çıkmış veya gevşemiş takma dişleri var-
sa bunlar yerinden çıkarılır,

 • Eğer yabancı cisim görülemiyorsa ve hastanın durumu kötüye gidiyorsa yu-
karıda tam tıkanmada anlatılan uygulamalara başlanır.

11. BOĞULMALARDA İLK YARDIM
Boğulma, vücuttaki do-

kulara yeterli oksijen gitmeme-
si sonucu dokularda bozulma 
meydana gelmesidir. Yaşamın 
devam edebilmesi için her so-
lunum hareketi ile üst solunum 
yollarından akciğerin en uç nok-
talarına kadar oksijen taşınır. 
Bu ulaşımı engelleyen her türlü 
etken, boğulmaya neden olur. 
Üst solunum yollarının muhtelif 
nedenlerle tıkanması akciğerle-
re oksijenin gitmemesine, dolaşımda, dolayısıyla hayati merkezlerde işlev bozuklu-
ğuna ve ölüme sebep olur.

Boğulma çeşitli nedenlerle olabileceği gibi sıklıkla suda boğulma şeklinde gö-
rülür Suda boğulanların çok iyi yüzme bilenler tarafından tekniğine uygun olarak 
kurtarılması gerekir (Resim 02.14). Yüzme bilmeyen bir ilk yardımcının kendi haya-
tını tehlikeye atmaması gerekir. Yüzme bilmeyenlerin suda boğulanlara yardımcı 
olması mümkün değildir. Can simidi atılması, bir dal uzatılması, batmayan bir cisim 
atılması kurtarmada yardımcı olabilir.

Resim 02.14: Suda boğulma tehlikesi atlatan bir 
kazazedenin kurtarılması
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Suda boğulmalarda, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına 
bağlı olarak çok az miktarda su akciğerlere girer. Özellikle soğuk havalarda 20-30 
dakika geçse bile yapay solunum ve kalp mesajına başlanmalıdır. Ağızdan ağza ya 
da ağızdan buruna solunumun suda yaptırılması mümkündür ve uygulamaya su 
içerisinde iken başlanmalıdır. Bu uygulama derin sularda mümkün olmayabilir, bu 
nedenle kazazedenin hızla sığ suya doğru çekilmesi gerekir.

Suya atlama sonucu, boğulma riskinin yanı sıra genel vücut travması ya da 
omurga kırıkları da akla gelmelidir. Bu nedenle suda, başın çok fazla arkaya itilme-
mesi gereklidir.

11.1. Boğulma Nedenleri
 • Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması,

 • Nefes borusuna sıvı dolması,

 • Nefes borusuna yabancı cisim kaçması,

 • Asılma,

 • Akciğerlerin zedelenmesi,

 • Gazla zehirlenme,

 • Suda boğulma.

11.2. Boğulmalarda Genel Belirtiler
 • Nefes almada güçlük,

 • Gürültülü, hızlı ve derin solunum,

 • Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme,

 • Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma,

 • Genel sıkıntı hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık,

 • Bayılma.

11.3. Boğulmalarda Genel İlk Yardım Uygulamaları
 • Boğulma nedeni ortadan kaldırılır,

 • Bilinç kontrolü yapılır,

 • Kazazedenin yaşamsal bulguları değerlendirilir,

 • Temel Yaşam Desteği sağlanır,
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 • Derhal 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Yaşam bulguları izlenir.

12. KANAMALARDA İLK YARDIM
Kazalarda ölüm nedenlerinin başında kanamalar gelmektedir. Kanamaların 

durdurulması, kaybedilen kanın ambulansta veya hastanede yerine konması birçok 
kazazedeyi hayata kavuşturur.

12.1. Kanama
Damar bütünlüğünün bozul-

ması sonucu kanın damar dışına 
(vücudun içine veya dışına) doğ-
ru akmasına kanama denir (Resim 
02.15).

Normal bir erişkinin vücut 
ağırlığının ortalama 1/13’ ünü kan 
oluşturmaktadır. 70 kg’ lık bir kişi-
de 5-6 lt civarında kan bulunduğu 
varsayılmaktadır. % 10 oranındaki 
kan kaybı (ortalama erişkinde 600 
ml, çocukta 200-300 ml, bebekte 
25-30 ml) oldukça tehlikelidir. Kanama mutlaka kısa sürede belirlenmeli ve ciddiyeti 
değerlendirilerek, kontrol altına alınmalıdır.

Kanamanın ciddiyeti; kanamanın hızı, kanama miktarı, vücutta kanın aktığı 
bölge, kişinin fiziksel durumu ve yaşına bağlıdır.

12.2. Kanama Çeşitleri
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre üç çeşit kanama vardır:

1) İç Kanamalar

Kanın vücut içine akmasıdır. Kan dışarıdan görülemez. Yüksekten düşme, tra-
fik kazası ve patlamalar veya kronik hastalıklar gibi nedenlerle vücudun iç organ-
larındaki damarların hasar görmesi sonucunda vücudun iç boşluklarında (kafatası, 
göğüs ve karın içinde) kanamalar olabilir. Bu kanamalara iç kanama adı verilir.

Resim 02.15: Kanama



44

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

İç Kanama Nedenleri: İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yara-
lanma nedeniyle oluşabilir. Her türlü kırılmada kırık çevresinde bir iç kanama mey-
dana gelir. Örneğin uyluk kemiğinin kalça hizasından kırılması en azından 1 litre kan 
kaybına yol açan iç kanamaya neden olabilir. Dalak gibi bazı organlar bisikletten 
düşme, otomobilin direksiyonuna çarpma gibi basit darbelerde bile patlayarak cer-
rahi girişim gerektiren iç kanamalara neden olabilir.

İç Kanama Belirtileri: İç kanamanın vücut dışında en sık görülen belirtileri ezik-
ler ve çürüklerdir. Bu belirtiler yumuşak doku içine kanama olduğunun göstergesi-
dir. İlk yardımı yapan kişiler, kazazedenin iç organlarındaki hasar sonucunda şiddetli 
ağrısının olması, renginin solması, soğuk soğuk terlemesi ve bilincinin kapanması 
gibi şok belirtilerine bakarak da iç kanamayı anlayabilirler. Bu bakımdan kazaya uğ-
rayan kişiler olası iç kanama belirtileri yönünden izlenmelidir.

        Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir!

İç kanamalar, gözle görülemeyen kanamalar olmasına rağmen, dışa açılan bir 
iç organda meydana gelmişse, (mide, akciğer, böbrek kanamalarında olduğu gibi) 
daha kolay ve çabuk fark edilirler. Akciğer kanamasında, kazazedenin öksürmesiy-
le gelen kan, açık kırmızı renkte ve köpüklüdür. mide kanamasında kusmuk içinde 
kahve telvesi renginde kan görülür. Bağırsak kanamalarında dışkıda, böbrek kana-
malarında ise idrarda kan görülür.

Kanamanın çabuk şekillendiği durumlarda dıştan bir kanama fark edilmeyebi-
lir. Böyle durumlarda hayati tehlike söz konusu olabilir.

İç kanaması olan kazazedede aşağıdaki belirtiler görülür:
 • Nabız zayıf ve süratlidir,

 • Deri soğuk ve nemlidir (yapışkandır),

 • Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır,

 • Kazazedede genelde susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır,

 • Baş dönmesi, bulantı, kusma ve halsizlik olabilir.

İç kanama durumunda kazazede bir an önce hastaneye yetiştirilmelidir. Bu sı-
rada kazazedenin tansiyonunun daha fazla düşmesini önlemek amacıyla kazazede-
yi yatırmak ve bacaklarını yukarı kaldırmak gerekir.

k
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İç Kanamalarda İlk Yardım

İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:
 • Kazazedenin bilinci ve ABC si değerlendirilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,

 • Asla yiyecek ve içecek verilmez,

 • Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),

 • Yaşamsal bulguları incelenir,

 • Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

2) Dış Kanamalar

Kanama yaradan vücut dışına doğru olur. Damar tipine göre kanama; atarda-
mar, toplardamar ya da kılcal damar kanaması olabilir. Atardamar kanamaları, kalp 
atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamala-
rında ise koyu renkteki kan, daha az basınçla devamlı akar. Kılcal damar kanaması 
sızıntı şeklindedir.

Dış Kanama Nedenleri: Genellikle yaralanmalar sonucu oluşur. vücudun dış 
yüzeyinde gözle görülen kanamalardır. Damarların bütünlüğünü bozan kesici ve 
delici yaralanmalar kanamalara neden olur. Bu kanamalar kesilen, yırtılan, parçala-
nan veya kopan damarlardan kanın derinin dışına çıkması sonucu oluşur. vücudun 
dışından gelen bu tip yaralanmalar, özellikle cildin damardan zengin bölgelerinde 
olmuşsa, bol miktarda kanama görülebilir ya da derine giden bir delici yaralanma 
büyük damarların kesilmesine yol açarak yaşamı tehdit eden kanamaya neden ola-
bilir.

Dış Kanama Belirtileri: Dış kanamalar gözle görülebilir ve durdurulma yöntem-
leri ile kontrol altına alınabilirler. Kanama başlangıçta halsizlik yapar, eğer kontrol 
altına alınmazsa şok ve ölüm gelişebilir.

        Kalp seviyesinden yukarıda tutulan bölgede, kanama doğal olarak azalır!

Dış Kanamalarda İlk Yardım

 • Kazazedenin durumu değerlendirilir (ABC),

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Yara ya da kanama değerlendirilir,

k
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 • Kanayan yer üzerine temiz bir bezle 
bastırılır (Resim 02.16),

 • Kanama durmazsa ikinci bir bez ko-
yarak basıncı arttırılır,

 • Gerekirse bandaj ile sararak basınç 
uygulanır,

 • Kanayan yere en yakın basınç nok-
tasına baskı uygulanır,

 • Kanayan bölge yukarı kaldırılır (Re-
sim 02.16),

 • çok sayıda kazazedenin bulundu-
ğu bir ortamda tek ilk yardımcı var-
sa, kazazede güç koşullarda bir yere 
taşınacaksa, uzuv kopması varsa 
ve/veya baskı noktalarına baskı uy-
gulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır,

 • şok pozisyonu verilir,

 • Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir,

 • Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde kazazedenin üstü örtülür,

 • Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargı uygulaması gibi) kazaze-
denin üzerine yazılır,

 • Hızla sevk edilmesi sağlanır.

3) Doğal Deliklerden Olan Kanamalar 

Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.

Burun Kanamasında İlk Yardım: Burun ol-
dukça yoğun ve yüzeysel damarlar içeren bir 
organdır. Bu yüzden en hafif travmada bile ka-
nama gerçekleşebilir (Resim 02.17).

Burun kanamaları, birkaç damla gibi kısa 
süren kanamalardan, bol ve uzun süren kana-
malara kadar geniş bir yelpaze içerisinde ola-
bilir. Ciddi burun kanamaları solunum yolunu 
etkilemesi, tansiyon düşmesi ve kalp krizine 
yol açabilen hipoksi gibi ölümcül sonuçlar ne-
deniyle hafife alınmamalıdır.

Resim 02.16: Dış kanamada ilk yardım 
uygulaması

Resim 02.17: Burun kanamasında ilk 
yardım uygulaması
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Kazazedenin burun kanaması varsa;

 • Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir,

 • Oturtulur,

 • Başı hafifçe öne eğilir, 

 • Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır (Resim 02.17),

 • Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.

Kulak Kanamasında İlk Yardım: Kulakta görülen kanamalar dış kulakta bir tah-
riş sonucu ya da bir travma sonucu oluşabilir. Trafik kazaları bu tip travmaların ba-
şında gelir. Genelde kazazede bilinçli ve kanama az ise dış kulakta tahriş düşünülür. 
Bir travma ile birlikte ise kafatası kırığı belirtisi olabilir. Unutulmamalıdır ki kulak ka-
naması olası bir beyin kanamasının habercisi de olabilir.

Kazazedenin kulak kanaması varsa;
 • Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir,

 • Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,

 • Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır,

 • Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan 
kulak üzerine yan yatırılır,

 • Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda 
kazazede kanama örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir.

DİKKAT
Kafa bölgesine alınan şiddetli darbe sonrası burun ya da 
kulakta kanama, bir kafatası kırığı belirtisi olabilir. Göz 
ve kulak çevresinde morluk varsa bu durum dikkate  
alınmalıdır.

12.3. Basınç Uygulama Noktaları
Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa 

zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan 
yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine basınç uygu-
lanmasıdır (Resim 02.18).

       Burun kanamasında hastanın başı geriye doğru kaldırılmaz!k
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Vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç 
uygulama noktaları şunlardır:

Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) 
baskı yeri

Köprücük kemiği üzeri: Kol atardamarı 
baskı yeri

Koltukaltı: Kol atardamarı baskı yeri

Kolun üst bölümü: Kol atardamarı baskı 
yeri

Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri

Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri

12.4. Boğucu Sargı (Turnike)
Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda atardamarı deri ile kemik arasına sı-

kıştırarak kanamayı durdurma yöntemidir (Resim 02.19).

Boğucu Sargı (Turnike) Uygulanacak Durumlar
 • çok sayıda kazazedenin bu-

lunduğu bir ortamda tek ilk 
yardımcı varsa (kanamayı 
durdurmak ve daha sonra da 
diğer kazazedelerle ilgilene-
bilmek için),

 • Kazazede güç koşullarda bir 
yere taşınacaksa,

 • Uzuv kopması varsa,

 • Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa

Resim 02.18: Vücutta basınç uygulama 
noktaları

Köprücük 
kemiği

Üst kol 
kemiği

Uyluk 
kemiği

Koltuk 
altı

Boyun

Kasık

Resim 02.19: Boğucu sargı uygulaması
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Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvuru-
lacak en son uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. çünkü uzun 
süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun 
tamamen kaybına neden olunabilir. Bu nedenle turnike uygulaması, başka bir yön-
temle önü alınamayan ciddi ve yaşamı tehlikeye düşüren kanamalarda uygulanma-
lıdır.

        Turnike, kolun üst bölümü ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır!

Boğucu Sargı (Turnike) Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm 

olmalı,

 • Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı,

 • Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir,

 • Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha faz-
la sıkılmaz,

 • Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez,

 • Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kâğıda yazılmalı ve kazazedenin 
üzerine asılmalı,

 • Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 
15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli,

 • Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozul-
mamış olduğu bölgeye uygulanır.

 • Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve 
bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kop-
ması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

Boğucu Sargı (Turnike) Uygulama Tekniği
 • İlk yardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır,

 • şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır,

 • Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir,

 • Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır;

k
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1. Sargının içinden sert cisim (kalem gibi) geçirilir ve uzva paralel konuma 
getirilir,

2. Kanama durana kadar sert cisim döndürülür.

 • Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit 
edilir,

 • Kazazedenin elbisesinin üzerine, adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat 
ve dakika) yazılı bir kart iğnelenir,

 • çok sayıda kazazede olduğunda, kazazedenin alnına rujla veya sabit kalem-
le “turnike” veya “T” harfi yazılır,

 • Kazazede pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır,

 • Turnike 15 – 20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.

Yanınızdaki bir kişinin burnu kanadığında neler yaparsınız?

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 ETKİNLİK 2.3

13. KOPAN UZVUN KORUNMASI VE NAKLİ
vücut uzantılarının vücutla olan bütünlüğünün bozulmasına, organ kopma-

sı denir. Organ kopmasına ilk yardımcının müdahalesi iki yönlü ve hızlı olmalıdır. 
Kanama kontrolü kadar, nakil ve ulaşılacak merkezin bilgilendirilmesi de önemlidir. 
Diğer ilk yardım uygulamalarından farklı olarak, organ kopmasında, kazazede ve 
kopmuş organın ulaştırılacağı sağlık merkezinde damar- sinir cerrahisinin bulunma-
sı gerekmektedir.
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Organ kapmasına müdahale edilmezse;
 • Kanama nedeniyle kazazedenin yaşamı tehlikeye girer,

 • Organın kaybı fiziksel görünüm bozukluğu, işlev kaybı ve ruhsal sorunları 
da beraberinde getirir.

Kopan uzvun yerine dikilebilmesi için uzvun canlılığını yitirmemiş olması ge-
rekir. Uzvun kopan parçası beslenmeyeceği için ancak belirli bir süre dayanabilir. Bu-
nun için de en kısa sürede bu ameliyatın yapılması önemlidir. Kopan bir uzuvda ne 
kadar çok çalışan doku, adale ve sinir varsa, kansız kalmaya direnci o kadar düşüktür. 
Soğuk ortamda taşınan kopmuş organ canlılığını daha uzun süre koruyabilecek, bir-
leştirme sonrası işlevi de daha iyi olacaktır. Bu yüzden organ kopmalarında kopan 
uzvun çok iyi korunarak en kısa zamanda hastaneye ulaştırılması gerekir. Özellikle 
trafik kazaları esnasında kopan uzuvlar kaza sonrasında fazla zarar görmektedir. Bu 
tip vakalarda kopan uzvun yerine dikilmesi daha güç olmakta ve kaza sonrasında 
mikrop kapması halinde ise yerine dikilmesi imkânsız hale gelmektedir. Doku te-
mizliğini gerektirecek şekilde kirlenme varsa, kopan parça nazikçe temizlenmeli ve 
bulaşan artıklardan kurtarılmalıdır. Doku temizliğinde tentürdiyot, zefiran, oksijen 
gibi antiseptikler asla kullanılmamalıdır.

Uzuv kopması durumunda;

 • Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir,

 • Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir torbanın içine konur,

 • Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, 
içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya 
konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş 
ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

 • Torba kazazede ile aynı vasıtaya konur, üzerine hastanın adı ve soyadı yazılır, 
en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi birimler haberdar edilir.

Kopma gerçekleştikten sonra kazazedeye hiçbir yiyecek ve içecek (su dahi) 
verilmemelidir. midenin az da olsa bir yiyecek veya içecekle dolu olması, narkoz ve-

DİKKAT
Kopan bir uzuv, direk buzla temas ederse buz dokuyu yakar 
ve doku zarar görür.
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rilmesi veya kazazedenin ameliyattan uyandırılması sırasında kusmasına ve akciğer-
lerine mide içeriğinin kaçmasına sebep olabileceğinden dolayı çok tehlikelidir.

14. ŞOKTA İLK YARDIM
14.1. Şok
şok, kelime olarak sarsılma demektir. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organ-

lara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşük-
lüğü ile seyreden ve ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir. Kan dolaşımı, hücrelerin 
besin ve oksijen ihtiyacını karşılamaya yetmez. şokun seyri, ağrı ve ilk yardımda ge-
cikme nedeniyle ağırlaşabilir. müdahale edilmezse belirtiler ilerler, kişi ölebilir.

        İnsan hayatı önemlidir!

14.2. Şok Nedenleri
Kalp krizi, büyük kanamalar, aşırı korku ve heyecan, şiddetli baş ve karın darbe-

leri, aşırı sıvı kaybına yol açan durumlar (yanıklar, ishal, kusma), zehirlenme ve alerjik 
durumlardır. Trafik kazalarında şoka en fazla neden olan durum aşırı kanamalardır.

14.3. Şok Belirtileri
Kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte 

soğukluk, solukluk ve nemlilik, endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde 
solukluk ya da morarma, susuzluk hissi ve bilinç seviyesinde azalma gibi genel be-
lirtiler görülür.

Genellikle bir kaza yerinde sessiz, sakin ve hiçbir yardım istemeden yatan ya-
ralıya ilk yardımda öncelik verilir. Bu kişi şokta olabilir. Hiç hareket etmez. Sorulara 
cansız cevap verir. şuuru genellikle vardır. Buna karşın bayılmada şuur kaybı kısada 
olsa kaybolur.

14.4. Şok Pozisyonu Verilirken İzlenmesi Gereken İşlem  
          Basamakları

 • Kendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır,

 • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır,

 • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır,

 • Kazazedenin mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,

k
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 • varsa kanama hemen durdurulur,

 • Kazazedenin bacakları 30 
cm kadar yukarı kaldırı-
larak, bacaklarının altına 
çarşaf, battaniye yastık, 
kıvrılmış giysi vb. destek 
konulur (Resim 02.20),

 • Kazazede sıcak tutulur,

 • Hareket ettirilmez,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağ-
lanır,

 • Kazazedenin endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır.

 • Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.

DİKKAT
Şoka girmiş bir kazazedenin sırtüstü yatırılarak bacaklarının 
30 cm kadar yukarı kaldırılmasının amacı, kanın, beyin ve 
hayati organlara taşınmasını sağlamaktır.

15. YARALANMALARDA İLK YARDIM
15.1. Yaranın Tanımı ve Çeşitleri
Yara: Bir travma sonucu deri 

ya da deri altı dokusunun bütünlü-
ğünün bozulmasıdır. Aynı zaman-
da kan damarları, adale ve sinir 
gibi yapılar etkilenebilir. Travmayı 
yapan cismin özelliği ve şiddeti-
ne göre deri ve deri altı dokuların 
kesilmesi, yırtılması, delinmesi ve 
ezilmesi sonucu yara oluşur (Resim 
02.21).

Yaralanan dokuda, doku kaybı, yapı değişikliği, kanamalar ve işlev bozuklu-
ğu görülür. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar. Kanama 

Resim 02.20: Şok pozisyonu

Resim 02.21: Eli yaralanmış bir kazazede
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kontrol altına alınarak ve enfeksiyon önlenerek iyileşme için uygun ortam sağlanmış 
olacaktır.

Yara Çeşitleri
1) Kesik yaralar: Bıçak, çakı, cam gibi kesici aletlerle oluşur. Genellikle basit ya-

ralardır. Kesiğin uzunluğu ve derinliğine göre sinir ve damar zedelenmeleri artar. 
Derinlikleri kolay belirlenir, kanamalıdır.

2) Ezikli yaralar: Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması 
ile oluşan yaralardır. Yara kenarları eziktir. çok fazla kanama olmaz, ancak doku ze-
delenmesi ve hassasiyet vardır.

3) Delici yaralar: Uzun ve sivri aletlerle oluşan yaralardır. Yüzey üzerinde de-
rinlik hâkimdir. İç kanama ve organın işlevi bakımından tehlikelidir. Aldatıcı olabilir, 
tetanos tehlikesi vardır.

4) parçalı yaralar: Dokular üzerinde bir çekme etkisi ile meydana gelir. Doku ile 
ilgili tüm organ veya saçlı deride zarar görebilir.

5) Kirli (Enfekte) yaralar: mikrop kapma ihtimali olan yaralardır.

Enfeksiyon riski yüksek yaralar şunlardır:
 • Gecikmiş yaralar (6 saatten fazla),

 • Dikişleri ayrılmış yaralar,

 • Kenarları muntazam olmayan yaralar,

 • çok kirli ve derin yaralar,

 • Ateşli silah yaraları,

 • ısırma ve sokma ile oluşan yaralar.

Ağrı, kanama ve yara kenarının ayrılması yaraların ortak belirtileridir.

Ciddi (ağır) yaralanmalar şunlardır:

Kenarları birleşmeyen veya 2-3 cm olan yaralar, kanaması durdurulamayan 
yaralar, kas veya kemiğin göründüğü yaralar, delici aletlerle oluşan yaralar, yabancı 
cisim saplanmış olan yaralar, insan veya hayvan ısırıkları ve görünürde iz bırakma 
ihtimali olan yaralar.

        Yara içi kurcalanmamalıdır, yaradaki yabancı cisme dokunulmamalıdır!k
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15.2. Yaralanmalarda Genel İlk Yardım Kuralları
 • Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),

 • Yara yeri değerlendirilir (Oluş şekli, süresi, yabancı cisim varlığı, kanama vb.),

 • Kanama durdurulur,

 • Üzeri kapatılır,

 • Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,

 • Tetanos konusunda uyarıda bulunulur,

 • Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır!

DİKKAT
Yaralarda pamuk, kâğıt mendil ya da peçete kullanılmamalıdır. 
Bunların lifleri enfeksiyon tehlikesi oluşturur.

15.3. Önemli Bölge Yaralanmaları
Yaralanmalarda basit kırık, ezik ve sıyrıklar oluşabileceği gibi trafik kazaları so-

nucunda da çok ciddi yaralanmalar görülebilir. Göğüs kemiği, omurilik, kaburgalar, 
kalp ve akciğerler gibi önemli organlar yaralanabilir. Bu organlar solunum ve dola-
şım için önemli organlardır. Özellikle delici yaralanmalarda hayati tehlike oluşturur-
lar.

1) Delici Göğüs Yaralanmaları
Delici bir cismin batması veya kaburga kemiği kırıklarında, kırık uçların göğüs 

duvarını delmesiyle meydana gelir. Göğsün içine giren cisim, akciğer zarı ve akciğeri 
yaralar. Akciğerin yanı sıra kalp, yemek borusu, nefes borusu, damarlar gibi akciğere 
yakın hayati organlarda da yaralanmalar olabilir. Kaburga kırığı ve ezikler meydana 
gelebilir. Bunun sonucunda kazazedede; yoğun ağrı, solunum zorluğu, morarma, 
göğüsteki yaradan nefes alıyor görüntüsü, öksürük ve kan tükürme gibi belirtiler 
görülebilir.

Göğse saplanan yabancı cisimler çekilerek çıkartılmaz. Saplanırken kesen ke-
sici cisimlerin çekerken de keseceği unutulmamalıdır.
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Delici Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım
 • Kazazedenin bilinç kontrolü yapılır ve yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),

 • Yara üzeri plastik poşet naylon vb. sarılmış bir bezle kapatılır,

 • Nefes alma sırasında yaraya hava 
girmesini engellemek, nefes 
verme sırasında havanın dışa-
rı çıkmasını sağlamak için yara 
üzerine konan bezin bir ucu açık 
bırakılır,

 • Kazazedenin bilinci açık ise yarı 
oturur pozisyonda oturtulur (şe-
kil 02.22),

 • Ağızdan hiçbir şey verilmez ve 
yaşam bulguları sık sık kontrol 
edilir,

 • Göğüsteki yaradan nefes alıyor görüntüsü var ise şok ihtimali çok yüksektir. 
Bu nedenle şok önlemleri alınmalıdır,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

DİKKAT
Göğüs ve karına batan delici bir cisim varsa kesinlikle 
çıkartılmamalıdır.

2) Delici Karın Yaralanmaları
Karın içine delici, kesici cisim girmesi sonucunda karın boşluğundaki organ-

ların zarar görmesiyle meydana gelen yaralanmalardır. Karın bölgesi kemik bir yapı 
ile korunmadığı için oldukça yumuşak bir yapıdadır ve kolayca yaralanma meydana 
gelir. Karın yaralanmasında karnın içindeki önemli organları koruyan karın duvarı-
nın bütünlüğü bozulur. Karın bölgesindeki organlar zarar görebilir. Bağırsaklar dışarı 
çıkabilir. İç ve dış kanama ve buna bağlı şok oluşabilir. Karın tahta gibi sert ve çok 
ağrılı ise durum ciddidir.

Resim 02.22: Göğüs bölgesi yaralanmasında 
yapılacak ilk yardım uygulaması
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Delici Karın Yaralanmalarında İlk Yardım
 • Kazazedenin bilinci ve yaşam 

bulguları kontrol edilir,

 • Dışarı çıkan organlar içeri sokul-
maya çalışılmaz, üzerine geniş ve 
nemli temiz bir bez örtülür (Re-
sim 02.23),

 • Bilinç yerinde ise sırtüstü pozis-
yonda bacaklar bükülmüş olarak 
yatırılır, ısı kaybını önlemek için 
üzeri örtülür,

 • Ağızdan yiyecek ya da içecek bir şey verilmez,

 • Yaşam bulguları sık sık izlenir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

3) Kafatası ve Omurga Yaralanmaları
Kafatası ve omurga yaralanmala-

rına, trafik kazaları ağırlıklı olmak üzere 
birçok kazada sıkça rastlanır. Başa gelen 
darbe ile açık veya kapalı yaralanma orta-
ya çıkabilir. Yaralanma sonucunda başta 
küçük kesikler, çürükler, şişmeler, derin 
kesikler ya da kafatası kırıkları oluşabilir 
(Resim 02.24). Baş yaralanması, iç kana-

maya ya da beyin hasarına neden ola-
bilir. Darbenin şiddetine bağlı olarak ka-
fatası boşluğunda yer alan merkezi sinir 
sistemi etkilenebilir.

Bel kemiğindeki yaralanmalar-
da omurgada ani sıkışma ya da ayrılma 
meydana gelebilir (Resim 02.25). Bu- 
nun sonucunda sinir sistemi etkilener- 
ek bazı olumsuz sonuçlar oluşabilir.  

Resim 02.23: Karın bölgesi yaralanmasında 
yapılacak ilk yardım uygulaması

Resim 02.24: Kafatası yaralanması

Resim 02.25: İnsan omurgası
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Omurga yaralanmaları felç riskinin yüksek olduğu en tehlikeli yaralanmalardan- 
dır.

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından ol-
maktadır. Kafa büyük ve ağır olduğundan kafaya olan travmalar boynu da etkiler. 
Boynun anatomik yapısı bu bölgenin ciddi yaralanmalara maruz kalmasına neden 
olur. Boyunda meydana gelen yaralanmalar omurga yaralanmalarıyla birlikte de 
olabilir. Aynı zamanda büyük damar yaralanmaları ve hava yolu tıkanmaları da gö-
rülebilir. En emin yol tüm boyun yaralanmalarının çok ciddi olduğunu varsaymak ve 
aksi ispatlanmadıkça bu şekilde hareket etmektir.

Kafatası Yaralanmaları Çeşitleri
1) Saçlı Deride Yaralanmalar: Saç derisi kafatası yüzeyi üzerinde kolaylıkla yer 

değiştirebilir ve herhangi bir darbe sonucu kolayca ayrılabilir. Bu durumda çok fazla 
miktarda kanama olur, bu nedenle öncelikle kanamanın durdurulması gereklidir.

2) Kafatası Kırıkları: Kafatası kırıklarında beyin zedelenmesi, kemiğin kırılma-
sından daha önemlidir. Bu nedenle beyin hasarı bulguları değerlendirilmelidir.

3. Yüz Yaralanmaları: Ağız ve burun yaralanmalarında solunum ciddi şekilde 
etkilenebilir ve duyu organları zarar görebilir. Bir yüz yaralanması sonucunda burun 
ve çene kemiklerinde yaralanma görülebilir.

4. Boyun Yaralanmaları: En çok zarar gören bölge bel ve boyun bölgesidir ve 
çok ağrılıdır. Kazalarda en çok boyun etkilenir.

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarının Nedenleri
 • Yüksek bir yerden düşme,

 • Baş ve boyun yaralanması,

 • Otomobil ya da motosiklet kazaları,

 • Spor ve iş kazaları,

 • Yıkıntı altında kalma.

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında Belirtiler
 • Bilinç düzeyinde değişmeler, hafıza değişiklikleri ya da hafıza kaybı,

 • Başta, boyunda ve sırtta ağrı,

 • Elde ve parmaklarda karıncalanma ya da his kaybı,

 • vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı,

 • Baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu,
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 • Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı ve kan gelmesi,

 • Baş, boyun ve sırtta dış kanama,

 • Sarsıntı,

 • Denge kaybı,

 • Kulak ve göz çevresinde morluk.

Ancak, kazazedede hiçbir belirti yoksa bile; yüz ve köprücük kemiği yaralan-
maları, tüm düşme vakaları, trafik kazaları ve bilinci kapalı tüm kazazedeler kafa ve 
boyun yaralanması olarak var sayılmalıdır. 

       Baş yaralanmasında bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır!

Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım
 • Bilinç kontrolü yapılır ve yaşam bulguları değerlendirilir,

 • Hemen 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir,

 • Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır,

 • Yardım geldiğinde sedyeye baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan alınma-
lıdır,

 • Taşınma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz kalmaması gerekir,

 • Tüm yapılanlar ve kazazede hakkındaki bilgiler kaydedilmeli ve gelen ekibe 
bildirilmelidir,

 • Asla yalnız bırakılmamalıdır.

DİKKAT
Kazazedede omurga yaralanması şüphesi varsa; baş-boyun-
gövde ekseninin korunmasına dikkat edilir.

16. GÖZE, KULAĞA VE BURUNA YABANCI CİSİM 
KAÇMASI DURUMUNDA İLK YARDIM
16.1. Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
Göze yabancı cisim kaçabildiği gibi çarpma sonucu bazı yaralanmalar da ola-

bilir. Toz, küçük maden veya cam parçaları gibi yabancı cisimler göz yuvarlağının 

k
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herhangi bir yerine yapışabilir ve göz kapağının altına girebilir. Gözde yanma, bat-
ma, sulanma, kaşıntı ve ovmaya bağlı kızarıklık görülür. Hatalı müdahaleler göze 
zarar verir ve yabancı cismin çıkarılması da güçleşir.

Toz gibi küçük madde ise;
 • Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır,

 • Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur,

 • Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır,

 • Kazazedeye gözünü kırpıştırması söylenir,

 • Göz ovulmamalıdır,

 • çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

        Hatalı müdahaleler göze zarar verir!

Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa;
 • Gerekmedikçe kazasede yerinden oynatılmaz,

 • Göze hiçbir şekilde dokunulmaz,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Kazazedenin göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

16.2. Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
Dış kulak yoluna genellikle buğday tanesi, fasulye, nohut, bezelye, kum gibi 

küçük cisimler veya böcek kaza ile kaçabilir. Özellikle böcekler hareket ve sesleri ile 
çok rahatsızlık verir. Su ile şişen tahıllar ve kuru baklagillerin çıkarılması çok zorlaşır. 
Bazen kulağı temizlemekte kullanılan pamuk ve çöpler kulakta kalabilir. Bu durumda;

 • Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez,

 • Su değdirilmez,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

16.3. Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
Buruna da kulakta olduğu gibi bazı yabancı cisimler kaçabilir. Bu durumda;

 • Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağ-
lanır.

 • çıkmazsa 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

k
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17. YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASI 
       DURUMUNDA İLK YARDIM
17.1. Yanıklar
Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasına yanık denir. 

Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak katı 
maddelerle temas, asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas, elektrik akımı etkisi 
ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

       Yanıkta ilk etapta sıvı kaybı, daha sonra da enfeksiyon en büyük risktir!

Yanığın ciltteki derinliği, yaygınlığı, bölgesi, enfeksiyon riski, yaralının yaşı, so-
lunum yoluyla görülen zarar ve yaralıda önceden var olan hastalıklar yanığın ciddi-
yetini belirleyen faktörlerdir.

Yanık Türleri

Etkilenen bölgede zarar gören hücre miktarı, yanığın şiddeti, boyutu ve derin-
liğine göre değişmektedir.

Yanıklar ciltteki derinliğine göre sınıflandırılır:

Birinci derece yanıklar: Yalnızca 
derinin üst kısmının zarar gördüğü yü-
zeysel yanıklardır. Deride kızarıklık, ağrı, 
yanık bölgede ödem vardır. Deri bütün-
lüğü bozulmamıştır. İz bırakmadan yak-
laşık 48 saatte iyileşir (Resim 02.26).

İkinci derece yanıklar: Derinin üst 
ve alt tabakası yanmıştır. Deride içi su 
dolu kabarcıklar vardır. Deri kırmızı ve 
ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesi ile 
kendi kendine iyileşir (Resim 02.26).

Üçüncü derece yanıklar: Derinin 
tüm tabakaları etkilenmiştir. Deri, deri 
altı dokuları, kaslar ve kemiklere kadar 
derinleşen yanıktır. Özellikle de kaslar, 
sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görü-
lür. Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır. Sinirler zarar gördüğü 
için ağrı yoktur. Yanık iyileşince deride yanık izi kalır (Resim 02.26).

Üst deri
Alt deri
Deri altı 
dokuları

I. derece yanık

II. derece yanık

III. derece yanık

Resim 02.26: Yanıkların derecelendirilmesi

k
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Yanığın Vücuttaki Olumsuz Etkileri

Yanıkta deri ve deri altı dokusunun sıcak ve sıcak su etkisiyle ya da yakıcı bir 
etkenle harabiyeti söz konusudur. Sıcak, yakıcı kimyasal maddeler, elektrik akımı ya 
da radyasyon bu etkiyi yapmaktadır. Yanık, derinliği, yaygınlığı ve oluştuğu bölgeye 
bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş bozukluğuna yol açar. Ağrı ve sıvı kaybına 
bağlı olarak şok meydana gelir. Kazazedenin kendi vücudunda bulunan mikrop ve 
toksinlerle enfeksiyon oluşur.

     Yanıkta ağrının giderilmesi için bölgenin soğuk suyun altına tutulması yeterlidir!

Isı İle Oluşan Yanıklarda İlk Yardım
 • Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir,

 • Kazazedenin üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır ve yuvarlanması sağ-
lanır,

 • Yaşam belirtileri değerlendirilir (ABC),

 • Solunum yolunun etkile-
nip etkilenmediği kontrol 
edilir,

 • Yanık bölge küçükse en az 
20 dakika çeşme suyu al-
tında tutulur (Resim 02.27). 
Yanık büyükse önerilmez,

 • Ödem oluşabileceği düşü-
nülerek yüzük, bilezik, saat 
gibi eşyalar çıkarılır,

 • Yanmış alandaki deriler 
kaldırılmadan giysiler çı-
karılır, takılan yerler varsa 
kesilir,

 • Hijyen ve temizliğe dikkat edilir,

 • Su toplamış yerler patlatılmaz,

 • Yanık üzerine ilaç, yağ, yoğurt ya da yanık merhemi gibi maddeler de sürül-
memelidir,

Resim 02.27: Yanık bölgenin hemen soğuk suya 
tutulması

k



63

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

 • Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,

 • Kazazede battaniye ile örtülür,

 • Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır,

 • Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa, kazazedenin kusması yoksa bilinçliy-
se ağızdan 1 litre su-bir çay kaşığı karbonat-bir çay kaşığı tuz karışımı sıvı 
verilerek sıvı kaybı önlenir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

Yanık yüzeyine diş macunu, salça, yoğurt gibi maddelerin kesinlikle sü-
rülmemesinin sebebi nedir?

 ARAŞTIRALIM

Elektrik Yanıklarında İlk Yardım
 • Soğukkanlı ve sakin olunmalıdır,

 • Kazazedeye dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir, akımı kesme 
imkânı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir,

 • Kazazedenin ABC’si değerlendirilmelidir,

 • Kazazedeye kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir,

 • Kazazede hareket ettirilmemelidir,

 • Hasar gören bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenmelidir.

Kimyasal Yanıklarda İlk Yardım
 • Deriyle temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesil-

melidir,

 • Bölge bol tazyiksiz suyla, en az 15-20 dakika yumuşak bir şekilde yıkanma-
lıdır,

 • Giysiler çıkarılmalıdır,

 • Kazazede örtülmelidir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenmelidir.
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17.2. Donmalar
vücut dokularının donmasıyla oluşan bir rahatsızlıktır. Aşırı soğuk ortamda 

uzun süre kalınması sonucu donma ortaya çıkar. Dolaşım azaldıkça dokular donma-
ya başlar. En sık donan bölgeler eller, ayaklar, kulaklar ve özellikle burun uçlarıdır. 
Eller ve ayaklar vücudun uç noktalarıdır ve özellikle soğuktan dolayı dolaşım kısıt-
landığında, bu bölgelere giden kan miktarı iyice azalır. Kulaklar ise ince oldukları için 
fazla bir dolaşıma sahip değildirler. Burun ise genelde soğuktan iyi korunmaz. vücu-
dun ana bölgelerindeki ısıyı korumak için diğer bölgelere olan dolaşım neredeyse 
durma derecesinde kısıtlanabilir.

Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi 
ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur.

Donuklar şu şekilde derecelendirilir;
Birinci derece: En hafif şeklidir. Er-

ken müdahale edilirse hızla iyileşir. De-
ride solukluk, soğukluk hissi olur. Uyu-
şukluk ve halsizlik görülür. Daha sonra 
kızarıklık ve iğnelenme hissi oluşur (Re-
sim 02.28).

İkinci derece: Soğuğun sürekli ol-
ması ile belirtiler belirginleşir. Zarar gö-
ren bölgede gerginlik hissi olur. Ödem, 
şişkinlik, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar 
meydana gelir. Su toplanması iyileşirken 
siyah kabuklara dönüşür (Resim 02.28).

Üçüncü derece: Dokuların geriye 
dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. 
Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile 
ayrılan siyah bir bölge oluşur (Resim 02.28).

Resim 02.28: Donukların derecelendirilmesi

I. derece donuk
II. derece donuk III. derece donuk

Aracın aküsü sülfürik asit içerdiğinden, araçtan çıkartılırken ve tutarken 
dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen 
sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması 
gereken nedir?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ETKİNLİK 2.4
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Donukta İlk Yardım
 • Kazazede ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir ve sakinleştirilir,

 • Kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez,

 • Kuru giysiler giydirilir ve sıcak içecekler verilir,

 • Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü temiz bir bez ile örtü-
lür,

 • Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır,

 • El ve ayak doğal pozisyonda tutulur (eller yumruk yapılmışsa ve ayaklar bü-
zülmüş ise açılmaya çalışılmaz),

 • ısınma işleminden sonra hala hissizlik varsa bezle bandaj yapılır,

 • El ve ayaklar yukarı kaldırılır,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

17.3. Sıcak Çarpması
Yüksek derecede ısı ve nem sonucu vücut ısısının ayarlanamaması nedeniyle 

ortaya bazı bozukluklar çıkar. Aşırı ısı, vücudun ısıdan korunma mekanizmalarını bo-
zar. Sıcak çarpmalarında vücut ısısı 40 ˚C üzerine çıkar, metabolizma durur ve hızlı 
doku zararı gelişir.

       Sıcak bitkinliği, çok aşırı terleme ile fazla su ve tuz kaybı nedeniyle oluşur!

Sıcak Çarpmasının Belirtileri
Adale krampları, güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi, davranış bozukluğu, si-

nirlilik, solgun ve sıcak deri, bol terleme (daha sonra azalır), mide krampları, kusma, 
bulantı, bilinç kaybı, hayal görme ve hızlı nabız.

Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
 • Kazazede serin ve havadar bir yere alınarak giysileri çıkarılır,

 • Sırtüstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,

 • Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su –1 
çay kaşığı karbonat –1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilir.

k
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Sıcak Çarpmasında Risk Grupları

Sıcak çarpması için özel bir risk grubu bulunmamakla beraber, diğer hastalık 
ya da yaralanmalar için hassas olan kişiler, sıcaktan diğer kişilere göre daha çok etki-
lenirler. Bu kişiler; kalp hastaları, tansiyon hastaları, diyabet hastaları, kanser hastala-
rı, normal kilosunun çok altında ve çok üzerinde olanlar, psikolojik ya da psikiyatrik 
rahatsızlığı olanlar, böbrek hastaları, 65 yaş üzeri kişiler, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, 
yeterli miktarda su içmeyenler, sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlardır.

Sıcak Yaz Günlerinde Sıcak Çarpmasından Korunmak İçin Alınması 
Gereken Önlemler

 • Özellikle şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak 
aksesuarlar kullanılmalıdır,

 • mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmeli-
dir,

 • Bol miktarda sıvı tüketilmelidir,

 • vücut temiz tutulmalıdır,

 • Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır,

 • Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır,

 • Direk güneş ışığında kalınmamalıdır,

 • Kapalı mekânların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmeli-
dir.

18. KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM
Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcı-

nın temel hedefi; sorunlu vücut uzantısı ya da bölümünü hareketsiz hale getirerek, 
kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek, ağrısız ve güvenli bir şekilde nak-
lini sağlamaktır.

Yanık, donma ve sıcak çarpması ile ilgili halk arasında yapılan yaygın uy-
gulamalar nelerdir?

 ARAŞTIRALIM
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18.1. Kırıklar
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya 

veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulması-
na kırık denir. Kırıklar darbe ya da düşme sonucu oluşabilir. Kırığı oluşturan kuvvet 
sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, ten-
donları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Kırık olup olmadığı belir-
lenmeden, kırık bölgesi hareketsiz hale getirilmeden kazazede yerinden oynatılma-
malıdır.

Kırık Türleri
Kırıklar, kapalı kırık ve açık kırık olmak üzere iki sınıfa ayrılır:

1) Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur. Ancak deri sağlamdır (Resim 
02.29).

2) Açık kırık: Deri bütünlüğü bozulmuştur. Kırık uçları dışarı çıkabilir. Berabe-
rinde kanama ve enfeksiyon tehlikesi taşırlar (Resim 02.30).

Resim 02.29: Kapalı kırık Resim 02.30: Açık kırık

Kırık Belirtileri

Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kaybı, ödem ve kanama nede-
niyle oluşan morarma kırıklarda görülen başlıca belirtilerdir.

Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene gereklidir.

Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar

 • Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma (Kırık bölgede 
nabız alınamaması, solukluk, soğukluk),

 • parçalı kırıklarda kanamaya bağlı şok.

        Sigara bağımlılığı, kırığın iyileşmesini geciktirir!k
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Kırıklarda İlk Yardım İlkeleri
 • Hayatı tehdit eden yaralanmala-

ra öncelik verilir,

 • Kazazede hareket ettirilmez, sı-
cak tutulur,

 • Kol etkilenmişse yüzük ve saat 
gibi eşyalar çıkarılır (aksi takdir-
de gelişebilecek ödem doku ha-
sarına yol açacaktır),

 • Tespit ve sargı yapılırken par-
maklar görünecek şekilde açıkta 
bırakılır. Böylece parmaklardaki 
renk, hareket ve duyarlılık kont-
rol edilir (Resim 02.31),

 • Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst ek-
lemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri, sopa, tahta, 
karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst 
eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır,

 • Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır,

 • Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir,

 • Kol ve bacaklar kalp seviyesinden yukarıda tutulur,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

18.2. Çıkıklar
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ay-

rılmasıdır (Resim 02.32). Zorlama, çarp-
ma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu 
oluşur. Eklem bağlarının normalde izin 
vermeyeceği bir harekete zorlanan ke-
mik, bağları aralayarak ya da yırtarak ye-
rinden uzaklaşır. Kendiliğinden normal 
konumuna dönemez. Genellikle parmak, 
bilek, omuz, dirsek, kalça, diz kapağı ve 
çene eklemlerinde görülür.

Resim 02.31: Tespit ve sargıda parmakların 
açıkta bırakılması

Resim 02.32: Omuz ekleminde görülen çıkık
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Çıkık Belirtileri

Yoğun ağrı, şişlik, kızarıklık, işlev kaybı ve eklem bozukluğu çıkıklarda görülen 
başlıca belirtilerdir.

Çıkıkta İlk Yardım
 • Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,

 • çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz,

 • Kazazedeye ağızdan hiçbir şey verilmez,

 • Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

DİKKAT
Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna 
konulmaya çalışılması damar ve sinir sıkışmalarına, eklem 
bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına, çıkığın sık 
sık tekrar etmesine neden olabilir.

18.3. Burkulmalar
Burkulma, eklem yüzeylerinin 

anlık olarak ayrılmasıdır. Zorlamalar 
sonucu oluşur. Eklemin yapısında 
yırtılmalar ve iç kanamalar meydana 
gelir. Burkulmaların en sık görüldü-
ğü bölgeler; el ve ayak bileği ile diz 
kapağı ve dirsek eklemleridir (Resim 
02.33).

Burkulma Belirtileri

Burkulan bölgede hareketle artan şiddetli ağrı, kızarma, şişlik ve işlev kaybı 
görülür.

Burkulmada İlk Yardım
 • Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir,

Resim 02.33: Ayak bileğinin burkulması

Burkulma

Yırtılma
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 • şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır,

 • Hareket ettirilmez,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

Ayrıca, şişme ve morarmanın olduğu bölgeye buz torbası ile soğuk uygulama 
yapılması, kan damarlarının büzülmesine ve deri altı kanamasının azalarak durma-
sına yardımcı olur.

18.4. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Tespit
Kazadan etkilenen bölgenin daha fazla zarar görmemesi için hareketsiz hale 

getirilmesi uygulamalarına tespit denir. Tespit için ilk yardımcı elde olan malzemele-
ri kullanır. Bunlar üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat, tahta, karton 
vb. malzemeler olabilir.

      Ateller vücut bölgesinin hareketsiz hale getirilmesinde kullanılan desteklerdir!

Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır,

 • Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır,

 • Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır,

 • Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmelidir, düzeltilmeye çalışılma-
malıdır,

 • Tespit; kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içe-
recek şekilde yapılmalıdır.

Tespit Yöntemleri

Kırıkta müdahale kazazedenin bulunduğu yerde yapılmalıdır. Kazazede taşın-
madan önce kırık bölgesi hareketsiz hale getirilmelidir. Bazı kırıklarda uygulanan 
tespit yöntemleri şunlardır:

1) Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti
 • Kırık köprücük kemiği tarafındaki koltuk altına yumuşak malzeme yerleşti-

rilir, 

 • Her iki köprücük kemiği üzerine katlanmış sargı konur ve koltuk altından 
bağlanır,

 • Arkadan üçüncü bağ, iki sargı arasından geçirilerek iki omuz aynı düzeye 

k
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gelinceye kadar gerdirilir ve bağlanır,

 • Kırık taraftaki kol, üçgen sargıyla as-
kıya alınır, kırık iki tarafta da var ise o 
zaman iki kolda askıya alınır,

 • Kesinlikle atel kullanılmaz,

 • Kazazede oturuş pozisyonunda sevk 
edilir (Resim 02.34).

2) Üst Kol Kemiği Kırığı Tespiti
 • Sert tespit malzemesiyle yapılır,

 • Kırık kemiği tespit edecek olan mal-
zemeler yerleştirilmeden önce, kolun 
altına (koltuk boşluğundan yararlanı-
larak) iki şerit yerleştirilir,

 • malzemelerden kısa olanı koltuk altın-
dan itibaren dirseği içine alacak şekil-
de yerleştirilir,

 • Uzun olanı omuzla dirseği içine alacak 
şekilde yerleştirilir,

 • Daha önceden yerleştirilen şeritlerle 
bağlanarak tespit edilir,

 • Dirseği tespit için kol askısı takılır,

 • Omuz tespiti için, göğüs ve yaralı kol 
üzerinden geniş kumaş şerit veya üçgen bandaj uygulanır,

 • Kazazede oturuş veya yarı oturuş pozisyonunda sevk edilir (Resim 02.35).

3) Ön Kol Kemiği Kırığı Tespiti
 • Ön kolun altına iki şerit yerleştirilir,

 • Yumuşak maddeyle desteklenmiş sert tespit malzemelerinden biri parmak 
diplerinden dirseğe kadar içe, diğeri elin dış yüzünden dirseğe gelecek şe-
kilde dışa konarak tespit edilir,

 • Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, fazla sıkılmamalıdır,

 • Dirsek eklemini tespit için kol askısı takılır,

 • Bilek kemiklerinde veya el tarak kemiğinde, bölgeyi bir kol askısı ile tespit 

Resim 02.34: Köprücük kemiği kırığı

Resim 02.35: Üst kol kemiği kırığı tespiti
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yeterlidir,

 • parmak kemiği kırıkları ile çıkığı ayırt 
etmek zordur. Tespit için, bir tespit 
malzemesi ile yaralı parmak, yanındaki 
sağlıklı parmakla bandaj yapılabilir.

 • Kazazede oturuş pozisyonunda sevk 
edilir (Resim 02.36).

4) Bacak Kemiği Kırığı Tespiti
 • Bir el ayağın üst kısmına, diğeri bileğe 

konularak yaralı bacak tutulur ve sağ-
lam bacakla bir hizaya getirmek için 
yavaşça çekilir. Aynı zamanda hafif bir 
döndürmede uygulanır,

 • Her iki bacak arasına (dizler ve bilekler) bir dolgu malzemesi konur,

 • Sekiz şeklinde bir bandajla bilekler sabitlenir,

 • Uyluk kemiği kırıklarında kazazedenin vücudunun altından, kımıldatmaksı-
zın doğal boşlukları kullanarak bel, diz ve bileklerin arkasına kumaş şeritler 
(veya benzeri) geçirilir,

 • Yumuşak malzemeyle desteklenmiş sert tespit malzemesi, koltuk altından 
ayağa kadar yerleştirilir ve ayaklardan yukarı doğru bağlanır,

 • Kırık, bacağın yalnızca alt kısmında ise tespit işlemi kalçadan itibaren yapılır.

 • Düğümler tespit malzemesi üzerine atılarak bandajlar bağlanır,

 

Resim 02.37: Bacak kemiği kırığı tespiti

Resim 02.36: Ön kol kemiği kırığı tespiti
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 • Bilek hizasındaki bandaj öncekinin üzerine sekiz şeklinde bağlanır,

 • Sert tespit malzemesi bulunmaması halinde, sağlam bacağı tek destek ola-
rak kullanarak, geniş bandajlarla tespit edilir.

 • Kazazede sırtüstü yatar pozisyonda sedye ile sevk edilir (Resim 02.37).

19. BİLİNÇ KAYIPLARINDA İLK YARDIM
19.1. Bilinç Kaybı
Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden başlaya-

rak, hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden bilincin kısmen ya da tama-
men kaybolması halidir. Bilinç kaybı bayılma ya da koma halinde görülebilir.

Bayılma: Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının 
azalması sonucu oluşur.

Koma: Bilinç kaybının en ileri durumu komadır. Yutkunma ve öksürük gibi ref-
lekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile 
ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.

19.2. Bilinç Kaybı Nedenleri ve Belirtileri

Bayılma Nedenleri 
Korku, aşırı heyecan, sıcak, yorgunluk, kapalı ortam, kirli hava, aniden ayağa 

kalkma, kan şekerinin düşmesi, şiddetli enfeksiyonlar.

Bayılma Belirtileri
Baş dönmesi, baygınlık, yere düşme, bacaklarda uyuşma, bilinçte bulanıklık, 

yüzde solgunluk, üşüme, terleme, hızlı ve zayıf nabız.

Koma Nedenleri
Düşme veya şiddetli darbe, özellikle kafa travmaları, zehirlenmeler, aşırı alkol, 

uyuşturucu kullanımı, şeker hastalığı, karaciğer hastalıkları, havale gibi ateşli hasta-
lıklar.

Koma Belirtileri
Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması, sesli ve ağrılı dürtülere tepki 

olmaması, idrar ve gaita kaçırma.
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19.3. Bilinç Bozukluğu Durumunda İlk Yardım
Kişi başının döneceğini hissederse; 
 • Sırtüstü yatırılır, ayakları 30 cm kaldırılır (Resim 02.20),

 • Sıkan giysiler gevşetilir,

 • Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır.

Eğer kişi bayıldıysa; 
 • Sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır (Resim 02.20),

 • Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır,

 • Sıkan giysiler gevşetilir, 

 • Kusma varsa yan pozisyonda tutulur (Resim 02.38D),

 • Solunum kontrol edilir,

 • Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.

Bilinç kapalı ise; 
 • Kazazedenin yaşam bulguları değerlendirilir (ABC),

 • Kazazedeye koma pozisyonu verilir (Resim 02.38D),

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • Sık sık solunum ve nabız kontrol edilir,

 • Yardım gelinceye kadar yanında beklenir.

19.4. Koma Pozisyonu (Yarı Yüzükoyun-Yan Pozisyon)
 • Sesli veya omzundan hafif sarsarak, uyarı verilerek bilinç kontrol edilir,

 • Sıkan giysiler gevşetilir,

 • Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilir,

 • Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir,

 • şah damarından nabız kontrol edilir,

 • Kazazedenin döndürüleceği tarafa diz çökülür,

 • İlk yardımcıya yakın kolu baş hizasında omuzdan yukarı uzatılır (Resim 
02.38A),

 • Kazazedenin karşı tarafta kalan kolu karşı omzunun üzerine konur (Resim 
02.38B),

 • Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak şekilde kıvrılır (Resim 02.38C),
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 • Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir,

 • Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doğru destek yapılır,

 • Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır,

 • Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eğik konur,

 • Tıbbi yardım (112) gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur (Resim 02.38D),

 • 3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.

Resim 02.38: Koma pozisyonunun verilişi

A B C D

20. BİLİNÇ KAYBI OLUŞTURAN DURUMA GÖRE İLK 
       YARDIM

20.1. Havale
Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriş yüzünden beyinde meydana gelen 

elektriksel boşalmalar sonucu oluşur. vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen 
kasılmalar olur.

Havale Nedenleri 
Kafa travmasına bağlı beyin yaralanmaları, beyin enfeksiyonları, yüksek ateş, 

bazı hastalıklar (sara).

En sık görülen havale çeşitleri şunlardır: 

1) Yüksek Ateş Nedeniyle Oluşan Havale 

Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38°C’nin üstüne çıkma-
sıyla oluşur. Genellikle 6 ay-6 yaş arasındaki çocuklarda rastlanır.

Yüksek Ateş Nedeniyle Oluşan Havalede İlk Yardım
 • Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır,

 • Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.
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2) Sara Krizi (Epilepsi) Nedeniyle Oluşan Havale 
Epilepsi, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarj-

larına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Halk arasında “Sara hastalığı” olarak 
bilinir. Kronik bir hastalıktır. Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir nedenle 
beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir.

Her zaman tipik sara krizi karakterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır. Sara 
krizini davet eden bazı durumlar olabilir. Örneğin uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı 
yorgunluk, kullanılan ilaçların doktor izni dışında kesilmesi ya da değiştirilmesi, hor-
monal değişiklikler sara krizinin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bazı durumlarda 
sara krizi, madde bağımlılarının geçirdiği madde yoksunluk krizi ile karıştırılabilir.

Sara Krizinin Belirtileri 
 • Hastada sonradan oluşan ve ön haberci denilen normalde olmayan kokuları 

alma, adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluşur,

 • Bazen hasta bağırır, şiddetli ve ani bir şekilde bilincini kaybederek yığılır,

 • Yoğun ve genel adale kasılmaları görülebilir, 10-20 saniye kadar nefesi ke-
silebilir,

 • Dokularda ve yüzde morarma gözlenir,

 • Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgı-
lanması, altına kaçırma görülebilir,

 • Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareket-
ler gözlenir,

 • Son aşamada hasta uyanır, şaşkındır, nerede olduğundan habersiz, uykulu 
hali vardır.

 • Bazı kişilerde, sara krizi aşağıdaki hafif belirtilerle görülebilir;

1. Bir noktaya doğru dalgın bakış ve kişinin hayal âlemine dalmış gibi gö- 
     rünmesi,

2. İstemsiz mimik ve hareketler, dudak ısırma gibi hareketler,

3. Anlamsız konuşma ve tekrarlayan hareketler,

4. Dikkati dağıtacak derecede bellek yitimi.

DİKKAT
Sara krizi geçiren kişinin kilitlenmiş çenesi açılmaya çalışılmaz, 
el, kol ve bacakları bağlanmaz, krizin kendiliğinden geçmesi 
beklenir.
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Sara Krizi nedeniyle oluşan havalede İlk Yardım
Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (Örneğin kişi yol ortasında kriz 

geçiriyorsa olay yerindeki trafik akışı kesilmelidir).

 • Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır,

 • Hasta bağlanmaya çalışılmaz,

 • Kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz,

 • Genel olarak yabancı herhangi bir madde kullanılmaz, koklatılmaz ya da 
ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez,

 • Kendisini yaralamamasına dikkat edilir,

 • Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme konur,

 • Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır,

 • Sıkan giysiler gevşetilir,

 • Kusmaya karşı tedbirli olunur,

 • Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler yapılır,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

20.2. Kan Şekeri Düşüklüğü
Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiği zaman ortaya çıkan belirtiler-

dir. Beyin ve sinir sistemi hücrelerinin, normal çalışması için oksijen kadar şekere 
de ihtiyacı vardır. Kandaki şeker miktarı düşünce beyin tarafından “adrenerjik ak-
tivite” olarak adlandırılan bir reaksiyon başlatılır ve kan şekerini yükseltmek üzere 
stres hormonları salgılanır. Bu nedenle çarpıntı, sinirlilik, huzursuzluk ateş basması, 
fenalık hissi, titreme ve terleme gibi şikayetler oluşur.

Kan Şekeri Düşmesinin Nedenleri
şeker hastalığı, uzun süre aç kalma ve ağır egzersiz durumlarında kan şekeri 

düşüklüğü görülme riski vardır.

Kan Şekeri Düşmesinin Belirtileri
Kan şekerinin aniden düşmesi durumunda; korku, terleme, hızlı nabız, titreme, 

aniden acıkma, yorgunluk, bulantı gibi belirtiler görülür.

Kan şekerinin yavaş ve uzun sürede düşmesi durumunda; baş ağrısı, görme 
bozukluğu, uyuşukluk, zayıflık, konuşma güçlüğü, kafa karışıklığı, sarsıntı ve şuur 
kaybı gibi belirtiler görülür.
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Kan Şekeri Düşmesinde İlk Yardım
 • Hastanın ABC’si değerlendirilir,

 • Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker, şekerli içecekler ve-
rilir, fazla şekerin bir zararı olmaz (Ayrıca belirtiler fazla şekerden meydana 
gelmiş ise bile fazladan şeker verilmesi, hastanın düşük kan şekeri düzeyin-
de kalmasından daha az zararlı olacaktır. çünkü düşük kan şekeri, beyinde 
ve diğer hayati organlarda kalıcı zararlara neden olabilir),

 • 15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım 
çağırılır,

 • Hastanın bilinci yerinde değilse koma pozisyonu verilerek tıbbi yardım ça-
ğırılır(112).

20.3. Göğüste Kuvvetli Ağrı
Göğüste Kuvvetli Ağrı Nedenleri
Göğüste kuvvetli ağrı nedenle-

ri arasında en sık olarak kalp spazmı ve 
kalp krizi görülür (Resim 02.39). Her ikisi 
de kalp kasının belli bir yerine gönderi-
len kanın azalması sonucu oluşur.

Göğüste Kuvvetli Ağrı Belirtileri

1) Kalp Spazmı Belirtileri

 • Sıkıntı veya nefes darlığı olur,

 • Ağrı hissi; genellikle göğüs orta-
sında başlar, kollara, boyuna, sır-
ta ve çeneye doğru ilerler,

 • Sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, üzüntü ya da fazla ye-
mek yeme sonucu ortaya çıkar,

 • Kısa sürelidir, ağrı yaklaşık 5-10 dakika kadar sürer,

 • Ağrı, istirahat ile durur, istirahat halindeyken görülmesi ciddi bir durumu 
gösterir,

 • Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.

2) Kalp Krizi Belirtileri

 • Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulan-

Resim 02.39: Göğüste kuvvetli ağrı hissedilmesi 
kalp krizi nedeni olabilir.
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tısı, kusma gibi bulgular görülür,

 • Ağrı; göğüs ya da mide boşluğunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat böl-
gesinde görülür, omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır,

 • Süre ve yoğunluk olarak kalp spazmı ağrısına benzemekle birlikte daha şid-
detli ve uzun sürelidir,

 • En çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı şeklinde belirti verir ve bu ne-
denle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır (Bu tür gaz ya da kas ağrıları, aksi ispat 
edilinceye kadar kalp krizi olarak düşünülmelidir),

 • Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.

Göğüs Ağrısında İlk Yardım
 • Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir (ABC),

 • Hasta hemen dinlenmeye alınır, sakinleştirilir,

 • Yarı oturur pozisyon verilir,

 • Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır,

 • Yol boyunca yaşam bulguları izlenir.

21. ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM
Yavaş ya da birdenbire etki göstererek vücuttaki organların çalışmalarını az ya 

da çok bozan, yavaşlatan zararlı maddelere zehir denir. vücuda zehirli bir maddenin 
girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ise zehirlenme denir.

vücuda dışarıdan giren bazı yabancı maddeler, vücudun yaşamsal fonksiyon-
larına zarar verebileceğinden zehirli olarak kabul edilirler.

Zehirlenmeler; solunum, sindirim ve cilt yoluyla olmak üzere üç grupta toplanır.

21.1. Solunum Yoluyla Zehirlenmeler
Zehirli maddenin solunum yolu ile alınmasıyla oluşur. Solunum yoluyla zehir-

lenmelerin başında karbonmonoksit gazı ile zehirlenmeler gelmektedir. Hücrelere 
oksijen taşınmasını engellediği için boğucu etki yapar. Karbonmonoksit gazı; egzoz 
gazları, tüp kaçakları, şofben, gaz ve kömür ısıtıcıları, mangal kömürleri, kuyular ve 
derin çukurlarda bulunur.



80

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

Küçük ve kapalı bir garajda ça-
lıştırılan araba 15-30 dakika içinde 
öldürücü düzeyde karbonmonoksit 
üretir (Resim 02.40). Garaj kapısı veya 
penceresi açık tutulmalıdır.

Sobalardan sızan gazların so-
lunması ile karbonmonoksit zehirlen-
mesi meydana gelir. Baca ve borular-
da gaz sızıntısı olabilecek yerlerin sık 
sık kontrol edilmesi gerekir. Özelikle 
rüzgârlı havalarda yatmadan önce sobalar iyice söndürülmelidir.

şofben sıcak su temini için birçok konutta kullanılmaktadır. Elektrikle çalışan-
lar genellikle termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve 
kişiler sıcak su yanıkları ile karşılaşabilmektedir. lpG ile çalışan şofbenler ile de kaza-
lar olmaktadır. Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağ-
lıdır. lpG zehirli değildir. Ancak; 6 m³ den küçük iyi havalandırılmamış mekânlarda 
şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden 
havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler. Banyoda şofben kullanılıyorsa banyo 
içerden kilitlenmemeli, şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı, şofbenin olduğu 
yere bol hava girişi sağlanmalı, şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm’den uzun 
olmamalı, banyodaki kişiler kontrol edilmelidir.

Belirtileri

Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, bu-
lantı-kusma, oksijen yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma, kaslarda gevşe-
me, bilinç kaybı, koma ve ölüm görülür.

Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Kazazede temiz havaya çıkarılır ya da cam ve kapı açılarak ortam havalan-

dırılır,

 • Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (ABC),

 • Yarı oturur pozisyonda tutulur,

 • Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

 • İlk yardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli 
önlemleri almalıdır,

Resim 02.40: Kapalı garajda çalıştırılan araba 
öldürücü düzeyde karbonmonoksit üretir.
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 • Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır,

 • Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kulla-
nılmaz,

 • Yoğun duman varsa kazazedeyi dışarı çıkarmak için ip kullanılmalıdır,

 • Derhal 110 itfaiye hattı aranarak yardım istenir.

21.2. Sindirim Yoluyla Zehirlenmeler
En sık rastlanan zehir-

lenme yoludur. Ağız yoluy-
la alınan zehirler genellikle 
ev ya da bahçede kullanılan 
kimyasal maddeler, zehirli 
mantarlar, bozuk besinler, 
ilaç ve aşırı alkoldür (Resim 
02.41).

Bayat besinler, iyi kon-
servelenmemiş yiyecekler, 
kulanım süresi dolmuş ilaçlar, 
alkol, yakıcı, tahriş edici mad-
deler ya da alerjik etki yapan 
maddelerden uzak durulmalıdır.

Sebze ve meyveler, yenmeden önce mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. Sebzeler 
pişirdikten, meyveler de yıkanıp kabuğu soyulduktan sonra tüketilmelidir.

Sokak sütleri, pastörize edilmedikleri için risklidir kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tuvalet sonrasında eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır.

Belirtileri

Bulantı, kusma, karın ağrısı, karında kramplar, gaz, şişkinlik, ishal gibi sindirim 
sistemini ilgilendiren şikâyetlerin yanı sıra, bazen ateş de görülebilir. Zehrin genel 
etkisine bağlı olarak solunum güçlüğü, çift görme, bitkinlik ve şok belirtileri vardır. 
Zaman geçtikçe belirtiler ağırlaşır. Kan dolaşımı yetmezliği, göz bebeklerinde geniş-
leme ve ölüm meydana gelir. Ayrıca petrol ürünleri, asit veya bazik madde içeren ya-
kıcı, tahriş edici sıvılar içilmişse ağızda, midede ve bağırsaklarda yanıklara ve organ 
delinmesine neden olur.

Resim 02.41: Zehirlenmeye neden olan besin ve maddelerden 
uzak durulmalıdır.
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Sindirim Yoluyla Zehirlenmede İlk Yardım
 • Bilinç kontrolü yapılır,

 • Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele te-
mas etmişse el sabunlu su ile yıkanır,

 • Yaşam bulguları değerlendirilir,

 • Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir,

 • Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda 
hasta asla kusturulmaz, bol su, soğuk süt ve ayran içirilir,

 • Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir ve üstü örtülür,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir,

Sindirim yoluyla olan zehirlenmelerde tıbbi müdahaleye yardımcı olmak 
için olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir;

3 Zehirli maddenin türü nedir?

3 İlaç ya da uyuşturucu alıyor mu?

3 Hasta saat kaçta bulundu?

3 Evde ne tip ilaçlar var?

21.3. Cilt Yoluyla Zehirlenmeler
Zehirli madde vücuda direk deri aracılı-

ğı ile girer. Bu yolla olan zehirlenmeler; böcek 
sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, 
saç boyaları, zirai ilaçlar gibi zehirli maddelerin 
deriden emilmesi ile oluşur (Resim 02.42).

Zehirli yılan, akrep ve haşerelerin yoğun 
olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alan-
lardan uzak durulmalıdır. Bu gibi yerlere çıp-
lak ayak ya da kısa giysiler ile gidilmemelidir. 
Av için, piknik amaçlı ya da görev için bu böl-
gelerde bulunanlar çizme giymeli, eldiven ve 
gözlük takmalıdırlar. Resim 02.42: Deriye bulaşan zehirli 

maddeler deriden emilerek kana geçer
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Belirtileri

Hafif tahrişten kimyasal yanığa kadar değişen deri reaksiyonları, kaşıntı, göz-
lerde yanma, baş ağrısı, artmış vücut ısısı, anormal solunum ve kalp hızı görülebilir 
ve ölümle sonuçlanabilir.

Cilt Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım
 • Yaşam bulguları değerlendirilir,

 • Ellerin zehirli madde ile teması önlenmelidir,

 • Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır,

 • 15-20 dakika boyunca deri bol suyla yıkanmalıdır,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

21.4. Zehirlenmelerde Genel İlk Yardım Kuralları
 • Zehirlenmeye neden olan maddenin uzaklaştırılması (Kirli madde vücuttan 

ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir),

 • Hayati fonksiyonların devamının sağlanması,

 • 112 Acil Yardım Servisine bildirilmesi.

22. HAYVAN ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA
       İLK YARDIM

22.1. Arı Sokmalarında İlk 
Yardım
Arı, arka kısmında bulunan iğnesi-

ni deriye batırarak sokar (Resim 02.43). 
O bölgede ağrı, birkaç dakika sonra yan-
ma, arkasından şişme ve deride kırmızı 
kabarıklıklar olur. Alerjik kişilerde bir tek 
arının bile sokması ölüme neden olabilir. 
Arı sokması durumunda;

 • Yaralı bölge yıkanır,

 • Derinin üzerinden görülüyorsa 
arının iğnesi çıkarılır,

Resim 02.43: Arı
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 • Soğuk uygulama yapılır,

 • Eğer ağızdan sokmuşsa ve solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır,

 • Ağız içi sokmalarında ve alerji hikâyesi olanlarda 112 Acil Yardım Servisi ara-
narak tıbbi yardım istenir.

22.2. Akrep Sokmalarında İlk Yardım
Akrep, kuyruğunun ucundaki iğne-

si ile sokar (Resim 02.44). Zehir, akrebin 
kuyruğunun son halkasından salgılanır. 
Sinir sistemine ve kalbe zararlı etki yapar. 
Akrep sokması durumunda;

 • Sokmanın olduğu bölge hareket 
ettirilmez,

 • Yatar pozisyonda tutulur,

 • Yaraya soğuk uygulama yapılır,

 • Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır,

 • Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz.

22.3. Yılan Isırmalarında İlk Yardım
En zehirli yılanlar kobra ve engerek 

türleridir. Yılanın ısırması sonucu üst çe-
nesinde bulunan zehir, kasların kasılma-
sıyla boşaltılarak her iki yandaki dişlerin-
den ısırılan yer içine girer (Resim 02.45). 
ısırık genellikle yarım ay şeklindedir ve 
deride diş izleri vardır. ısırılan yerde ağrı, 
yanma duygusu, şişlik ve morluk olur. 
Zehirin etkisi beyin ve kan dolaşımında 
görülür. Yılan ısırması durumunda;

 • Kazazedenin sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır,

 • Yara su ile yıkanır,

 • Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) çıkarılır,

 • Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır,

Resim 02.44: Akrep

Resim 02.45: Yılan ısırması



85

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

 • Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde ban-
daj uygulanır (Turnike uygulanmaz),

 • Soğuk uygulama yapılır,

 • Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez),

 • Yaşamsal bulgular izlenir,

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

22.4. Kene Isırmalarında İlk Yardım
Kene ısırdığı yerden vücudunun 

bir bölümünü deri içine sokar (Resim 
02.46). Kene, 2-4 mm uzunluğunda olup 
tamamen kan emdiği zaman 0,5 cm veya 
biraz daha büyük olur. Başını insan deri-
sine sokarak kan emer. Kene ısırması du-
rumunda;

 • Kene çıkarılmaya çalışılmaz. 
Kene üzerine herhangi bir kim-
yasal madde (alkol, gaz yağı, 
kolonya, deterjan vb.) kesinlikle dökülmez, sigara veya ateş kullanarak çı-
kartılmaya çalışılmaz. çünkü kene bu sırada kusarak mikrobu vücuda bu-
laştırabilir.

 • Kene, sıkılmaz, patlatılmaz, koparılmaz ve iğne batırılmaz.

 • Kenenin bulunduğu bölge sabunlu su ile yıkanır.

 • Kene, kendiliğinden çıkmışsa içinde çamaşır suyu bulunan uygun bir kaba 
konarak hasta ile beraber teslim edilir.

 • 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

22.5. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Kenenin bazı türleri, ateş ve kanama gibi bulgularla seyreden Kırım Kongo Ka-

namalı Ateşi adı verilen hastalığa neden olan virüsü taşır. Hastalık, genellikle kene 
ısırığı ile virüsün bulaşmasından 1-3 gün sonra ortaya çıkar. Bu süre en fazla 9 güne 
kadar uzayabilir.

Resim 02.46: Kene ısırması
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Bu hastalığın belirti ve bulguları şu şekilde görülür:
 • Aşırı hâlsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrısı

 • Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı

 • Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal

 • Konjunktivit, sarılık, fotofobi

 • Duygu-durum değişikliği

 • Başlangıç bulgularını takiben kanama bulguları ortaya çıkar ki bunlar; deri 
altında kanama, burun kanaması, diş eti kanaması, kan tükürme, kan kus-
ma, idrarda kan olması ve iç organlarda kanama şeklinde görülür.

Keneler, hastalık etkeni olan virüsü hayvanlardan alıp kan emdikleri insanlara 
bulaştırır. Kan emmeye başlayan kene, ağız kısmındaki hortumunu cilt içine sokar 
ve doyuncaya kadar çıkartmaz. Bu hortum, geri çıkışı engellemek için çıkıntılar içer-
diğinden kolay çıkmaz. Bu nedenle keneyi çıkartmak için zorlamamak gerekir. çok 
zorlandığında sıvıyı erken salgılayıp virüsü bulaştırabilir veya boru kısmı koparak cilt 
içinde kalabilir. Ayrıca zorlama kenenin patlayarak enfekte sıvı ve kanının ciltteki çi-
ziklerden ya da göze sıçrayarak bulaşmasına yol açabilir. Bu nedenle vücuda yapışık 
kene görüldüğünde çıkartılmaya çalışılmadan bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı-
dır.

22.6. Kedi-Köpek Gibi Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
Kedi, köpek vb. hayvan ısırmaları önemli bir sorundur (Resim 02.47). Bu tür 

hayvanların ağzında daima mikrop vardır. Dişleri sivri ve keskindir. ısırmaları doku-
ları derin olarak etkiler ve mikroplar derine işler. Bundan dolayı ısırılan yerde iltihap 
gelişebilir. Köpek ısırmalarında ilk akla gelecek durum kuduz tehlikesidir. çünkü kö-
pek, salyası ile kuduz virüsünü, dişleri ile açtığı yaradan vücuda verir. Kuduz hasta-
lığının ölümcül olması nedeniyle mutlaka tıbbi kontrol gerekmektedir. Kedi, köpek 
gibi hayvan ısırması durumunda;

 • Kazazede yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir (ABC),

 • Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır,

 • Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır,

 • Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak 
kanama durdurulmalıdır,

 • Derhal 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenmelidir,
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 •

 •

 •

 •

 • Kazazede kuduz ve tetanos aşısı için uyarılmalıdır.

Resim 02.47: Kedi köpek ısırmaları

22.7. Deniz Canlıları Sokmasında İlk Yardım
Deniz canlıları sokmasında en sık rastlanan denizanası, ısırgan balığı, deniz-

kestanesi, ahtapot ve deniz örümceği sokmalarıdır. Deniz canlılarının sürtünme, ısır-
ma ya da sokmaları sonucu baş ağrısı, bulantı, kusma, üşüme, hapşırma, ateş, tan-
siyon düşmesi ve deri rahatsızlıkları olabilir. Deniz canlılarının sokması durumunda;

 • Yaralı bölge hareket ettirilmez,

 • Batan diken varsa ve görünüyorsa çıkartılır,

 • Etkilenen bölge ovulmamalıdır,

 • Sıcak uygulama yapılmalıdır.

Resim 02.48: Zehirli denizanası ve ahtapot

23. YARALI TAŞIMANIN TEMEL KURALLARI
Genel bir kural olarak, yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. 

Ancak olağanüstü bir tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşı-
ma zorunludur. İlk yardım uygulamaları sırasında yaralının bulunduğu yerden daha 
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güvenli bir yere götürülmesi, araçtan çıkartılması veya ambulansa taşınması gere-
kebilir. Bu durumda en kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. Eğer olay 
yerine kısa sürede ulaşabilecek profesyonel bir kurtarma ekibi varsa onların katkısını 
sağlamak gerekir. Bilinçsiz çabalar yarar yerine zarar verebilir. 

       Yaralının taşınması işlemi mükemmel bir ekip çalışması gerektirir!

Yaralının taşınması sırasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. 
Gereksiz zorlama ve yaralanmalardan kaçınılmalıdır. Kendi kapasitesinden fazla 
ağırlık taşımamalıdır. Yangın, göçük, patlama gibi hayati tehlikelerin devam ettiği 
durumlarda öncelikle taşıma ve uzaklaştırma yapılmalıdır. Ayrıca, yaranın ve yaralı-
nın özelliğine uygun bir taşıma yapılmazsa yaralı da zarar görebilir. Taşıma işlemi sı-
rasında yaralıya daha fazla zarar vermemek için azami dikkat gösterilmeli, zorlayıcı, 
rahatsızlık verici hareketlerden, ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır. Yaralı 
mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli, baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak 
en az altı destek noktasından kavranmalıdır. Tüm hareketleri yönlendirecek sorum-
lu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) 
vermelidir.

24. YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
Yaralının durumuna göre değişik taşıma teknikleri vardır. Uygun taşıma tek-

niklerinden biri seçilerek yaralı sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve güvenli bir 
şekilde ulaştırılmalıdır.

24.1. Sürükleme Teknikleri
Kazazedenin sürüklenmesi, ol-

dukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, 
çok kilolu ve iriyarı kişilerin taşınması 
gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güç-
lüğü olan bir yerden çıkarmalarda 
herhangi bir yaralanmaya neden ol-
mamak için seçilebilecek bir tekniktir. 
İlk yardımcının fiziksel kapasitesi göz 
önünde bulundurulmalıdır. mümkün-
se battaniye kullanılmalıdır. Resim 02.49: Kazazedenin koltuk altından 

tutularak sürüklenmesi

k
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Sürükleme teknikleri şunlardır;
 • Ayak bileklerinden sürükleme,

 • Koltuk altından tutarak sürükleme (Resim 02.49).

24.2. Araç İçindeki Yaralıyı Araçtan Çıkarma
Yaralı eğer; olay yeri güvenliği sağlanamıyor, yangın tehlikesi, patlama gibi bir 

tehlike söz konusu ya da solunumu yok ise omuriliğine zarar verilmeden araç için-
den çıkarılmalıdır. Aksi durumda yaralı kişiler araçtan çıkarılmamalı, olay yeri güven-
liği sağlandıktan sonra tıbbi yardım gelene kadar olay yerinde beklenilmelidir.

Yaralının araçtan çıkarılmasında Rentek manevrası olarak adlandırılan teknik-
ten yararlanılır.

Rentek Manevrası uygulama basamakları şunlardır:
 • Kaza ortamı değerlendirilir; 

patlama, yangın tehlikesi be-
lirlenir, çevre ve ilk yardımcı-
nın kendi güvenliği sağlanır,

 • Kazazedenin omzuna hafif-
çe dokunarak ve “iyi misiniz?” 
diye sorarak bilinci kontrol 
edilir,

 • Kazazedenin solunum yapıp 
yapmadığı göğüs hareketleri-
ne bakılarak izlenir. Eğer solu-
num yok ise,

 • Kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur; emniyet ke-
meri açılır,

 • Kazazedeye yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle de çenesi 
kavranarak hafif hareketle boynu tespit edilir (Resim 02.50),

 • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir,

 • Kazazede yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir.

Resim 02.50: Kazazedenin araçtan çıkarılması
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DİKKAT
Ters dönmüş bir arabanın içerisine girerken arabanın 
devrilmesini engelleyecek önlemler alınmalıdır.

24.3. Kısa Mesafede Süratli Taşıma Teknikleri
1) Kucakta Taşıma

Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için 
kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardımcı tarafından uy-
gulanır.

 • Bir elle kazazedenin dizlerinin altından tutula-
rak destek alınır,

 • Diğer elle gövdenin ağırlığı yüklenerek sırtın-
dan kavranır,

 • Kazazedeye kollarını ilk yardımcının boynuna 
dolaması söylenebilir. Bu kazazedenin kendi-
ni güvende hissetmesini sağlar,

 • Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.

2) İlk Yardımcının Omzundan Destek Alma

Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki kazaze-
delerin taşınmasında kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafın-
dan uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir.

 • Kazazedenin bir kolu ilk yardımcının boynuna 
dolanarak destek verilir,

 • İlk yardımcı boşta kalan kolu ile kazazedenin 
belini tutarak yardım eder.
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3) Sırtta Taşıma

Bilinci açık olan yaralıları taşımada kullanılır. Bir 
ilk yardımcı tarafından uygulanır.

 • İlk yardımcı kazazedeye sırtı dönük olarak çö-
melir ve bacaklarını kavrar,

 • Kazazedenin kolları ilk yardımcının göğsünde 
birleştirilir,

 • Ağırlık dizlere verilerek kazazede kaldırılır.

4) Omuzda Taşıma ( İtfaiyeci Yöntemi)

Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için 
kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yar-
dımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da 
bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

 • İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak ka-
zazedeyi oturur duruma getirir,

 • çömelerek sağ kolunu yaralının bacaklarının 
arasından geçirir,

 • Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır,

 • Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağırlığı 
dizlerine vererek kalkar,

 • Kazazedenin önde boşta kalan bileği kavrana-
rak hızla olay yerinden uzaklaştırılır.

5) İki İlk Yardımcı ile Ellerin Üzerinde Taşıma (Al-
tın Beşik Yöntemi)

Kazazedenin ciddi bir yaralanması yoksa ve yar-
dım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik yapılarak taşınır.

İki Elle: İki ilk yardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna 
koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak yaralıyı oturturlar (Resim 02.51A).

Üç Elle: Birinci ilk yardımcı bir eli ile ikinci ilk yardımcının omzunu kavrar, diğer 
eli ile ikinci ilk yardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilk yardımcı bir el ile birinci ilk 
yardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar (Resim 02.51B).
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Dört Elle: İlk yardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbir-
lerinin bileklerini kavrarlar (Resim 02.51C).

Resim 02.51: İki ilk yardımcı ile eller şekildeki gibi kenetlenerek yaralı oturtulabilir.

A B C

6) Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma

Kazazede bir yerden kaldırılarak hemen 
başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilk yar-
dımcı tarafından uygulanır. 

 • İlk yardımcılardan biri sırtı kazazedeye 
dönük olacak şekilde bacakları arasına 
çömelir ve elleri ile kazazedenin dizleri 
altından kavrar. İkinci ilk yardımcı kaza-
zedenin baş tarafına geçerek kolları ile 
koltuk altlarından kavrar. Bu şekilde kal-
dırarak taşırlar.

7) Sandalye İle Taşıma

Kazazedenin bilinci açık olması gereklidir. 
Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı 
bir yöntemdir. İki ilk yardımcı tarafından uygu-
lanır.

 • Bir ilk yardımcı sandalyeyi arka taraftan, 
oturulacak kısma yakın bir yerden, diğer 
ilk yardımcı sandalyenin ön bacaklarını 
aşağı kısmından kavrayarak taşırlar.
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24.4. Sedye Üzerine Yerleştirme Teknikleri
1) Kaşık Tekniği

Bu teknik kazazedeye sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ilk yardım-
cı tarafından uygulanır.

 • İlk yardımcılar kazazedenin tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde 
diz çökerler,

 • Birinci ilk yardımcı kazazedenin baş ve omzundan, ikinci ilk yardımcı sırtının 
alt kısmı ve uyluğundan, üçüncü ilk yardımcı dizlerinin altından ve bilekle-
rinden kavrar (Resim 02.52A),

 • Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardımcının komutu ile tüm ilk yardımcılar 
aynı anda kazazedeyi kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar (Resim 02.52B),

 • Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkar ve aynı anda düzgün bir şekilde sed-
yeye koyarlar.

Resim 02.52: Kaşık tekniği
A B

2) Köprü Tekniği

Kazazedeye iki taraftan da ulaşılması durumunda dört ilk yardımcı ile yapılır.

 • İlk yardımcılar bacaklarını açıp, kazazedenin üzerine hafifçe çömelerek yer-
leşirler,

 • Birinci ilk yardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilk yar-
dımcı kalçalarından, üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin altından tutar,

 • Birinci ilk yardımcının komutu ile her üç ilk yardımcı kazazedeyi kaldırırlar,

 • Dördüncü ilk yardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleş-
tirir ve kazazede sedyenin üzerine konulur (Resim 02.53).
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Resim 02.53: Köprü tekniği

3) Karşılıklı Durarak Kaldırma

 • Omurilik yaralanmalarında ve 
şüphesinde kullanılır. Üç ilk yar-
dımcı tarafından uygulanır.

 • İki ilk yardımcı kazazedenin gö-
ğüs hizasında karşılıklı diz çöker-
ler,

 • Üçüncü ilk yardımcı kazazedenin 
dizleri hizasında diz çöker,

 • Kazazedenin kolları göğsünün 
üzerinde birleştirilerek, düz yatması sağlanır,

 • Baş kısımdaki ilk yardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde 
kazazedenin sırtına yerleştirirler,

 • Kazazedenin dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardımcı, kollarını açarak kazaze-
denin bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. verilen komutla, tüm ilk yardım-
cılar kazazedeyi düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler (Resim 02.54).

24.5. Sedye ile Taşıma Teknikleri
Yaralı taşımada sedye kullanımı her za-

man tercih edilmelidir (Resim 02.55).

Sedye ile taşımada genel kurallar şun-
lardır:

 • Kazazede battaniye ya da çarşaf gibi 
bir malzeme ile sarılmalıdır,

 • Düşmesini önlemek için sedyeye bağ-
lanmalıdır,

Resim 02.54: Karşılıklı durarak kaldırma

Resim 02.55: Yaralının sedye ile taşınması
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 • Başı gidiş yönünde olmalıdır,

 • Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

 • Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye başla-
malıdır (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar),

 • Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut verme-
lidir,

 • Güçlü olan ilk yardımcı kazazedenin baş kısmında olmalıdır.

1) Sedyenin İki Kişi Tarafından Taşınması

 • Her iki ilk yardımcı çömelirler, 
sırtları düz, bacakları kıvrık ola-
cak şekilde sedyenin iki ucunda-
ki iç kısımlarda dururlar,

 • Komutla birlikte sedyeyi kaldırır-
lar ve yine komutla dönüşümlü 
adımla yürümeye başlarlar,

 • Önde yürüyen yoldaki olası en-
gelleri haber vermekle sorumlu-
dur (Resim 02.55).

2) Sedyenin Dört Kişi Tarafından 
Taşınması

Kazazedenin durumu ağır ise ya da 
yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile 
taşınmalıdır.

 • İlk yardımcıların ikisi kazazede-
nin baş, diğer ikisi ayak kısmın-
da sırtları dik, bacakları bükülü 
olarak sedyenin yan kısımlarında 
çömelirler. Sedyenin sapından 
tutarlar ve yukarı komutu ile 
sedyeyi kaldırırlar,

 • Sedyenin sol tarafından tutan 
ilk yardımcılar sol, sağ tarafında-
kiler sağ adımlarıyla yürümeye 
başlarlar,

Resim 02.56: Sedyenin dört kişi tarafından 
taşınması



96

TRAFİK VE İLK YARDIM 2

 • Dar bölgeden yürürken ilk yardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek 
yerleşirler,

 • merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozis-
yonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında, 
baş tarafındakiler uyluk hizasında tutmalıdır (Resim 02.56).

3) Bir Battaniye ile Geçici Sedye Oluşturma

 • Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise battaniye yere serilir, kenarları 
rulo yapılır. Kazazede üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle taşınabilir.

4) Bir Battaniye ve İki Kirişle Geçici Sedye Oluşturma

Yeterli uzunlukta iki kiriş ile sedye oluşturmak mümkündür. Bunun için;

 • Bir battaniye yere serilir,

 • Battaniyenin 1/3’üne birinci kiriş 
yerleştirilir ve battaniye bu kiri-
şin üzerine katlanır,

 • Katlanan kısmın bittiği yere ya-
kın bir noktaya ikinci kiriş yerleş-
tirilir,

 • Battaniyede kalan kısım bu ki-
rişin üzerini kaplayacak şekilde 
kirişin üzerine doğru getirilir (Re-
sim 02.57),

 • Kazazede bu iki kirişin arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.

Resim 02.57: Geçici sedye oluşturulması

Aşağıda verilen bilgilerden faydalanarak 97. sayfadaki bulmacayı çözünüz?

  1. Olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluştur-
ma.

  2. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda ücretsiz olarak aranan telefon 
numarası.

  3. Hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası.
  4. Ülkemizde traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu 

araçlarda bulundurulması zorunlu olan malzeme.
  5. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında par-

mak uçlarıyla hissedilmesi.
  6. Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişim.

 ETKİNLİK 2.5
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  7. Kol ve bacaklardaki büyük kanamalarda atardamarı deri ile kemik arasına 
sıkıştırarak kanamayı durdurma yöntemi.

  8. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapa-
maması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani ge-
lişen bir dolaşım yetmezliği.

  9. Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulması.
10. Kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulması.
11. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması.
12. Kazadan etkilenen bölgenin daha fazla zarar görmemesi için hareketsiz hale 

getirilmesi uygulamalarına verilen ad.
13. Bilinç kaybının en ileri durumu.
14. Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına 

bağlı olarak ortaya çıkan bir durum.
15. Kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu oluşur.
16. Kazazedenin araçtan çıkarılmasında yararlanılan bir teknik.
17. Yaralı taşımada kullanımı her zaman tercih edilir.
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NELER ÖĞRENDİK?

İlk yardım ile ilgili temel kavramları

İlk yardım, herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağ-
lık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun 
daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aran-
maksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Acil yardım, acil 
tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan 
tıbbi müdahalelerdir. İlk yardımcı ise hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmak-
sızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişi-
lerdir.

İlk yardım ile acil yardım arasındaki farkları

Acil yardım bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale 
olmasına karşın, ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde 
bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

İlk yardımın amaçları ve temel uygulamalarını

Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi-
nin sağlanması, kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi ve iyileşmenin 
kolaylaştırılması ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır. İlk yardımın temel uygulamaları; 
Koruma-Bildirme-Kurtarma (KBK) olarak ifade edilir. Her türlü acil durumlarda 112 
Acil Yardım Servisi’nin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insan-
lık görevidir. Hayat kurtarma zinciri dört halkadan oluşur. 1. halka; sağlık kuruluşuna 
haber verilmesi, 2. halka; olay yerinde Temel Yaşam Desteği yapılması, 3. halka; am-
bulans ekiplerince müdahaleler yapılması, 4 halka; hastane acil servislerinde müda-
hale yapılmasıdır. İlk yardımın ABC’si ise kazazedenin hava yolu açıklığının, solunu-
munun ve dolaşımının değerlendirilmesidir.

Güvenli ilk yardım uygulaması için alınması gereken önlemleri

İlk yardımcı kendi emniyetini sağlamalıdır. Olay yerinin bir değerlendirilmesi 
yapılmalı ve güvenli bir çevre oluşturulmalıdır. Kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir 
şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım kuruluşlarına bildirilme-
lidir. Olay yerinde yaralılara müdahale hızlı ancak sakin bir şekilde yapılmalıdır. Kaza-
zedelerin durumu değerlendirilmeli ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenmeli-
dir. Kazazedenin korku ve endişeleri giderilmeli, durumunun ağırlaşmasını önlemek 
için gerekli müdahalelerde bulunulmalıdır. Kırıklara yerinde müdahale edilmelidir. 
Kazazede sıcak tutulmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.
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Taşıtlarda bulunması gereken ilk yardım malzemelerini

İlk yardımın istenilen düzeyde uygulanabilmesi için bazı malzemelere gerek-
sinim vardır. Bu amaçla taşıtta ilk yardım çantası bulundurmanın büyük önemi oldu-
ğunu unutmamak gerekir. Ülkemizde traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler 
hariç tüm motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur.

Olay yerinin değerlendirilmesini ve güvenli ortamın sağlanmasını

Olay yerini değerlendirmenin amacı, olay yerinde tekrar kaza olma riskinin 
ortadan kaldırılması ve olay yerindeki yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesidir. 
Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı, kontağı 
kapatılmalı, el freni çekilmeli, lpG’li ise bagajında bulunan tüpün vanası kapatılma-
lıdır. Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Kaza noktasının önüne 
ve arkasına gelebilecek araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini 
önlemek için uyarı işaretleri yerleştirilmeli; bunun için üçgen reflektörler kullanılma-
lıdır. Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir. 
112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenmelidir. Kazazede ve olay hakkın-
daki bilgiler kaydedilmeli, yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır.

Kazazedenin durumunun değerlendirilmesini ve yapılabilecek gerekli 
müdahaleleri

Kazazedeyi değerlendirmeden önce yaşam bulgularının anlamlarının bilinme-
si gerekmektedir. çünkü bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler 
için önem taşımaktadır. Kazazedenin durumunu değerlendirmenin amacı, yaralan-
manın ciddiyetinin değerlendirmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapıla-
cak ilk yardım yönteminin belirlenmesi ve güvenli bir müdahalenin sağlanmasıdır. 
Öncelikle kazazedenin bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Daha sonra dolaşımı, 
hava yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilir. Bunun için; kazazedenin göğüs ka-
fesi hareketleri var mı? Göğüs kafesi kalkıp iniyor mu? Solunum sesi duyuluyor mu? 
Nefesi, ilk yardımcı tarafından yanağında hissediliyor mu? Sorularına cevap aranır. 
Solunum yoksa hemen yapay solunuma başlanır. İlk muayene ile kazazedenin ya-
şam belirtilerinin varlığı güvence altına alındıktan sonra ilk yardımcı ikinci muaye-
ne aşamasına geçerek baştan aşağı muayene yapar. İkinci değerlendirmeden sonra 
mevcut duruma göre yapılacak müdahale yöntemi seçilir.

İlk yardımda temel yaşam desteği uygulamalarını

Solunum durması, solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşa-
mak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Kalp durması, bilinci kapalı ki-
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şide kalp atımının olmaması durumudur. Temel yaşam desteği ise hayat kurtarmak 
amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu durmuş ve/veya kalbi dur-
muş kişiye, yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de 
kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir. Temel 
yaşam desteği ilk yardım eğitimi almış, belgesi olan kişiler tarafından yapılmalıdır.

Doku ve organ bağışlamanın önemini

Sağlam kişiler tarafından yapılan doku ve organ bağışları birçok insana yaşa-
ma şansı verebilir. Organ bağışı, görmeyen bir insanın görmesini ya da yaşamını di-
yaliz cihazına bağlı olarak sürdüren bir böbrek hastasının hayata dönmesini sağlar. 
Ölümün kaçınılmaz olduğu hallerde, onları ölümümüzden sonra kullanılmak üzere 
bağışlamak insanlık, dayanışma ve yardımlaşmaya en güzel örnektir. pek çok hasta 
için organ nakli, yeniden normal bir yaşama dönmenin tek yoludur. Daha önemlisi 
organ nakli, pek çok hastalıkta, hayatta kalmanın da en sağlam güvencesidir. Sağlık 
kuruluşlarında çok sayıda hasta hayatta kalabilmek için kendilerine uygun doku ve 
organın bağışlanmasını beklemektedir. Bu amaçla kazalarda yaralanarak hayatları-
nı kaybeden kişilerin zarar görmemiş sağlıklı doku ve organları birçok hastanın ha-
yatını kurtarabilir. Dolayısıyla kişiler doku ve organlarını ölümlerinden sonra başka 
hastalarda kullanılmasına izin verebilirler. Böylece kaza geçirerek hayatını kaybeden 
birisi sağlam kalan organlarıyla birçok hastanın hayatını kurtarır.

Solunum yolu tıkanıklığı durumunda uygulanacak ilk yardımı

Solunum sıkıntısı içinde olan kazazedeye bilinç durumu değerlendirmesi ya-
pılır. Daha sonra kazazedenin dolaşımı-hava yolu açıklığı-solunumu değerlendirilir. 
Solunumu yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise, solunumu kolaylaştırıcı önlemler alı-
nır. Bunun için yapılacak ilk iş hava yolunu açma ve solunumu sağlama uygulamala-
rıdır. Hava yollarını tıkayan herhangi bir yabancı cisim, kan pıhtısı vb. araştırılmalıdır. 
varsa uygun şekilde çıkartılmalı, dikkatli davranılarak parmakla süpürür tarzda ağız 
içi temizlenmelidir. Hava yollarını tıkayan sebepler arasında en sık rastlananı, bilinci 
kapanan kişide dilin arkaya gitmesidir. Dilin geriye kaçarak hava yollarını tıkamasını 
engellemek için başa pozisyon verilmelidir. Hava yollarının yabancı cisimlere bağlı 
olarak tıkanması sonucu kazazedede solunum sıkıntısı baş gösterir. Kazazede ne-
fes alabiliyor ve öksürebiliyorsa öncelikle hiçbir işlem yapılmadan gözlenir. Ancak 
kişi solunum sıkıntısı içerisinde, konuşamıyor, öksüremiyor, panik halinde ve mora-
rıyorsa hava yollarını açmak için müdahalede bulunulmalıdır. Yabancı cisim tıkan-
malarında hava yolunu açmak için yapılan girişime Heimlich manevrası (Karına bası 
uygulama) adı verilir. Bilinçli kişide ve bilinçsiz kişide uygulama farklılığı gösterir.
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Boğulmalarda uygulanacak ilk yardımı

Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bo-
zulma meydana gelmesidir. Boğulma nedenleri; bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin 
geriye kayması, nefes borusuna sıvı dolması, nefes borusuna yabancı cisim kaçması, 
asılma, akciğerlerin zedelenmesi, gazla zehirlenme ve suda boğulmadır. Boğulma-
larda; nefes almada güçlük, gürültülü, hızlı ve derin solunum, ağızda balgam top-
lanması ve köpüklenme, yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma, genel sıkıntı 
hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık, bayılma gibi genel belirtiler görülür. Bu 
durumda; boğulma nedeni ortadan kaldırılır, bilinç kontrolü yapılır, kazazedenin 
yaşamsal bulguları değerlendirilir, temel yaşam desteği sağlanır, derhal 112 Acil Yar-
dım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

Kanamalarda uygulanacak ilk yardımı

vücutta kanın aktığı bölgeye göre üç çeşit kanama vardır. İç kanamalarda; 
kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez. Yüksekten düşme, trafik kazası 
ve patlamalar veya kronik hastalıklar gibi nedenlerle vücudun iç organlarındaki da-
marların hasar görmesi sonucunda vücudun iç boşluklarında (kafatası, göğüs ve ka-
rın içinde) kanamalar olabilir. İç kanamalarda nabız zayıf ve süratlidir, deri soğuk ve 
nemlidir, gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır, kazazedede 
genelde susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır, baş dönmesi, bulantı, kusma ve halsiz-
lik olabilir, bir an önce hastaneye yetiştirilmelidir. Bu sırada tansiyonun daha fazla 
düşmesini önlemek amacıyla kazazedeyi yatırmak ve bacaklarını yukarı kaldırmak 
gerekir. Dış kanamalar; vücudun dış yüzeyinde gözle görülen kanamalardır. Kesilen, 
yırtılan, parçalanan veya kopan damarlardan kanın derinin dışına çıkması sonucu 
oluşur. Damar tipine göre kanama; atardamar, toplardamar ya da kılcal damar ka-
naması olabilir. Atardamar kanamaları, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik 
akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamalarında ise koyu renkteki kan, daha az ba-
sınçla devamlı akar. Kılcal damar kanaması sızıntı şeklindedir. Dış kanamalar gözle 
görülebilir ve durdurulma yöntemleri ile kontrol altına alınabilirler. şiddetli kanama 
durumunda, kanayan bölgeye temiz bir bez parçası ile basınç uygulanır ve kalp se-
viyesinin üzerine kaldırılır. Gerekli ise turnike uygulaması yapılır. Doğal deliklerden 
olan kanamalar ise kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalar-
dır. Burun kanamasında; kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir, oturtulur, başı 
hafifçe öne eğilir, burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır, uzman bir doktora gitmesi 
sağlanır.
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Kopan uzvun korunması ve naklini

Organ kopmasına ilk yardımcının müdahalesi iki yönlü ve hızlı olmalıdır. Kana-
ma kontrolü kadar, nakil ve ulaşılacak merkezin bilgilendirilmesi de önemlidir. Or-
gan kopmasına müdahale edilmezse; kanama nedeniyle kazazedenin yaşamı tehli-
keye girer. Organın kaybı fiziksel görünüm bozukluğu, işlev kaybı ve ruhsal sorunları 
da beraberinde getirir. Organ kopmalarında kopan uzvun çok iyi korunarak en kısa 
zamanda hastaneye ulaştırılması gerekir. Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı 
bir plastik torbaya yerleştirilir. Kopan parçanın konduğu torba, buz içeren ikinci bir 
torbanın içine konur. Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıl-
dıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da 
kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş 
ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur. Torba kazazede ile aynı vasıtaya ko-
nur, üzerine hastanın adı ve soyadı yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna 
sevk edilir. 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi birimler haberdar edilir.

Şokta uygulanacak ilk yardımı

şok, kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma ya-
pamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir dolaşım 
yetmezliğidir. Nedenleri; kalp krizi, büyük kanamalar, aşırı korku ve heyecan, şiddetli 
baş ve karın darbeleri, aşırı sıvı kaybı, zehirlenme ve alerjik durumlardır. Belirtileri; 
kan basıncında düşme, hızlı ve zayıf nabız, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğuk-
luk, solukluk ve nemlilik, endişe, huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde so-
lukluk ya da morarma, susuzluk hissi ve bilinç seviyesinde azalmadır. İlk yardım için 
yaralı, nefes alacağı açık bir ortamda sırtüstü yatırılarak, bacakları 30 cm kadar yu-
karı kaldırılır ve baş yana çevrilerek çene göğüsten uzaklaştırılır. Yaşamsal bulguları 
kontrol edilir ve şoka neden olan olaya yönelik uygulama yapılır.

Yaralanmalarda uygulanacak ilk yardımı

Yara, bir travma sonucu deri ya da deri altı dokusunun bütünlüğünün bozul-
masıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Trav-
mayı yapan cismin özelliği ve şiddetine göre deri ve deri altı dokuların kesilmesi, 
yırtılması, delinmesi ve ezilmesi sonucu yara oluşur. Yaralanan dokuda, doku kaybı, 
yapı değişikliği, kanamalar ve işlev bozukluğu görülür. Derinin koruma özelliği bo-
zulacağından enfeksiyon riski artar. Kanama kontrol altına alınarak ve enfeksiyon 
önlenerek iyileşme için uygun ortam sağlanmış olacaktır. Yara derindeki dokuları 
da içine alıyorsa ve bölgedeki yapıların bütünlüğü bozulmuşsa, şiddetli kanamala-
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ra neden oluyorsa, derindeki yapılar açığa çıkmışsa ya da yara bölgesinde yabancı 
cisimler kalmışsa, ciddi (ağır) yaralanmadan söz edilir. Bu tür yaralanmalarda yaraya 
saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz. Yarada kanama varsa durdurulur. Yara içi kur-
calanmamalıdır. Yara temiz bir bezle örtülür ve yara üzerine bandaj uygulanır.

Göze, kulağa ve buruna yabancı cisim kaçması durumunda uygulanacak ilk 
yardımı

Göze toz gibi küçük madde kaçmışsa; göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı 
içine bakılır. Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur. Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya 
çalışılır. Kazazedeye gözünü kırpıştırması söylenir. Göz ovulmamalıdır. çıkmıyorsa 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmış-
sa; gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz. Göze hiçbir şekilde dokunulmaz. 112 
Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir. Kazazedenin göz uzmanı olan bir 
sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Kulağa yabancı cisim kaçmışsa; kesinlikle sivri ve 
delici bir cisimle müdahale edilmez. Su değdirilmez. 112 Acil Yardım Servisi arana-
rak tıbbi yardım istenir. Burna yabancı cisim kaçmasında ise burun duvarına bastı-
rarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır. çıkmazsa 112 Acil Yardım 
Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

Yanık, donma ve sıcak çarpması durumunda uygulanacak ilk yardımı

Yanıklar ciltteki derinliğine göre sınıflandırılır. Yalnızca derinin üst kısmının za-
rar gördüğü yüzeysel yanıklara 1. derece, derinin üst ve alt tabakasının yandığı ya-
nıklara 2. derece, derinin tüm tabakalarının etkilendiği deri, deri altı dokuları, kaslar 
ve kemiklere kadar derinleşen yanıklara ise 3. derece yanıklar denir. Yanan kişi gere-
kirse duş altına sokulur. Kimyasal maddeye bağlı yanıklarda, bölge bol su ile yıkanır. 
Elektrik yanıklarında yaşamsal bulgular kontrol edilir. Deri bütünlüğünde bozulma 
varsa enfeksiyonu önlemek amacıyla temiz bir bezle yanan bölge kapatılır. Yanan 
bölgeye merhem ya da yağ gibi maddeler sürülmez, yanmaya bağlı oluşan kabar-
cıklar patlatılmaz. Donan kişi, ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir. Kuru giy-
siler giydirilir, sıcak içecekler verilir. Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin 
üstü temiz bir bez ile örtülür. Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağla-
nır. Eller yumruk yapılmışsa ve ayaklar büzülmüş ise açılmaya çalışılmaz. ısınma işle-
minden sonra hala hissizlik varsa bezle bandaj yapılır: El ve ayaklar yukarı kaldırılır 
ve 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir. Sıcak çarpması durumunda 
ise kazazede serin ve havadar bir yere alınır. Giysileri çıkarılır, sırtüstü yatırılarak, kol 
ve bacaklar yükseltilir. Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek 
için 1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı sıvı ya da soda içirilir.
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Kırık, çıkık ve burkulmalarda uygulanacak ilk yardımı

Kırık durumunda kazazede hareket ettirilmez, sıcak tutulur. Kol etkilenmişse 
yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır. Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şe-
kilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık kontrol edilir. 
Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de 
içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton gibi sert mal-
zemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzun-
lukta olmalıdır. Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır. 
Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir. Kol ve bacaklar 
kalp seviyesinden yukarıda tutulur. 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım is-
tenir. çıkıkta eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir. çıkık yerine oturtulmaya 
çalışılmaz. Kazazedeye ağızdan hiçbir şey verilmez. Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı 
kontrol edilir. 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir. Burkulmada ise 
sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. şişliği azaltmak için bölge yukarı 
kaldırılır, hareket ettirilmez, 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir.

Bilinç kayıplarında uygulanacak ilk yardımı

Kişi başının döneceğini hissederse; sırtüstü yatırılır, ayakları 30 cm kaldırılır, sı-
kan giysiler gevşetilir ve kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır. Eğer kişi 
bayıldıysa; sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır, solunum yolu açıklığı kontrol 
edilir ve açıklığın korunması sağlanır, sıkan giysiler gevşetilir, kusma varsa yan po-
zisyonda tutulur, solunum kontrol edilir, etraftaki meraklılar uzaklaştırılır. Bilinç ka-
palı ise; kazazedenin yaşam bulguları değerlendirilir, kazazedeye koma pozisyonu 
verilir, 112 Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir, sık sık solunum ve nabız 
kontrol edilir, yardım gelinceye kadar yanında beklenir.

Bilinç kaybı oluşturan duruma göre uygulanacak ilk yardımı

Yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede, öncelikle hasta ıslak havlu ya da çar-
şafa sarılır. Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur, 112 
Acil Yardım Servisi aranarak tıbbi yardım istenir. Sara krizi nedeniyle oluşan hava-
lede, öncelikle olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır. Örneğin kişi yol ortasında kriz 
geçiriyorsa olay yerindeki trafik akışı kesilmelidir. Kriz, kendi sürecini tamamlama-
ya bırakılır, hasta bağlanmaya, kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz. Genel olarak 
yabancı herhangi bir madde kullanılmaz, koklatılmaz ya da ağızdan herhangi bir 
yiyecek içecek verilmez. Kendisini yaralamamasına dikkat edilir, başını çarpmasını 
engellemek için başın altına yumuşak bir malzeme konur, yaralanmaya neden olabi-
lecek gereçler etraftan kaldırılır. Sıkan giysiler gevşetilir. Kusmaya karşı tedbirli olu-
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nur. Düşme sonucu yaralanma varsa gerekli işlemler yapılır, 112 Acil Yardım Servisi 
aranarak tıbbi yardım istenir. Kan şekeri düşmesinde hastanın ABC’si değerlendirilir, 
bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan şeker, şekerli içecekler verilir. 15-20 dakikada 
belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağırılır. Hastanın bilinci 
yerinde değilse koma pozisyonu verilerek tıbbi yardım çağırılır(112). Göğüs ağrısın-
da ise hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir (ABC). Hasta hemen dinlenmeye 
alınır, sakinleştirilir ve yarı oturur pozisyon verilir. Kullandığı ilaçları varsa almasına 
yardım edilir, 112 Acil Yardım Servisi aranarak sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Zehirlenmelerde uygulanacak ilk yardımı

vücuda zehirli bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulması-
na zehirlenme denir. Zehirlenme yolları; solunum, sindirim ve cilt yoluyla olmak üze-
re üç grupta toplanır. Solunum yoluyla olan zehirlenmelerde; nefes darlığı, solunum 
durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, bulantı-kusma, oksijen yetmezliği 
nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma, kaslarda gevşeme, bilinç kaybı, koma ve ölüm 
görülür. Sindirim yoluyla olan zehirlemelerde; bulantı, kusma, karın ağrısı, karında 
kramplar, gaz, şişkinlik, ishal gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikâyetlerin yanı sıra, 
bazen ateş de görülebilir. Zehrin genel etkisine bağlı olarak solunum güçlüğü, çift 
görme, bitkinlik ve şok belirtileri vardır. Zaman geçtikçe belirtiler ağırlaşır. Kan dola-
şımı yetmezliği, göz bebeklerinde genişleme ve ölüm meydana gelir. Ayrıca petrol 
ürünleri, asit veya bazik madde içeren yakıcı, tahriş edici sıvılar içilmişse ağızda, mi-
dede ve bağırsaklarda yanıklara ve organ delinmesine neden olur. Cilt yoluyla olan 
zehirlenmelerde ise hafif tahrişten kimyasal yanığa kadar değişen deri reaksiyonları, 
kaşıntı, gözlerde yanma, baş ağrısı, artmış vücut ısısı, anormal solunum ve kalp hızı 
görülebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Zehirlenmelerde genel ilk yardım kuralı olarak, 
zehirlenmeye neden olan madde vücuttan hızla uzaklaştırılır. Hayati fonksiyonların 
devamı sağlanır. 112 Acil Yardım Servisine bildirilir.

Hayvan ısırmalarında ve sokmalarında uygulanacak ilk yardımı

Zehirlenmeye neden olan etken göz önünde tutularak kişinin bilinç düzeyi ve 
yaşamsal bulguları kontrol edilir. Canlı ısırıklarında ısırılan bölge sabunla yıkanıp iğ-
nesi varsa çıkartılır. Yılan ve akrep sokmalarında etkilenen bölgenin üzerine bir bez-
le basınç uygulanır. Zehrin vücuda hızla yayılması engellenir ve tıbbi yardım istenir. 
Kenenin bazı türleri, ateş ve kanama gibi bulgularla seyreden Kırım Kongo Kanamalı 
Ateşi adı verilen hastalığa neden olan virüsü taşır. Keneler, hastalık etkeni olan virü-
sü hayvanlardan alıp kan emdikleri insanlara bulaştırır. vücuda yapışık kene görül-
düğünde çıkartılmaya çalışılmadan bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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Yaralı taşımanın temel kurallarını

İlk yardım uygulamaları sırasında yaralının bulunduğu yerden daha güvenli 
bir yere götürülmesi, araçtan çıkartılması veya ambulansa taşınması gerekebilir. Ya-
ralının taşınması sırasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz 
zorlama ve yaralanmalardan kaçınılmalıdır. Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşı-
mamalıdır. Yangın, göçük, patlama gibi hayati tehlikelerin devam ettiği durumlarda 
öncelikle taşıma ve uzaklaştırma yapılmalıdır. Yaranın ve yaralının özelliğine uygun 
bir taşıma yapılmazsa yaralı zarar görebilir. Taşıma işlemi sırasında yaralıya daha 
fazla zarar vermemek için azami dikkat gösterilmeli, ani dönme ve bükülmelerden 
kaçınılmalıdır. Yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmeli, baş-boyun-gövde 
ekseni esas alınarak taşınmalıdır.

Yaralı taşıma tekniklerini

Yaralının durumuna göre değişik taşıma teknikleri vardır. Uygun taşıma tek-
niklerinden biri seçilerek yaralı sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve güvenli bir 
şekilde ulaştırılmalıdır. çok kilolu ve iriyarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, ba-
sık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden 
olmamak için sürükleme tekniği uygulanır. Yaralının araçtan çıkarılmasında Rentek 
manevrası olarak adlandırılan teknikten yararlanılır. Bu teknikte, kazazedenin ayak-
larının pedala sıkışmadığından emin olunur, emniyet kemeri açılır. Kazazedeye yan 
tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle de çenesi kavranarak hafif hareketle 
boynu tespit edilir. Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Kaza-
zede yavaşça yere veya sedyeye yerleştirilir. Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri; 
kucakta taşıma, ilk yardımcının omzundan destek alma, sırtta taşıma, omuzda taşı-
ma, iki ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma, kollar ve bacaklardan tutarak taşıma, 
sandalye ile taşıma gibi uygulamalardır. Sedye üzerine yerleştirme teknikleri; kaşık 
tekniği, köprü tekniği ve karşılıklı durarak kaldırma teknikleridir. Yaralı taşımada sed-
ye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Sedye ile taşımada ise kazazede battaniye 
ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalı, düşmesini önlemek için sedyeye bağlan-
malıdır. Başı gidiş yönünde olmalıdır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan 
uygulamalara ne ad verilir?

 A) çevre 

 B) Trafik

 C) Yöntem 

 D) İlk yardım

2.     ı- Soğukkanlılığını korumak
 ıı- Her zaman tedbirli olmak
ııı- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

 A) Yalnız ı B) ı ve ıı C) ıı ve ııı D) ı, ıı ve ııı

3. Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

 A) Gizli

 B) Ayrıntılı ve uzun

 C) Kısa, öz ve anlaşılır

 D) şifreli

4. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

 A) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

 B) Kazayı yetkililere haber vermek

 C) Yaralıları araçtan çıkarmak

 D) Yaralıları belirlemek

5.  Araçların ilk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisi bulundurulmalıdır?

 A) Ağrı kesici 

 B) Yara merhemi

 C) Üçgen sargı bezi

 D) Kan şekerini yükseltecek serum
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6.  Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir 
belirtidir?

 A) Bilincin kısa süreli kapanması 

 B) Göğüs hareketlerinin olmaması

 C) Ağrılı uyaranlara cevap vermesi

 D) Yüzde solgunluk ve baş dönmesi

7.  İlk yardım girişimlerinin amacı “Temel Yaşam Desteği” sağlamaktır.

Aşağıdakilerden hangisi “Te,mel Yaşam Desteği” uygulamalarından biri değildir?

 A) vücut ısısının düşürülmesi

 B) Solunumun desteklenmesi

 C) Dolaşımın desteklenmesi

 D) Solunum yolunun açık tutulması

8. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, 
şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp 
masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne 
kadar çökme sağlamalıdır?

 A) 1-1,5 cm 

 B) 2-3 cm 

 C) 5 cm

 D) 6 cm

9. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken 
vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

 A) Omuzuna 

 B) Ayak tabanına

 C) Omurgasına 

 D) Karın boşluğuna

10. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kan

 B) Kornea

 C) Karaciğer

 D) Kemik iliği
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11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak 
boğulmasına sebep olabilir?

 A) çenenin kasılması 

 B) vücudun kasılması

 C) Dilin geriye kaçması

 D) Baş-çene pozisyonu verilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

 A) Kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması

 B) Koyu renkteki kanın az basınçla devamlı akması

 C) Koyu renkteki kanın fışkırırcasına akması

 D) Açık renkteki kanın fışkırırcasına akması

13. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden 
hangisinin yapılması sakıncalıdır?

 A) Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması

 B) Bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

 C) Yaralanan bölgenin temizlenerek sargı bezi ile sarılması

 D) Kanama bölgesine kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması

14. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin 
yapılması doğrudur?

 A) Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

 B) Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

 C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması

 D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması

15.  Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

 A) Tıbbi birimleri haberdar etmek

 B) Kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak

 C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak 

 D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak
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16. şoka girmiş bir kişiye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  B) 

 C)  D) 

17.  Yabancı cisim batması durumunda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından 
hangisi yapılmalıdır? 

 A) Batan cisim çıkarılıp, sarılmalı

 B) Batan cisim çıkarılmadan sabitlenip, sevk edilmeli

 C) Batan cismin görünen kısmı kesilerek sabitlenmeli

 D) Batan cismin üst ve alt kısmından turnike uygulanmalı

18. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde meydana gelen kırıklarda nefes almada güçlük 
ve öksürük görülür?

 A) Kalça bölgesi 

 B) Omuz bölgesi

 C) Göğüs bölgesi 

 D) El-bilek bölgesi

19.  Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin 
yapılması yanlıştır?

 A) meyve suyu içirilmesi

 B) şoka karşı önlem alınması

 C) Yara yerinin soğuk tutulması 

 D) Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi
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20.  Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık 
kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kan dolaşımını yavaşlatmak

 B) Solunum sıkıntısını azaltmak

 C) Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak

 D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek

21.  Eline sıcak su dökülmesi sonucu o bölge derisinde, içinde su toplanmış 
kabarcıkların oluşması, kazazedede kaçıncı derece yanık olduğunu gösterir?

 A) 1. derece, yüzeysel yanık

 B) 2. derece, orta derinlikte yanık

 C) 3. derece, derin yanık

 D) 3. derece, yumuşak doku yanığı

22.  Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
yanlıştır?

 A) 1. derece yanıkların basınçsız soğuk suya tutulması

 B) Yanık bölgeye yoğurt, yağ gibi maddelerin sürülmesi

 C) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılmaması

 D) Yanık eklem bölgesinde ise sabitlenerek eklem hareketinin önlenmesi

23. * Kazazedenin serin yere alınması        
* Su ve tuz kaybının giderilmesi için kazazedeye su-karbonat-tuz karışımı sıvı ya  
   da soda içirilmesi

Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

 A) Kafa ve beyin yaralanmasında

 B) El bileğinin burkulmasında

 C) Sıcak çarpmasında

 D) Bayılmada
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24.  Aşağıdakilerden hangisi sabitlenen ve bandajlanan kırık bölgesinin şişmesini 
önlemek amacıyla yapılır?

 A) Kırık bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması

 B) Kırık bölgenin sürekli hareket ettirilmesi

 C) Kırık bölgeye sıcak uygulama yapılması

 D) Kırık bölgeye masaj yapılması

25.  şişme ve morarmanın olduğu bölgedeki kan damarlarının büzülmesine ve deri 
altı kanamasının azalarak durmasına yardımcı olan uygulama aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Sıcak uygulama yapılması

 B) Ovuşturularak masaj yapılması

 C) Kalp seviyesinden aşağıda tutulması

 D) Buz torbası ile soğuk uygulama yapılması

26.  Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç 
kaybına ne denir?

 A) şok

 B) Bayılma

 C) Koma

 D) Kansızlık

27.  Egzoz gazına maruz kalmanın sonucu olarak yetersiz soluyan hastaya 
aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

 A) Açık havaya çıkarmak 

 B) Yoğurt yedirmek

 C) Tuzlu su içirmek

 D) Kusturmak
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28. Kedi köpek gibi hayvan ısırmalarında yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) ısırılan yerin üst kısmına boğucu sargı uygulanması

 B) ısırılan yerin sabun ve soğuk suyla yıkanması

 C) pamuk koyularak sarılması

 D) Sıcak uygulama yapılması

29.  Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 A) Kollarının baş hizasında durmasına

 B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

 C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

 D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

30.  Yaralıları taşımada kullanılan en ideal yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 A) çekme yöntemi

 B) İtfaiyeci yöntemi

 C) Sedye ile taşıma yöntemi

 D) Dört el üzerine oturtup taşıma yöntemi
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ETKİNlİK
CEvAp ANAHTARı

ETKİNlİK 2.1
 

ETKİNlİK 2.2
Kazazedenin solunum yapıp yap-

madığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 
saniye süre ile kontrol edilir.
Bunun için;
1) Göğüs kafesinin solunum hareketleri-

ne bakılır,

2) Eğilip, kulağını kazazedenin ağzına 
yaklaştırarak solunum dinlenirken di-
ğer el göğüs üzerine hafifçe yerleştiri-
lerek hissedilir.

ETKİNlİK 2.3
1) Kazazede sakinleştirilir, endişeleri gi-

derilir,
2) Oturtulur,
3) Başı hafifçe öne eğilir,
4) Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkı-

lır,
5) Uzman bir doktora gitmesi sağlanır.

ETKİNlİK 2.4
Sülfürik asidin temas ettiği bölgeler 

bol su ile yıkanmalıdır.

ETKİNLİK VE DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAP ANAHTARI

Yangın İhbar  ...................................... 110

Acil Yardım  ......................................... 112

Alo Zabıta  ........................................... 153

polis İmdat  ......................................... 155

Jandarma İmdat  ............................... 156

Alo Sahil Güvenlik  ........................... 158

Alo Gürültü  ........................................ 176

Orman Yangını İhbar  ...................... 177

çevre Bilgi  .......................................... 181

Ruhsal Bunalım Danışma  .............. 182

Sağlık Danışma  ................................. 184

Su Arıza  ............................................... 185

Elektrik Arıza  ...................................... 186

Gaz Arıza  ............................................. 187

Kaynak: http://www.ttrehber.turktelekom.
com.tr/trk-web/ozelservisnumaralari.html
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ETKİNlİK 2.5
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DEğERlENDİRmE SORUlARı 
CEvAp ANAHTARı
1. D Cevabınız yanlış ise “İlk Yardım İle 

İlgili Temel Kavramlar” bölümünü 
gözden geçiriniz.

2. D Cevabınız yanlış ise “İlk Yardım İle 
İlgili Temel Kavramlar” bölümünü 
gözden geçiriniz.

3. C Cevabınız yanlış ise “Yaralının Bil-
dirilmesinde Dikkat Edilecek Hu-
suslar” bölümünü gözden geçiri-
niz.

4. A Cevabınız yanlış ise “Güvenli İlk 
Yardım Uygulaması İçin Alınma-
sı Gereken Önlemler” bölümünü 
gözden geçiriniz.

5. C Cevabınız yanlış ise “Taşıtlarda Bu-
lunması Gereken İlk Yardım malze-
meleri” bölümünü gözden geçiri-
niz.

6. B Cevabınız yanlış ise “Kazazedenin 
İlk Değerlendirilme Aşamaları” bö-
lümünü gözden geçiriniz.
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7. A Cevabınız yanlış ise “Temel Yaşam 
Desteği” bölümünü gözden geçi-
riniz.

8. C Cevabınız yanlış ise “Yetişkinlerde 
Temel Yaşam Desteği” bölümünü 
gözden geçiriniz.

9. B Cevabınız yanlış ise “Bebeklerde 
Temel Yaşam Desteği” bölümünü 
gözden geçiriniz.

10. A Cevabınız yanlış ise “Doku ve Or-
gan Bağışlamanın Önemi” bölü-
münü gözden geçiriniz.

11. C Cevabınız yanlış ise “Solunum Yolu 
Tıkanıklığı Durumunda İlk Yardım” 
bölümünü gözden geçiriniz.

12. B Cevabınız yanlış ise “Kanama çe-
şitleri” bölümünü gözden geçiri-
niz.

13. A Cevabınız yanlış ise “Dış Kanama-
larda İlk Yardım” bölümünü göz-
den geçiriniz.

14. D Cevabınız yanlış ise “Burun Kana-
masında İlk Yardım” bölümünü 
gözden geçiriniz.

15. C Cevabınız yanlış ise “Kopan Uzvun 
Korunması ve Nakli” bölümünü 
gözden geçiriniz.

16. D Cevabınız yanlış ise “şokta İlk Yar-
dım” bölümünü gözden geçiriniz.

17. B Cevabınız yanlış ise “Yaralanma-
larda Genel İlk Yardım Kuralları” 
bölümünü gözden geçiriniz.

18. C Cevabınız yanlış ise “Delici Göğüs 
Yaralanmaları” bölümünü gözden 
geçiriniz.

19. A Cevabınız yanlış ise “Delici Karın 
Yaralanmalarında İlk Yardım” bölü-

münü gözden geçiriniz.
20. D Cevabınız yanlış ise “Kafatası ve 

Omurga Yaralanmaları” bölümünü 
gözden geçiriniz.

21. B Cevabınız yanlış ise “Yanıklar” bö-
lümünü gözden geçiriniz.

22. B Cevabınız yanlış ise “ısı İle Oluşan 
Yanıklarda İlk Yardım” bölümünü 
gözden geçiriniz.

23. C Cevabınız yanlış ise “Sıcak çarp-
masında İlk Yardım” bölümünü 
gözden geçiriniz.

24. A Cevabınız yanlış ise “Kırıklarda İlk 
Yardım İlkeleri” bölümünü gözden 
geçiriniz.

25. D Cevabınız yanlış ise “Burkulmalar” 
bölümünü gözden geçiriniz.

26. B Cevabınız yanlış ise “Bilinç Kaybı” 
bölümünü gözden geçiriniz.

27. A Cevabınız yanlış ise “Solunum 
Yolu İle Zehirlenmelerde İlk Yar-
dım” bölümünü gözden geçiriniz.

28. B Cevabınız yanlış ise “Kedi-Köpek 
Gibi Hayvan ısırmalarında İlk Yar-
dım” bölümünü gözden geçiriniz.

29. D Cevabınız yanlış ise “Araç İçindeki 
Yaralıyı Araçtan çıkarma” bölümü-
nü gözden geçiriniz.

30. C Cevabınız yanlış ise “Sedye İle Taşı-
ma Teknikleri” bölümünü gözden 
geçiriniz.
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TRAFİKTE KENDİNİ DEĞERLENDİRME FORMU 

Kendini Değerlendirme Formu’ndaki seçenekleri dikkatlice okuduktan sonra 
okuduğunuz seçeneklerin her biri için; size tamamen uygun olduğunu düşünüyor-
sanız “evet” in altına, hiç uygun olmadığını düşünüyorsanız “hayır” ın altına ve kıs-
men uygun olduğunu düşünüyorsanız “kısmen” in altına (X) işaretini koyunuz.

Maddeler Evet Kısmen Hayır

Sürücü

   1.
Trafik işaretlerini, levhalarını ve anlamlarını 
bilirim.

   2. Trafik konusunda yetkili olan kuruluşların görev-
lerini bilirim.

   3. İlk yardım çantasında bulunması gereken  
malzemeleri bilirim.

   4. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin 
kullanım amaçlarını bilirim.

   5.   Kanama sırasında uygulanması gereken ilk 
yardım kurallarını günlük yaşantımda uygularım.

   6. Sürücü olarak uyulması gereken kuralları bilirim.

   7. Araçlarda bulunması gereken malzeme ve 
teçhizatların neler olduğunu bilirim.

   8. Araçlarda bulunması gereken malzeme ve 
teçhizatların kullanım amaçlarını bilirim.

   9.
Bisiklet, motosiklet, vb. araçların kullanımı 
sırasında oluşabilecek yaralanmalarda basit ilk 
yardım uygulamalarını yapabilirim.

Yolcu ve Yaya

10. Trafik levha ve yönlendirmelerini korurum.

11. Yaya olarak güvenli yolları tercih ederim.

12. Yaya kaldırımında yürürken dikkat edilmesi  
gereken kuralları  bilirim.
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13. Yaya kaldırımında yürürken dikkat edilmesi  
gereken kuralları günlük yaşantımda uygularım.

14. Kaldırımsız yollarda yürürken uyulması gereken 
kuralları günlük yaşantımda uygularım.

15. Yolculuk esnasında emniyet kemerini her zaman 
takarım.

16. Toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun 
kurallarını bilirim.

17. Toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuğun 
kurallarını günlük yaşantımda uygularım.

18. Bisiklet, motosiklet, vb. araçların güvenli 
kullanımıyla ilgili kuralları bilirim.

19.
Bisiklet, motosiklet, kay kay, paten, kızak, vb. 
araçları günlük yaşantımda güvenli bir şekilde 
kullanırım.

Trafik Bilinci

20. Aydınlatmasız yollarda yürürken görünür 
olmanın önemini bilirim.

21. Toplu taşıma araçlarında (metro, vapur, tren, vb.) 
görsel uyarıcıları dikkate alırım.

22. Trafik konusunda denetimin önemini bilirim.

23. polis, ambulans ve itfaiye sirenlerini ayırt  
edebilirim.

24. Sürücü belgesi alınırken psikolojik testlerin de 
uygulanmasının gerektiğine inanırım.

25. Trafiğe kapalı alanlarda oyun oynamak 
gerektiğini bilirim.

26. Toplu taşıma araçlarının kullanımının önemini 
bilirim.

27.
Toplumsal sorumluluk kapsamında yolcu veya 
yaya olarak kuralları bilmeyenlere öğretme veya 
uyarma görevini yaparım.
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SÖZLÜK
A

acil : Hemen yapılması gere-
ken, ivedi, ivedili.

acente : Bir kuruluşun yaptığı işi 
onun adına kazanç kar-
şılığında yürüten daha 
küçük kuruluş.

ada : Kavşaklarda trafiği dü-
zenleyici, yönlendirici 
veya ayırıcı olmak üzere 
bordürle sınırlandırılmış 
veya yer çizgileriyle be-
lirlenmiş alan.

adale : Kas.
akaryakıt : Gazyağı, mazot, benzin 

vb. sıvı yakacaklara veri-
len genel ad.

aks : Üzerinde bir veya daha 
fazla tekerleğin döndü-
ğü otomobil eksenine 
dik mil.

alerji : Birtakım yiyecek, ilaç, 
toz, koku vb.ne hastalık 
derecesinde gösterilen 
aşırı tepki.

alerjik : Alerji ile ilgili olan.
alternatif : Birinin yerine seçilebi-

lecek bir başka yol, yön-
tem, tutum, seçenek, op-
siyon.

analiz : çözümleme, tahlil.
anatomik : Organizmanın yapısıyla 

ilgili.
antiseptik : vücudun çeşitli kısımla-

rını mikroplardan arın-
dırmak için kullanılan 

kimyasal madde, mikrop 
öldürücü.

anonim : çok ortaklı.
asgari : En az, en aşağı, en dü-

şük, en alt, minimal, mi-
nimum.

aşı : Birtakım hastalıklara kar-
şı bağışıklık sağlamak 
için vücuda verilen, o 
hastalığın mikrobuyla 
hazırlanmış eriyik.

atardamar : Kalbin sağ karıncığından 
akciğerlere, sol karıncı-
ğından vücudun diğer 
bölümlerine kan taşıyan 
damar, arter.

atel : Kırılmış kemiklerin düz-
gün bir biçimde sarılabil-
mesi için kullanılan türlü 
malzemelerden yapılmış 
destek.

avantaj : Üstünlük, kazanım, yarar.
azami : En çok, en üst, en büyük, 

en yüksek (derece, nice-
lik), maksimum.

B
bağ : Kemikleri birbirine bağ-

lamaya, iç organları ye-
rinde tutmaya yarayan lif 
demeti.

bağımlılık : Bağımlı olma durumu, 
tabiiyet.

bandaj : Sargı ile sarma.
banket : şehirler arası yolların iki 

tarafında yayaların yü-
rümesine ve taşıtların 
trafiği aksatmadan dura-
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bilmesine yarayan çakıl 
veya toprak yol.

banliyö : Genellikle oturma ala-
nı niteliğinde olan, şe-
hir merkezinden uzakta 
veya sınırlarına yakın 
yerlerde bulunan şehir 
yöresi.

bariyer : Engel.
beslenme : vücut için gerekli besin 

maddelerini alma.
beyan : Bildirme, açıklama.
bilinç : İnsanın kendisini ve çev-

resini tanıma yeteneği, 
şuur.

bordür : Kaldırımların kenarların-
da bulunan taşlar.

bulgu : vücuttaki işlevsel bir 
bozukluğun, hastalığın 
belirlenmesine yarayan 
olgu veya olay, belirgi.

buton : Bazı aletleri çalıştırmaya 
yarayan düğme.

C–Ç
caiz : Din, yasa, töre vb. bakım-

dan işlenmesinde, yapıl-
masında sakınca olma-
yan, yapılıp işlenmesine 
izin verilen.

ceza : Kurallara aykırı davranış-
larda bulunanlara, yetki-
lilerce uygulanan yasala-
rın öngördüğü yaptırım 
yasaklama ya da kısıtla-
ma.

cihaz : Aygıt, alet, takım.
çevre : Canlıların içinde yaşadık-

ları ortam.

çıkık : Bir kemik veya organın 
yerinden çıkmış olması.

D
denetim : Bir olay ya da işlemin, 

yürürlükteki yasa, tüzük, 
yönetmelik ve genelge-
lere göre yapılıp yapıl-
madığının incelenmesi, 
yoklanması ve soruştu-
rulması işi.

dernek : Belirli ve ortak bir amacı 
gerçekleştirmek için ku-
rulan yasal topluluk, ce-
miyet.

devir : Bir malın mülkiyetini 
veya bir mal üzerindeki 
hakkı bir başkasına ge-
çirme.

dingil : Tekerleklerin merkezin-
den geçen ve taşıtın al-
tına enlemesine yerleşti-
rilmiş mil, eksen, aks.

diyabet : şeker hastalığı.
doku : Bir vücudun veya bir or-

ganın yapı ögelerinden 
birini oluşturan hücreler 
bütünü.

donanım : Gereksinme duyulan her 
türlü araç-gereç, öğeler 
bütünü.

dönel kavşak : Etrafında araçların tam 
veya kısmî dönüşlerle 
dolaştığı, ortasında bir 
veya daha çok trafik ada-
sı bulunan, üç veya daha 
fazla yol bağlantılı kav-
şaktır.
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E
egzoz : İçten yanmalı motorlar-

da yanan akaryakıt gazı-
nın atılmasını sağlayan 
düzen

eğim : Bir yüzeyin yatay düzle-
me doğru eğilmesi, eğik-
lik, meyil.

ehli hayvan : Evcil hayvan
eklem : vücut kemiklerinin uç 

uca veya kenar kenara 
gelip birleştiği yer, maf-
sal.

ekonomi : İnsanların yaşayabilmek 
için üretme, ürettiklerini 
bölüşme biçimlerinin ve 
bu faaliyetlerden doğan 
ilişkilerin bütünü, iktisat.

elastik : Esnek
enfeksiyon : Organizmada hastalığa 

yol açan bir mikrobun 
genel veya yerel geliş-
mesi, yayılması.

engelli : vücudunda eksik veya 
kusuru olan.

epilepsi : Sara hastalığı.

F
fahri : Gönüllü, karşılıksız.
faktör : Etmen.
far : Taşıtların ön bölümünde 

bulunan, kısa ve uzun 
mesafeyi aydınlatmaya 
yarayan ışık düzeneği.

fasıla : Aralık, ara, kesinti.
federasyon : Aynı alandaki çeşitli ku-

ruluşları bir arada topla-
yan dayanışma birliği.

feribot : Arabalı vapur.

fıkra : Kanun maddelerinin 
kendi içlerinde satır baş-
larıyla ayrıldıkları ufak  
bölümlerden her biri.

fon : Belirli bir iş için gerektik-
çe harcanmak üzere ayrı-
lıp işletilen para, kaynak.

fonksiyon : İşlev, görev.
fotofobi : Aşırı ışık karşısında has-

sas olma ve aynı zaman-
da ağrı hissetme duru-
mu.

fren : Bir makinenin, herhangi 
bir taşıtın hızını kesmeye 
veya onu durdurmaya 
yarayan mekanizma.

G
garaj : Otomobil vb. taşıtların 

konulduğu üstü örtülü 
yer, arabalık.

gazlı bez : İnce ve seyrek olarak do-
kunmuş, çeşitli boyut ve 
biçimlerde hazırlanmış 
tıbbi malzeme.

gümrük : Eşya ve kişilerin ülke sı-
nırlarından giriş ve çıkış-
larında denetimlerinin 
yapıldığı ve vergilerin ta-
hakkuk ettirildiği kamu 
kuruluşu.

güzergâh : Yol üstü uğranılacak, ge-
çilecek yer.

H
hastalık : Organizmada birtakım 

değişikliklerin ortaya çık-
masıyla sağlığın bozul-
ması durumu, rahatsızlık, 
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dert, illet, maraz, maraza, 
esenlik karşıtı.

haiz : Bir şeyi olan, elinde bu-
lunduran, taşıyan.

halat : pamuk, kenevir, Hindis-
tan cevizi gibi bitkisel 
liflerin veya çelik tellerin 
sarılmasıyla oluşan kolla-
rın bir arada bükülmesiy-
le elde edilen kalın ip.

hasar : Herhangi bir olayın yol 
açtığı kırılma, dökülme, 
yıkılma gibi zarar.

havale : Bir çeşit çırpınmalı, ba-
zen ateşli de olabilen 
hastalık.

hemzemin : Aynı düzeyde olan.
hendek : Geçmeye engel olacak 

biçimde uzunlamasına 
kazılmış derin çukur.

hidrofil : Suyu emme ve tutma ye-
teneği fazla olan pamuk, 
gazlı bez gibi materyal.

hijyen : Sağlığa zarar verecek 
ortamlardan korunmak 
için yapılacak uygulama-
lar ve alınan temizlik ön-
lemlerinin tümü.

hipertansiyon: Normalden yüksek olan 
atardamar basıncı.

hipoksi : Organ veya dokularda 
oksijen azlığı.

hurda : İşe yarayamayacak de-
recede bozulmuş, zarar 
görmüş.

hususi : Özel.
hüküm : Yargı, karar.
hüzme : ışık.

İ
ihlal : Yasa ve düzene uyma-

ma.
ihbar : Bildirme, bildirim, haber 

verme.
ihraç : çıkarma, dışarıya atma.
ikaz : Uyarma, uyarı, dikkat 

çekme, ihtar, tembih.
ilaç : Bir hastalığı iyi etmek 

veya önlemek için türlü 
yollarla kullanılan mad-
de, deva, çare, önlem.

ilan : Açıkça bildirme, açıkça 
duyurma.

imal : Ham maddeyi işleyip 
mal üretme.

imalat : İşlenerek yapılan üretim.
imtiyaz : Başkalarına tanınmayan 

özel, kişisel hak veya şart, 
ayrıcalık.

iskân : Yurtlandırma, yerleştir-
me.

istatistik : Bir sonuç çıkarmak için 
verileri yöntemli bir bi-
çimde toplayıp sayı ola-
rak belirtme işi.

K
kabotaj : Bir ülkenin limanları ara-

sında yük ve yolcu taşı-
ma hakkına ilişkin resmi 
düzenlemeler.

kamu : Halk hizmeti gören dev-
let organlarının tümü.

kanun : Yasa, geçerli olan kural.
karbon-
monoksit : Renksiz, kokusuz, zehir-

leyici bir gaz.
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kasis : Yollarda araçların hızını 
düşürmek için yapılan, 
türlü biçimlerde tümsek.

kask : Başı darbelerden koru-
mak için sertleştirilmiş 
sentetik maddelerden 
yapılmış sağlam başlık.

kasko : Taşıtların uğrayacakları 
kazadan doğacak zarar-
ların tamamının karşılan-
ması için yapılan sigorta 
türü.

kategori : Aralarında herhangi bir 
ilgi veya benzerlik bu-
lunan şeylerin tamamı, 
grup.

kavis : Bir eğrinin sınırlı bir kıs-
mı.

kavşak : İki veya daha fazla kara 
yolunun kesişmesi veya 
birleşmesi ile oluşan or-
tak alan.

kaygı : Üzüntü, endişe duyulan 
düşünce, tasa.

kazazede : Kazaya uğramış, kaza ge-
çirmiş olan kimse.

kılcal damar : Dokulardaki atardamar-
ların son dallarını, toplar-
damarların ilk dallarına 
birleştiren ince damar.

klakson : Korna.
koma : Bazı hastalıklar sırasında 

görülen anlama, duyma 
ve hareketin büsbütün 
veya az çok kaybolma-
sıyla beliren derin dal-
gınlık durumu.

kombine : Toplu.

komisyon : Bir işte aracılık yapan 
kimseye bırakılan yüzde.

kompresyon : Sıkıştırma; bir oluşum 
üzerine onu sıkıştıracak 
biçimde dışarıdan baskı 
yapma.

konferans : Topluluğa bir konuda 
bilgi vermek amacıyla 
yapılan konuşma.

konjunktivit : Göz kapaklarının iç yü-
zeyini ve gözün beyaz 
kısmını kaplayan ince ve 
saydam zarın iltihabı.

konvoy : Aynı yere giden taşıt 
veya yolcu topluluğu, 
kafile.

konvulsiyon : İskelet kaslarının istem 
dışı, ani, şiddetli veya seri 
olarak kasılması.

koordinasyon: Uyum içinde cereyan 
eden hareket, eş güdüm.

kramp : Bir grup kasın veya bu-
nun bazı liflerinin istem 
dışı az çok sürekli, ağrılı 
ve düzensiz kasılması.

kriter : Ölçüt.
kronik : Bir hastalığın uzun süre 

devam etmesi durumu, 
müzmin.

kronometre : Süreölçer.
kural : Bir sanata, bir bilime, bir 

düşünce ve davranış sis-
temine temel olan, yön 
veren ilke, nizam, kaide.

kurum : Belirli bir amacı gerçek-
leştirmek üzere kurulan 
özel veya kamu örgütü.
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L
lezyon : Doku bozukluğu.
limit : Sınır.
lokal : Yöresel, yerel, odaksal, 

bölgesel.

M
mağdur : Haksızlığa uğramış (kim-

se), çaresiz.
mahal : Yer.
manevra : Hareket, gidiş geliş.
mecburi : Zorunlu.
men : Yasaklama, izin verme-

me.
menfez : Girecek veya geçecek 

yer, delik.
mesafe : Ara, aralık, uzaklık.
mesaj : Yazı veya sözle anlatıl-

ması amaçlanan duygu, 
düşünce.

metabolizma : Canlı organizmada veya 
canlı hücrelerde hareke-
ti, enerjiyi sağlamak için 
oluşan, biyolojik ve kim-
yasal değişimlerin bütü-
nü.

metastaz : Yayılma.
metro : Büyükşehirlerde semtler 

arasında işleyen, ulaşımı 
yerin altında sağlayan 
tren, yer altı treni.

mevzuat : Bir ülkede yürürlükte 
olan yasa, tüzük, yönet-
melik vb.nin bütünü.

mikrop : mikroskopla görülebi-
len, çürümeye, mayalan-
maya ve hastalıklara yol 
açan bir hücreli canlı.

mülk : Ev, dükkân, arazi vb. ta-
şınmaz mal.

mümeyyiz : İyiyi, kötüyü, doğru ve 
yanlışı ayıran, seçen.

müsteşar : Bakanlıklarda, elçilikler-
de bakan veya büyükel-
çiden sonra gelen en bü-
yük yönetici.

N
nabız : Kalp atışının sağladığı 

kan basıncından dolayı 
atardamarlara ve özellik-
le bilekteki atardamara 
parmakla basıldığında 
duyulan kımıldama.

narkoz : Ameliyat yapmak için 
duyu, hareket ve bilincin 
ekseriya solunum yoluy-
la anestezik madde veri-
lerek uyuşturulması.

nicelik : Bir şeyin sayılabilen, öl-
çülebilen veya azalıp ço-
ğalabilen durumu, kemi-
yet, miktar, kantite.

nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu 
belirten, onu başka şey-
lerden ayıran özellik, va-
sıf, keyfiyet.

noter : çeşitli belge ve işlemlere 
geçerlik kazandırmak ve 
yasanın öngördüğü di-
ğer görevleri yerine ge-
tirmekle yükümlü, belli 
nitelikleri ve kendine 
özgü bir hukuk statüsü 
olan kamu görevlisi.

nöroloji : Sinir bilimi.
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O–Ö
oda : Serbest meslek adam-

larını içinde toplayan 
resmî birlik.

organ : vücudun, belirli bir gö-
rev yapan ve sınırları 
kesin olarak belirlenmiş 
bölümü, uzuv.

organizma : Canlı bir varlığı oluşturan 
organların bütünü, uzvi-
yet.

ortopedi : vücutta kemikler, eklem-
ler, kaslar, kirişler, sinirler 
gibi hareketi sağlayan 
organların bozuklukları-
nı düzelten, tedavi eden 
cerrahi kolu.

ödem : Dokularda genellikle 
yüzde, ellerde, ayaklarda 
ve bazı iç organlarda aşı-
rı miktarda sıvı birikmesi.

özgü : Birine, bir şeye ait olan, 
öze, has, mahsus.

P
panik : Ani dehşet duygusu, bü-

yük korku.
pansuman : Yara temizliği ve bakımı.
pedal : Bir araçta ayak yardımıy-

la hareketi sağlayan dü-
zen, ayaklık.

periyodik : Belli aralıklarla yinele-
nen, süreli.

pist : Bir havaalanında uçakla-
rın kalkıp inmesine, park 
yerlerine gidip gelmesi-
ne yarayan özel olarak 
hazırlanmış şerit.

plaka : Kamyon, otomobil vb. 
kara taşıtlarına takılan 
numara levhası.

proje : Değişik alanlarda ön-
ceden plan ve prog-
rama alınmış, maliyeti 
hesaplanmış, kurum ve 
kuruluşların yönetim or-
ganları tarafından onay-
lanmış, kısa ve uzun 
vadeye bağlanarak özel 
kurum veya devlet adına 
gerçekleştirilmesi kabul 
edilmiş bilimsel çalışma 
tasarısı.

psikiyatri : Ruh ve sinir hastalıklarıy-
la, kişide görülen önemli 
uyumsuzlukları önleme, 
teşhis ve tedavi etmeyle 
uğraşan uzmanlık dalı.

psikotrop : Uyuşturucu.

R
radar : Trafik polisleri tarafından 

kullanılan, taşıtların hı-
zını saptamaya yarayan 
aygıt.

radyasyon : Bir kaynaktan elektro-
manyetik dalga ya da 
hızlı parçacıklar demeti-
nin yayınlanması, ışıma.

ray : Tren, tramvay vb. taşıt-
larda tekerleklerin üze-
rinde hareket ettiği de-
mirden yol.

refleks : Alınan uyartı sonucunda 
beyne iletilmeksizin veri-
len cevap, tepki.

rehabilitasyon: İyileştirme.
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reflektör : Yansıtıcı.
renk körlüğü : Bütün renkleri veya bir-

kaç rengi, özellikle kır-
mızı ile yeşili birbirinden 
ayırt etmeye engel olan 
görme bozukluğu.

risk : Zarara uğrama tehlikesi, 
riziko.

rot : motorlu taşıtlarda direk-
siyon ile tekerlek arasın-
daki bağlantıyı sağlayan 
demir çubuk.

römork : Başka bir taşıt tarafından 
çekilen motorsuz taşıt.

S–Ş
sağlık : Bedensel, ruhsal ve sos-

yal yönden tam bir iyi 
oluş durumu.

sakatlık : Sakat olma durumu, ma-
lullük, maluliyet.

sedye : Hasta veya yaralı taşıma-
ya yarayan katlanabilir 
hasta yatağı.

selektör : Taşıtlarda farların uzun 
ve kısa uzaklıkta yanma-
sını sağlayan araç.

semptom : Belirti.
sendrom : Bir hastalığı karakterize 

eden ve aynı anda ortaya 
çıkan belirtilerin tümü.

sertifika : Kişinin bilgi gerektiren 
herhangi bir konuda ni-
teliğini gösteren belge.

seyir : Kara taşıtlarının belli bir 
güzergâhta ilerlemesi.

sicil : Resmî belgelerin kayde-
dildiği kütük.

sinyal : Bir şey bildirmek için ve-
rilen işaret.

sinyalizasyon : Demir yolu, kara yolu ve 
limanlarda trafiği düzen-
leyen ışıklı sistem.

siyanoz : morarma.
soğukkanlı : Olaylara ve gelişmelere 

sakin, ılımlı ve temkinli 
yaklaşan (kimse), serin-
kanlı, itidal sahibi.

solüsyon : çözelti.
sosyal : Toplumla ilgili, toplumsal, 

içtimai.
stabilize : Silindirle sıkıştırılarak 

düz duruma getirilmiş 
yol.

standart : Bir nitelik veya niceliğin 
kabul edilmiş şekli.

statü : Bir kimsenin, bir kurum 
veya bir toplum içindeki 
durumu.

steril : Her çeşit mikroorganiz-
madan arınmış.

strateji : Önceden belirlenen bir 
amaca ulaşmak için tu-
tulan yol.

suni :  Yapay.
şaft : Güç aktarma organla-

rında hareketi vites ku-
tusundan, diferansiyele 
ileten mil.

şah damarı : Boynun iki yanında, kanı 
başa taşıyan aort damar-
larından her biri.

şanzıman : motorlu taşıtlarda mo-
torun yükünü azaltarak 
güç aktarma organlarına 
veren, arabanın istenen 
hızda hareket etmesini 
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sağlayan dişliler toplulu-
ğu.

şev : Eğik, meyilli.
şok : Kalp-damar sisteminin 

yaşamsal organlara uy-
gun oranda kanlanma 
yapamaması nedeniyle 
ortaya çıkan ve tansiyon 
düşüklüğü ile seyreden 
bir dolaşım yetmezliği.

şuur : Bilinç.

T
tahribat : Yıkıp bozma, harap 

etme.
tali : İkinci derecede olan, 

ikincil.
tampon : Kanı silmek, durdurmak 

için kullanılan gazlı bez 
yumağı veya sterilize 
edilmiş pamuklu özel 
parça.

tanı : Hastalığın ne olduğunu 
araştırıp ortaya koyma, 
tanılama, teşhis.

tansiyon : Kan basıncı.
tanzim : Düzenleme, düzen ver-

me, yoluna koyma.
tarife : Taşıtların gidiş geliş za-

manlarını gösteren çizel-
ge.

tasdik : Doğrulama, onay, onay-
lama.

tazminat : Zarar karşılığı ödenen 
para.

teknik : Bir sanat, bir bilim, bir 
meslek dalında kullanı-
lan yöntemlerin hepsi.

tendon : Kasların kemiklere yapış-
masını sağlayan yapılar.

tentürdiyot : mikrop kapmasını önle-
mek için bir kesik veya 
sıyrığa sürülen iyot ten-
türü.

tespit : Bir şeyi sağlam bir biçim-
de yerleştirme, yerinden 
oynamaz duruma getir-
me, saptama.

teorik : Uygulama dışında kalan, 
akla dayanılarak ileri sü-
rülen düşünce.

terim : Bir bilim, sanat, meslek 
dalıyla veya bir konu ile 
ilgili özel ve belirli bir 
kavramı karşılayan keli-
me, ıstılah.

terminal : Sona ait, uçta bulunan, 
son, bitim.

tescil : Herhangi bir şeyi resmî 
olarak kaydetme, kütüğe 
geçirme.

teşekkül : Belli bir varlık ve biçim 
kazanma, kurulma.

teşkilat : Örgüt.
tramvay : şehirlerde yol üzerinde 

döşenmiş özel raylarda 
hareket eden yolcu taşıtı.

transit : Bir yerden dinlenmeden, 
beklemeden, durmadan 
(geçmek).

travma : Herhangi bir fiziksel et-
kenle oluşan yaralanma, 
incinme, zedelenme, 
yara, bere.

toksik : Sağlığa zararlı, zehirli.
toksin : Zehirli madde.
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toplardamar : Kanın, vücudun her ya-
nından kalbe gitmesine 
yarayan damar.

turnike : Kan akıntısını durdur-
mak için sarılan sıkı sargı.

tutanak : Belgelenmesi gereken 
bir durumu tespit eden-
ler tarafından imzalanan 
belge, zabıt varakası.

tünel :  Bir yandan öbür yana ge-
çebilmek için yer altında, 
genellikle dağların için-
de açılan yol

tüzel : Hukukla ilgili, hukuki, 
hukuksal.

tüzük : Herhangi bir kurumun 
veya kuruluşun tutaca-
ğı yolu ve uygulayacağı 
hükümleri sırasıyla gös-
teren maddelerin hepsi, 
nizamname, statü.

U
unsur : Öge.
usul : Bir amaca erişmek için 

izlenen düzenli yol, tutu-
lan yol, yöntem.

uyarı : Herhangi bir konu, sorun 
üzerine ilgi çekme, ikaz, 
ihtar, tembih.

V
vakıf : Birçok kişi tarafından ku-

rulan ve toplum yararına 
çalışmayı ilke edinen ku-
ruluş.

veri : Bir araştırmada sorunun 
çözümünü sağlamak 
amacıyla derlenen bilgi-
ler.

viraj : Dönemeç
viyadük : Köprü yol.
vuku : Olma, meydana gelme.

Y
yansıtıcı : ışık, ses, görüntü vb.ni 

geri göndermek, yansı-
masını sağlamak ama-
cıyla

 kullanılan araç, reflektör.
yarı römork : Bir kısmı motorlu taşıt 

veya araç üzerine oturan, 
taşıdığı yükün ve kendi

 ağırlığının bir kısmı motor-
lu araç tarafından taşı-
nan römorktur.

yasal : Yasanın, dinin ve kamu 
vicdanının doğru buldu-
ğu, yasalara uygun, ka-
nuni, meşru, legal.

yönetmelik : Yasa ve tüzüklerin uygu-
lanmasında görevlilere 
yol göstermek, yasa ve 
tüzüklere aykırı olma-
mak üzere bir ya da bir-
kaç bakanlık ve beledi-
yelerce çıkarılıp resmi 
gazetede yayımlanan 
nesnel kuralların tümü.

yükümlülük : Yapılması zorunlu olan iş 
veya bir işi yapma zorun-
luluğu, yükümlü olma 
durumu, yüküm, mükel-
lefiyet, mecburiyet.
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Z
zabıta : Belediye hizmetlerinin 

güvenliğini sağlamakla 
görevli yönetim.

zedelenme : vurma, çarpma, delme 
sonucu berelenme, ezil-
me.

zehir : Organizmaya girdiğinde 
kimyasal etkisiyle fizyo-
lojik görevleri bozan ve 
miktarına göre canlıyı öl-
dürebilen madde, ağı.
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