‹ST‹KLÂL MARfiI
Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bast›¤›n yerleri “toprak ! “ diyerek geçme, tan›:
Düflün alt›daki binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›:
Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilâl !
Kahraman ›rk›ma bir gül ! Ne bu fliddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helâl...
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki fedâ?
fiühedâ f›flk›racak topra¤› s›ksan, flühedâ !
Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Huda,
Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüdâ

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m.
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m !
Kükremifl sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aflar›m.
Y›rtar›m da¤lar›, enginlere sa¤mam, taflar›m.

Ruhumun senden, ‹lâhi, fludur ancak emeli:
De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki flahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garb›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar,
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma ! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,
“Medeniyet ! “ dedi¤in tek difli kalm›fl canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-tafl›m,
Her cerîhamdan, ‹lâhi, boflan›p kanl› yafl›m,
F›flk›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na’ fl›m;
O zaman yükselerek arfla de¤er belki bafl›m.

Arkadafl ! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.
Do¤acakt›r sana va’detti¤i günler Hakk’›n...
Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Dalgalan sen de flafaklar gibi ey flanl› hilâl !
Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlâl:
Hakk›d›r, hür yaflam›fl, bayra¤›m›n hürriyet;
Hakk›d›r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl !

Mehmet Âkif ERSOY

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 imkan ve
fl e r a i t , ç o k n â m ü s a i t b i r m a h i y e t t e t e z a h ü r e d e b i l i r . ‹ s t i k l â l v e
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 delâlet ve hattâ h›yanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
iktidar sahipleri flahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bitap düflmüfl olabilir.
Ey Türk ‹stikbalinin 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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TURBO

Ben Turbo. On iki yafl›nda bir kanguruyum. Her zaman insanlara ve çevreme iyilik
yapmay›, yard›m etmeyi seven biriyim. Ayr›ca çal›flmay› da çok severim. Çevreme
yard›m etmek amac›yla aran›za kat›ld›m ve Türk K›z›lay› ile tan›flt›m. Türk K›z›lay›n›n
insanlara yard›m etmek için en yararl› kurulufl oldu¤unu görerek K›z›lay gönüllüsü
oldum. K›z›lay›n ilkyard›m e¤itimine kat›ld›m. Arkadafllar›m Tülin ve Tolga ile ilkyard›m
ve güvenli davran›fl bilgilerini sizinle paylaflmak için bu kitapta yer ald›m.

TOLGA

Ben Tolga. Dokuz yafl›nday›m. Ailem, ö¤retmenlerim ve arkadafllar›m biraz yaramaz
ve hareketli oldu¤umu söylüyorlar ama Turbo ile arkadafl olup Tülin ile K›z›laydan
ilkyard›m e¤itimi ald›ktan sonra ilkyard›m koflullar›n› bilmenin ve güvenli davranman›n
önemini kavrad›m. K›z›lay gönüllüsü olarak ilkyard›m ve güvenli davran›fl becerilerimi
sizinle paylaflmak için bu kitapta yer ald›m.

TÜL‹N

Ben Tülin. Dokuz yafl›nday›m. Tolga ile ayn› s›n›ftay›m. Her zaman davran›fllar›ma
dikkat ederim. Turbo ve Tolga ile birlikte K›z›laydan ilkyard›m e¤itimi ald›ktan
sonra ilkyard›m ve güvenli davran›fllar› bilmenin önemini daha iyi anlad›m. Bilgilerimi
daha çok kifliyle paylaflmak için K›z›lay gönüllüsü oldum. ‹lkyard›m ve güvenli davran›fl
bilgilerimi sizinle paylaflmak için bu kitapta yer ald›m.

ÖNSÖZ
Sevgili ö¤renciler,
Türk K›z›lay› bar›flta ve savaflta din, dil, ›rk bak›m›ndan hiçbir ayr›m yapmadan insan hayat›n› ve sa¤l›¤›n› korur, bütün insanlara flefkatle
yaklafl›r. Anlay›fl, dostluk, iflbirli¤i ve sürekli bar›fl için çal›fl›r, ihtiyaç halinde herkese yard›m elini uzat›r.
Türk K›z›lay› ve Millî E¤itim Bakanl›¤› olarak sizlere, ilginizi çekece¤ini ve yararl› olaca¤›n› umdu¤umuz “Güvenli Davran›fl ve ‹lky ard›m
E¤itim Kitab›” haz›rlad›k. Bu kitapla ilkyard›mla ilgili temel uygulamalar› ö¤reneceksiniz. Ayn› zamanda, kazalardan ve yaralanmalardan korunmak
için uyman›z gereken güvenli davran›fl kurallar›n› da bulacaks›n›z. Ö¤retmenlerinizle birlikte; oyunlar, hikâyeler fleklinde ve uygulamalarla iflleyece¤iniz
konulardan büyük zevk alaca¤›n›z› düflünüyoruz. ‹lkyard›mc› Turbo ile arkadafllar› Tülin ve Tolga da bu keyifli yolculu¤unuzda size arkadafll›k
edecekler.
‹lgi, çaba ve baflar›lar›n›z için flimdiden hepinizi kutluyor ve sizi çok seviyoruz.

Tekin KÜÇÜKAL‹

Prof. Dr. Necat B‹R‹NC‹

K›z›lay Genel Baflkan›

Millî E¤itim Bakanl›¤› Müsteflar›

BÖLÜM 1

TÜRK KIZILAYININ
TEMEL 7 ‹LKES‹

TÜRK K
IZILAYININ TEMEL
7 ‹LKES‹

TÜRK KIZILAYININ TEMEL ‹LKELER‹

K›z›lay, savaflta ve bar›flta hiçbir ayr›m yapmadan insan hayat›n› ve sa¤l›¤›n› koruyan,
insanlar›n kiflili¤ine sayg› göstererek anlay›fl, dostluk, iflbirli¤i ve sürekli bar›fl için çal›flan, ihtiyaç
hâlinde herkese yard›m elini uzatan, insanî ve gönüllü bir kurulufltur.

K›z›lay, Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonuna ba¤l› uluslararas› bir kurulufltur.
Federasyona ba¤l› 183 ülkede bu dernekler faaliyetlerini sürdürmektedirler.
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K›z›lay bar›flta ve savaflta hep yan›m›zdad›r.

Bar›flta, afet ve acil durumlarda

☺
☺
☺
☺
☺

Geçici bar›nma, giyinme ve beslenme ihtiyaçlar›na yönelik gerekli malzemeleri sa¤lar.
‹lkyard›mc›lar› yetifltirir.
Kan ürünleri sa¤lar.
‹htiyac› olanlara sa¤l›k hizmeti deste¤i sa¤lar.
Gençlerin e¤itimine destek verir.

Savaflta

☺
☺
☺

Yaral›lar›n tedavi ve bak›m›na yard›m eder.
Savafl esirlerine yard›m eder.
Sivillerin bak›m›n› ve beslenme ihtiyaçlar›n› sa¤lar.
11

Herkes K›z›laya gönüllü olabilir ve çal›flmalar›na destek verebilir.
K›z›lay ve K›z›lay gönüllüleri yard›m ve hizmetlerinde 7 temel ilke do¤rultusunda hareket ederler.
1. ‹nsaniyetçilik

Savafl yaral›lar›na ayr›m yapmaks›z›n yard›m eder.
Deprem, sel, büyük yang›nlar gibi olaylarda insanlar›n ac›lar›n› ayr›m yapmadan
önlemeye ve hafifletmeye çal›fl›r. Bar›fl› destekler.

2. Eflitlik

Milliyet, ›rk, din, cinsiyet, siyasi düflünce, inanç fark› gözetmez. Sadece kiflilerin
ac›lar›n› gidermeye ve yard›m etmeye çal›fl›r.

(Ayr›m Gözetmemek)

3. Tarafs›zl›k

4. Ba¤›ms›zl›k

5. Gönüllülük

6. Birlik

7. Evrensellik

Savaflta ve ülke içi veya d›fl› anlaflmazl›klarda taraf tutmaz.
Irk, din, siyaset gibi konularda tart›flmaya girmez.
Hiçbir yere ba¤l› de¤ildir. Kendi ülkesinin yasalar›na uygun olarak çal›flan
ba¤›ms›z bir kurumdur.
Kazanç amac› gütmeyen, ç›kar gözetmeyen bir yard›m kurumudur.

Bir ülkede sadece bir tane K›z›lay ya da K›z›lhaç Derne¤i vard›r. Herkese aç›kt›r
ve tüm yurda hizmet eder.
Dünyadaki bütün K›z›lay ve K›z›lhaç Dernekleri ayn› haklara sahiplerdir ve karfl›l›kl›
yard›mlaflma içindedirler.
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K›z›lay Gönüllüsü
Hiçbir karfl›l›k beklemeden, K›z›lay›n temel ilkelerine
uyarak ihtiyaç duydu¤u anda K›z›lay›n faaliyetlerine
kendi yetenek ve imkanlar› ölçüsünde kendi iste¤i ile
destek veren kiflidir. Bu destek;

☺
☺
☺
☺
☺

K›z›lay› tan›tmak,
‹lkyard›mc› olmak,
‹lkyard›m gününe gönüllü kat›lmak,
K›z›lay taraf›ndan verilen uygun görevleri yapmak,
Güvenli davran›fl ve ilk yard›m kurallar›n› uygulamak,
çevredeki kiflileri bu konuda uyarmak fleklinde çal›flmalar
yapar.

Nas›l K›z›lay gönüllüsü oluruz?
Bunun için önce K›z›lay gönüllüsü olmay› istemek gerekir.
Sonra K›z›laya baflvurup bir gönüllülük formu doldururuz.
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KIZILAY
GÖNÜL
LÜSÜYÜZ

‹lkyard›m Gönüllüsü Ön Baflvuru Formu
Ad› Soyad›
Do¤um Tarihi/Yeri
S›n›f›
Okulu
Adresi

Telefonu
E-mail

‹lkyard›m ve K›z›lay ile
ilgili yapabileceklerim;

E¤er siz de
K›z›lay gönüllüsü
olmak istiyorsan›z
yandaki formu doldurup
ö¤retmeninize veriniz.

K›z›lay› tan›tabilirim
‹lk yard›m ö¤renebilirim
‹lkyard›m ve K›z›lay ile ilgili;
Resim yapabilirim
fiiir yazabilirim
Kompozisyon yazabilirim
14

BÖLÜM 2

‹LKYARDIM TEMEL UYGULAMALARINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

‹lkyard›m: Herhangi bir kaza ya da yaflam› tehlikeye düflüren bir durumda sa¤l›k
görevlilerinin t›bbî yard›m› sa¤lay›ncaya kadar hayat›n kurtar›lmas› ya da durumun
daha kötüye gitmesini önleyebilmek amac›yla olay yerinde, t›bbî araç gereç aranmaks›z›n
mevcut araç ve gereçlerle yap›lan ilâçs›z uygulamalard›r.
Acil tedavi: Hasta ve yaral›lara ambulans ya da acil tedavi ünitelerinde, doktor ve sa¤l›k
personeli taraf›ndan ilâç veya t›bbî malzemelerle yap›lan uygulamalard›r.
‹lk yard›m ve acil tedavi aras›nda baz› farklar vard›r.

‹LKYARDIM
B‹LMEK
HAYAT
KURTARIR.

‹lkyard›m

Acil tedavi

• Olay yerinde,

• Ambulans ya da sa¤l›k kuruluflunda

• Eldeki olanaklar kullan›larak,

• ‹lâç veya t›bbî malzemelerle yap›lan

ilâçs›z yap›lan uygulamad›r.

S‹Z DE
Ö⁄REN‹N.
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uygulamad›r.

Hasta veya yaral›n›n
hayatî tehlikesi varsa asla yerinden k›m›ldatmay›n!

‹lkyard›m›n öncelikli amaçlar›
• Hasta veya yaral›n›n yaflamsal fonksiyonlar›n› sürdürmek
• Durumunun kötüleflmesini önlemek
• ‹yileflmesini kolaylaflt›rmak
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‹lkyard›m›n üç temel uygulamas› (KBK);
“K”

Koruma

Olay yerinde ikinci bir tehlikeyi
önlemek ve güvenli bir çevre
oluflturmak önemlidir.
Bunun için;
• Trafik kazas›nda, kazan›n oldu¤u yerin
önüne ve arkas›na reflektör
yerlefltirilmelidir.
• fiofben zehirlenmesinde gaz vanas›
kapat›lmal›, oda havaland›r›lmal›,
k›v›lc›m ç›kartacak çakmak, elektrik
dü¤mesi gibi aletlerin kullan›lmas›
engellenmelidir.
• Elektrik çarpmas›nda flalter
kapat›lmal›d›r.

“B”

Bildirme

‹lkyard›mda haber
verilecek telefon numaras› 112
Acil Yard›m Servisidir.
Olay› bildiren kifli mutlaka;
• Olay›n oldu¤u yerin tam adresini,
• Kimli¤ini ve hangi numaradan arad›¤›n›,
• Olay›n ne oldu¤unu (yang›n, kaza,
zehirlenme)
• Hasta veya yaral›lar›n say›s› ve genel
durumunu,
• Hasta veya yaral›lara herhangi bir
müdahale yap›ld› ise neler yap›ld›¤›n›
bildirmelidir.
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“K”

Kurtarma

Hasta veya yaral›lara olay yerinde
h›zla ama sakin bir flekilde
ilkyard›m müdahalesi yap›lmal›d›r.
Bunun için;
• H as ta ve y a y a r al› la r ›n AB C ’ si
de¤erlendirilmelidir.
• Hasta veya yaral›n›n korku ve
endifleleri giderilmelidir.
• Çevredekiler organize edilmelidir.
• Gerekli ilkyard›m müdahalesi
çevredeki imkanlar ile uygulanmal›d›r.
• Hasta veya yaral› hareket
ettirilmemelidir.
• 112 Acil Yard›m Servisine haber
verilmelidir.

Resimlerin alt›ndaki noktal› alanlara ilkyard›m›n temel
uygulamalar›ndan uygun olan›n›n ismini yaz›n›z.
(KORUMA - B‹LD‹RME - KURTARMA)

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

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

............................................................................................
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Kazalardan korunma ile
ilgili güvenli
davran›fllar›m›z.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Emniyet kemeri takmak,
Araban›n arka koltu¤una oturmak,
Araban›n cam›ndan sarkmamak,
Camlardan d›flar› bir fley atmamak,
Bisiklete binerken kask takmak,
Yaya geçidini kullanmak,
Park edilmifl arabalar›n etraf›nda oynamamak,
Pencerelerden sarkmamak,
T›rabzanlardan kaymamak,
Kap›lar› dikkatli ve yavafl kapatmakt›r.
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Kazalardan korunma ile
ilgili güvenli
davran›fllar›m›z

✔ Karfl›dan karfl›ya geçerken önce sola,
sonra sa¤a, sonra tekrar sola bakmak,
✔ Kaza an›nda sakin olmak,
✔ Önce kendi güvenli¤imi sa¤lamak,
✔ ‹kinci bir kaza olmamas› için önlem almak,
✔ Olay yerinde sigara içilmesini önlemek,
✔ Çevredeki merakl› kiflileri uzaklaflt›rmak,
✔ Gaz kaça¤› varsa vanay› kapatmak,
✔ Ortam› havaland›rmak,
✔ Elektrik dü¤melerini açmamak,
✔ Yol kenar›nda oyun oynamamak,
✔ Yola kaçan topumun arkas›ndan koflmamak,
✔ Merdivenlerden koflarak inmemek,
✔ S›k s›k düflüyor ve tökezliyorsam anneme,
babama gözlerimi muayene ettirmelerini söylemektir.
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1
2

B U L M A C A

3
4
5
6
7
8

Soldan Sa¤a

1. ‹lkyard›mda çevre güvenli¤inin sa¤lanmas›
2. Köpek – Takunya
5. ‹lkyard›mda yard›m ça¤›rma
6. Boflluk – Bir soru
8. ‹lkyard›m müdahalesi

Yukar›dan Afla¤›ya

1. Pas, pislik – Baban›n ilk hecesi
2. Küçük bitki – Bir say›
3. Bir nota
4. Ekmek yap›lan madde – Bir hayvan
5. Parlak olmayan – Ay›n›n evi
6. K›rm›z› – Bir nota
8. Anne – Bir k›z ismi
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ROL
OYN A MA
Rol alanlar;
Turbo, Tolga, Tülin,
bir yaral› iflçi

Senaryo

Turbo evde dönem ödevini yapmaktad›r. Ancak evlerinin yan›nda bir inflaat vard›r ve
çok gürültü olmaktad›r. Turbo can› s›kk›n bir flekilde d›flar› hava almaya ç›kar. ‹nflaatta
bir iflçi çal›flmaktad›r. Tolga ve Tülin ise kask, dirseklik ve dizlik takmam›fl bir halde
inflaat›n önünden bisikletle geçmektedirler. O s›rada büyük bir gürültü kopar ve arkas›ndan
ç›¤l›klar duyulur. Bir iflçinin aya¤›na tahta düflmüfltür, dizi kanamaktad›r ve ba¤›rmaktad›r.
AAAh, aaaah...
Tülin oturur vaziyette a¤lamakta ve aya¤›n› tutmaktad›r. Tolga yüz üstü yerde sessiz
yatmaktad›r.
Turbo koflarak olay yerine gelir ve flunlar› yapar;
•
Hemen etraf›na bakar, çevre güvenli mi diye kontrol eder.
•
‹lkyard›m› biliyorum sakin olun der.
•
Tolga’n›n bilincine bakar (iyi misin diye dokunarak sorar), cevap alamay›nca a¤›z içini
kontrol ettikten sonra, bafl çene pozisyonu vererek solunumunu dinler, solunumu vard›r.
Nabz›n› flah damar›ndan üç parma¤› ile kontrol eder, nabz› da vard›r. Solunumu ve nabz›
vard›r ancak bilinci yoktur, hemen sabit yan yat›fl (koma) pozisyonu verir.
•
‹flçiye temiz bir bez verip hemen kanaman›n üzerine koymas›n› söyler.
•
Tülin’i fazla k›m›ldatmadan hemen yatar pozisyona getirip tahta düflen aya¤›n›n daha
fazla zarar görmemesi için tespit (sabitler) eder. 112 Acil Yard›m Servisini köfledeki
telefon kulübesinden arar. Acil Yard›m Ekibi gelene kadar yanlar›nda bekler.
S›n›f›n›zda ö¤retmeniniz ve arkadafllar›n›zla bu oyunu canland›r›n.
Arkadafllar›n›zla afla¤›daki sorular› tart›flarak cevaplay›n›z.
• Turbo koruma ile ilgili neler yapt› ?
• Turbo bildirme ile ilgili neler yapt› ?
• Turbo kurtarma ile ilgili neler yapt› ?
• Baflka neler yapabilirdi ?
• Tülin ve Tolga hangi güvenli davran›fllar› göstermeliydi ?
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DAVRANIfi BASAMAKLARI
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Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

10. Yard›m ekibine olay ve hasta veya yaral›
hakk›ndaki bilgileri verme

9. Yard›m ekibi gelene kadar olay yerini terk
etmeme

8. Do¤ru ilkyard›m uygulama

7. Hasta veya yaral›y› yat›flt›rma ve flikayetini
sorma

6. Hasta veya yaral› ile sakin, yumuflak flekilde
konuflma

5. Olay ortam›nda sigara içilmesini önleme

4. 112 Acil Yard›m Servisine haber verme ve
gerekli bilgileri iletme

3. Merakl›lar› uzaklaflt›rma

2. Kendisinin ve hasta veya yaral›n›n güvenli¤ini
sa¤lama (reflektör koyma, havagaz›n›
kapatma, ... vs.)

1. Sakin olma ve telafla kap›lmama

Tarih

Haz›r
‹mza

2

4

Haz›r De¤il
Tarih

3

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

‹LK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI BECER‹S‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

BÖLÜM 3

‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹

‹LKYARDIMCININ ÖZELL‹KLER‹
Do¤ru ve etkili bir ilkyard›m uygulayabilmek
için ilkyard›m konusunda bilgi, beceri ve
baz› özelliklere de sahip olmal›y›z.
Bunlar;

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

‹nsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip olmak,

☺

Çevredeki kiflileri organize edebilmek ve
kiflilerden yararlanabilmek,

☺

‹yi iletiflim kurabilmektir.

Önce kendi can güvenli¤ini korumak,
Sakin olmak,
Kendine güvenli olmak,
Pratik olmak,
Eldeki olanaklar› de¤erlendirebilmek,
Olay› an›nda ve do¤ru olarak 112 Acil Yard›m
Servisine haber vermek,
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fiimdi afla¤›daki hikâyeyi dikkatle okuyarak altta verilen sorular›
arkadafllar›n›zla birlikte cevaplay›n.

H‹KÂYE
Turbo, Tülin ve Tolga aileleriyle birlikte yaz tatilinde kampa gitmifllerdi. Akflamüstü
arkadafllar›yla oyun alan›nda toplanm›fl, aralar›nda sohbet edip birbirlerine f›kra
anlat›yorlard›. Tülin sandviç yiyordu. O s›rada arkadafllar›ndan biri çok komik bir f›kra
anlatt› ve hepsi gülmeye bafllad›lar. Birden Tülin ç›rp›narak ellerini bo¤az›na götürdü,
yüzü korkunçtu. Hepsi bir anda ne olduklar›n› flafl›rm›fllard› ve çok korkmufllard›.
Telaflla sa¤a sola koflup ba¤r›fl›yorlard›.
Turbo onlara “sakin olun, ben ilkyard›m› biliyorum” dedi. Tolga’ya hemen anne ve
babas›n› ça¤›rmas›n› söyledi ve kararl›l›kla Tülin’in arkas›na geçerek do¤ru ilk yard›m
müdahalesini yapt›. Tülin’in bo¤az›na kaçan sandviç parças› d›flar› ç›kt› ve Tülin
rahatlad›. Tülin’in annesi geldi¤inde Tülin yeniden gülmeye bafllam›flt›. Annesi
Turbo’ya ve arkadafllar›na teflekkür etti. Tülin bir daha asla a¤z›nda bir fley varken
gülmeyece¤ine dair söz verdi.

Tart›flma Sorular›
Turbo’nun hangi davran›fllar› ilkyard›mc› özelliklerine uygundu? ‹lkyard›mc›da
baflka hangi özellikler olmal›d›r?
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BÖLÜM 4

‹NSAN VÜCUDU

‹lkyard›m uygulamalar›n›n do¤ru yap›labilmesi için insan vücudunu çok iyi tan›mal›y›z.
‹nsan vücudunu oluflturan temel yap›lar
HÜCRE
‹nsan vücudunun en küçük temel
yap›s›d›r.
DOKU
Hücreler bir araya gelip dokular›
oluflturur. (kas dokusu, sinir dokusu vb.)
ORGAN
Çeflitli dokular bir araya gelerek
organlar› oluflturur. (kalp, akci¤er vb.)
S‹STEM
Kendine özgü görevleri olan organlar›n
oluflturdu¤u vücut yap›lar›d›r.
(solunum sistemi, dolafl›m sistemi vb.)
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Dolafl›m sistemi

Hareket sistemi

Kemik, eklem ve kaslardan oluflur.
Hareket ve destek
görevi vard›r.

VÜCUDUMUZUN
S‹STEMLER‹
VE
GÖREVLER‹

Sinir sistemi

Kalp, damar ve kandan oluflur.
Dokulara oksijen ve besin elemanlar›
tafl›r ve dokularda oluflan at›klar›
(zararl› maddeleri) toplar.

Solunum sistemi

Beyin, beyincik ve omurilik so¤an›ndan oluflur.
Anlama, alg›lama ve dengeyi sa¤lama
görevi vard›r. Ayr›ca kalbin
çal›flmas› ve solunumda da
görevi vard›r.

Akci¤er, soluk borusu, burun ve a¤›zdan
oluflur. Dokular›n oksijenlenmesini
sa¤lar.

Boflalt›m sistemi

Böbrek, idrar borular› ve idrar kesesinden
oluflur. Vücuda zararl› olan
maddelerin at›lmas›n›
sa¤lar.
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YAfiAM BULGULARI
‹lkyard›m uygulamalar›nda vücudumuzla ilgili bilmemiz gereken yaflam bulgular›

Bilinç durumu: Sa¤l›kl› bir kifli kendisine
yöneltilen tüm uyar›lara cevap verir.
E¤er dokunarak veya sesli uyar›lara
cevap vermiyorsa bilinç kayb› vard›r.

Solunum: Normalde 1 dakikadaki
solunum say›s› yetiflkinlerde 12-20,
çocuklarda ve bebeklerde ise 20-25
aras›ndad›r.

Dolafl›m: Normalde yetiflkinlerde 1 dakikadaki
nab›z say›s› 60-100 aras›ndad›r.
Çocuklarda ve bebeklerde ise 100-120 dir.

Nab›z: Kalp at›mlar›n›n damar
duvar›na yapt›¤› bas›nc›n elle
hissedilmesidir.
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BÖLÜM 5

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RMEDE
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

HASTA VEYA YARALI DE⁄ERLEND‹RME
Kendimizin ve çevremizin güvenli¤ini sa¤lad›ktan sonra ilkyard›m›
do¤ru uygulamak için hasta veya yaral›y› de¤erlendirmemiz gerekir.

Hasta veya yaral› de¤erlendirmenin amac›
• Hasta veya yaral›n›n durumunun ve yaras›n›n ciddiyetini belirlemek,
• Önce hangi hasta veya yaral›ya yard›m edece¤imizi belirlemek,
• Hangi ilkyard›m uygulamas›n› yapaca¤›m›z› belirlemek,
• ‹lkyard›m› do¤ru yapmakt›r.

Hasta veya yaral›y› iki aflamada de¤erlendiririz
• Birinci de¤erlendirme
• ‹kinci de¤erlendirme
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B‹R‹NC‹ DE⁄ERLEND‹RME

Birinci de¤erlendirmenin yap›lmas› için afla¤›daki uygulamalar›
iyi bilmek gerekir.
Bunlar;
(A) Solunum yolu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas›,
(B) Solunumun de¤erlendirilmesi,
(C) Dolafl›m›n de¤erlendirilmesidir.
35

Bilinç kontrolünü yapmak için;
• Önce hasta veya yaral›ya seslenir,
omzuna dokunuruz.
• “‹yi misin?” diye sorar›z.
• E¤er cevap alam›yorsak
hasta veya yaral›n›n bilinç
kayb› oldu¤unu düflünürüz.
• Hemen 112 Acil Yard›m Servisini
aramam›z gerekir.

Olay y er i n d e i lk ö n c e se ssiz d u r a n a mü dahal e edi l ir .
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(A) Solunum yolu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas›;

A¤›z içini kontrol ederiz.
Yabanc› cisim varsa dikkatlice ç›kar›r›z.

Bafl çene pozisyonu veririz.
Bir elimizle hasta veya yaral›n›n aln›ndan,
di¤er elimizin parmak uçlar› ile çenesinden
tutar›z ve bafl›n› geriye do¤ru iteriz.

Hasta veya yaral›n›n boynunda bir problem dü flünüyorsak
DOKUNMAYIZ.
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(B) Solunum de¤erlendirilmesi
• BAK-D‹NLE-H‹SSET
yöntemiyle hasta veya yaral›n›n
solunumunu 10 saniye
boyunca de¤erlendiririz.
•

•

Bafl›m›z› hasta veya yaral›n›n
gö¤sünü görecek flekilde yan
çeviririz, gö¤üs hareketini
gözleriz.
Kula¤›m›zla hasta veya yaral›n›n
solunum sesini dinler, yana¤›m›zla
hasta veya yaral›n›n nefesini
hissetmeye çal›fl›r›z.
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(C) Dolafl›m›n de¤erlendirilmesi
• Yetiflkin ve çocuklarda flah damar›ndan,
bebeklerde ise üst kol iç yüzünden
3 parma¤›m›z› kullanarak 5 saniye süre
ile kalp at›fllar›n› kontrol ederiz.
Alamazsak di¤er taraftan kontrol ederiz.

• Nab›za ayn› anda iki taraftan birden bak›lmaz.

Birinci de¤erlendirme sonucu hasta veya yaral›n›n bilinci yoksa solunum ve nabz› varsa
SAB‹T YAN YATI fi (KOMA) POZ‹SYONU VER‹R‹Z.
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SAB‹T YAN YATIfi (KOMA) POZ‹SYONU
(...)

(...)

Sabit yan yat›fl (koma) pozisyonunu
ö¤renim rehberi basamaklar›na göre
ö¤retmeninizle birlikte uygulay›n.
Resimleri do¤ru s›rada
numaraland›r›n.

(...)
40

‹K‹NC‹ DE⁄ERLEND‹RME
E¤er hasta veya yaral›n›n bilinci yerindeyse ikinci de¤erlendirme yap›l›r.
1. Hasta veya yaral› ile konuflularak
(konuflabiliyorsa) durumu hakk›nda
afla¤›daki sorular› sorarak
bilgi almal›y›z.
“Ne oldu?
Sürekli kulland›¤›n›z bir ilâç var m›?
Alerjiniz var m›?” diye sorulur.

4. Dolafl›m›na bakmak için nelere
dikkat edilir?
Nab›z h›zl› m›?
Nab›z yavafl m›?
Düzenli mi?

2. Bilinç durumunu de¤erlendirmek için
nelere dikkat etmeliyiz?
“Her soruya cevap verebiliyor mu?
Tan›ma özelli¤ini yitirmifl ve
unutuyor mu?
Baz› konular› hat›rl›yor mu?” bak›l›r.

5. Vücut ›s›s› ve nemini kontrol
etmek için nelere dikkat edilir?
Vücut so¤uk mu?
Vücut s›cak m›?
Vücut nemli mi?

3. Hasta veya yaral›n›n solunumunu
tespit etmek için nelere bak›l›r?
H›zl› m›?
Yavafl m›?
Düzenli mi?

6. Elle dokunarak bafl› kontrol
etmek için nelere dikkat edilir?
fiifllik var m›?
Kesik veya yara var m›?
Çökme veya k›r›k var m›?
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10. Karn›n kontrolü için
nelere dikkat edilir?
A¤r›, sertlik var m›?
Kanama, flifllik var m›?
Elleri arkaya kayd›r›larak
bel kontrolü yap›l›r.

7. Yüz kontrolü için nelere
dikkat edilir?
Yüz kemiklerinde flifllik var m›?
Göz alt›nda morarma var m›?
Kulak ya da burundan gelen
kan veya s›v› var m›?

11. Kalça kontrolü için
nelere dikkat edilir?
Kalçada flekil
bozuklu¤u var m›?
A¤r› var m›?
K›r›k var m›?

8. Boyun kontrolü için nelere
dikkat edilir?
Bafl ve boyun hareket
ettirilmeden iki elle kontrol
yap›l›r.
Kanama, flifllik ve a¤r› var m›?
Varsa hareket ettirme.

12. Bacaklar ve kollar›n
kontrolü için nelere
dikkat edilir?
Her iki bacak ve kol tek
tek elle kontrol edilir.
fiekil bozuklu¤u var m›?
fiifllik var m›?
A¤r› var m›?
Hareket kayb› var m›?
Nab›z yerlerinden nab›z
al›n›yor mu?

9. Gö¤üs kontrolü için nelere
dikkat edilir?
Gö¤üste a¤r› var m›?
Kanama var m›?
Gö¤üse batan bir cisim var m›?
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✔ Kendi güvenli¤im ve hasta veya yaral›n›n güvenli¤inden
emin olurum.
✔ Olay yerini de¤erlendiririm.
✔ Kendimi tan›t›r ve ilkyard›m› bildi¤imi söylerim.
✔ Hasta veya yaral›n›n kanamas› varsa eldiven giyerim,
yoksa kal›n bir bez ya da naylon poflet kullan›r›m.

Hasta veya yaral›lar›
de¤erlendirirken
baz› güvenli davran›fllar›
hat›rlamal›y›z.

✔ Hasta veya yaral›ya yak›n mesafede çal›fl›r›m.
✔ Çevrede benim ve hasta veya yaral›n›n zarar görmesine
neden olacak bir tehlike varsa tehlikeden uzaklaflt›r›lmas›n›
sa¤lar›m.
✔ Hemen 112 Acil Yard›m Servisini ça¤›r›r›m.
✔ Hasta veya yaral›ya batm›fl bir cisim varsa asla
yerinden ç›karmam.
✔ Hasta veya yaral›y› hareket ettirmem.
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ROL OYNAMA
Turbo, Tülin ve Tolga bir gün önce karnelerini alm›fllard› ve üçü de s›n›flar›n›
geçmifllerdi, çok mutluydular. Art›k ders çal›flmak yoktu, flimdi keyifle bisikletlerine
biniyorlard›. Turbo ve Tülin kasklar›n› dizlik ve dirsekliklerini takm›fllard›. Babalar›
bisikletlerini kontrol etmiflti. Tolga ise bunlar›n hiçbirini yapmam›flt›. Üstelik Turbo
ile Tülin bisikletlerini yavafl ve dikkatlice, yolun kendilerine ayr›lan k›sm›nda sürerken
Tolga yolun ortas›na do¤ru gidiyor ve h›zl› sürüyordu. Tam köfleyi dönüyorlard› ki
Tolga h›z›n› alamayarak duvara çarpt› ve bisikletle birlikte yere yuvarland›. Hiç sesi
ç›km›yordu.
Turbo ile Tülin hemen yan›na geldiler çok korkmufllard›. Turbo kendini
hemen toplad› sa¤a sola bakt›. Yolun ortas›nda de¤illerdi. ‹kinci bir kaza tehlikesi
olmad›¤›n› görünce Tolga’ya “iyi misin?” diye sorarak omuzlar›na dokundu. Sorusuna
cevap alamay›nca Tülin’e hemen birisini bulup 112 Acil Yard›m Servisini aramas›n›
söyledi. Tolga upuzun yat›yordu. Turbo, Tolga’ya bafl çene pozisyonu vererek
solunumunu dinledi. Soluk al›yordu. fiah damar›ndan nabz›na bakt›, at›yordu. Hemen
Tolga’ya sabit yan yat›fl pozisyonu verdi. Tülin’in haber verdi¤i 112 Acil Sa¤l›k Ekibi
gelerek Tolga’y› hastaneye götürdü.
TARTIfiMA SORULARI
• Burada güvenli davran›fllar hangileriydi?
• Tolga’n›n yapt›¤› hatal› davran›fllar nelerdi?
• Turbo ilk yard›m olarak neler yapt›? Do¤ru muydu?
• Tülin’in davran›fllar› nas›ld›?
• Siz Turbo olsayd›n›z, ne yapard›n›z?
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DAVRANIfi BASAMAKLARI

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

10. Solunum ve nabz› varsa, bilinci yoksa
sabit yan yat›fl pozisyonu vermek

9. fiah damar›ndan 5 saniye süre ile nabz›n›
kontrol etmek

8. BAK-D‹NLE-H‹SSET yöntemi ile
solunumu 10 saniye süre ile kontrol etmek

7. Bafl çene pozisyonu vermek
• Bir el ile al›ndan, di¤er elin parmak
uçlar› ile çenesinden geriye do¤ru itmek
• Bafl› hafifçe geriye do¤ru e¤erek
solunum yolunu açmak

6. A¤›z içini kontrol etmek (kör dal›fl yöntemi)

5. S›kan giysilerini gevfletmek

4. Hasta veya yaral›y› sert bir zemine yat›rmak

3. Yard›m isteme (112 Acil Yard›m Servisi)

2. Seslenerek ve dokunarak hasta veya yaral›n›n
bilincini kontrol etmek

1. Acil yard›m görevlisinin, kendisi ve
hasta veya yaral›n›n güvenli¤ini sa¤lamak

Tarih

Haz›r
‹mza

2

Haz›r De¤il
Tarih

3

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

H AST A VEYA YARA LILARD A B‹R‹N C‹ DE ⁄ERL EN D‹ RME BECER ‹ S‹
Ö ⁄REN‹M REHBER‹
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DAVRANIfi BASAMAKLARI

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

10. Kol ve bacaklar› muayene etmek
• Kuvvet, his kayb› var m›? Sormak
• A¤r›, flifllik, flekil bozuklu¤u var m›? sormak
• ‹fllev kayb›, k›r›k var m›? Sormak
• Nab›z noktalar›ndan nab›z al›n›yor mu? Sormak

9. Kar›n bofllu¤unu muayene etmek
• Saplanm›fl cisim, aç›k yara, flifllik, morluk var m›
kontrol etmek
• A¤r›, duyarl›l›k, sertlik var m› kontrol etmek
• Kalça kemiklerini kontrol etmek
• Elleri bel bölgesine kayd›rarak kontrol etmek

8. Gö¤üs kafesini muayene etmek
• Saplanm›fl cisim, aç›k yara, morluk var m› kontrol etmek
• A¤r›, duyarl›l›k, sertlik var m› kontrol etmek
• Gö¤üs kafesi genifllemesi normal mi kontrol etmek

7. Boyun muayenesi yapmak
• A¤r›, hassasiyet, flifllik, flekil bozuklu¤una bakmak
• Bafl, boyun, gövde hizas›n› korumak

6. Bafl muayenesi yapmak
• A¤r›, hassasiyet, morluk, yara var m›? Sormak
• Saçl› deriyi kontrol etmek, yüzü kontrol etmek
• A¤›z içine bakmak
• Kulak, burundan kan s›v› geliyor mu? Bakmak

5. Vücut veya cilt ›s›s›, nemlilik ve renk
kontrolü yapmak

4. Nab›z say›s›, ritmi ve gücünü belirlemek

3. Solunum say›s›, ritmini belirlemek

2. Bilinç düzeyini belirlemek

1. Görüflerek bilgi edinmek
• Kendini tan›tmak
• Hasta veya yaral›ya ad›yla hitap etme, hoflgörülü ve
nazik davranmak
• Yaral›lar›n endiflelerini gidermek
• Olay›n olufl fleklini ö¤renmek
• Kiflisel özgeçmifllerini almak (ne yedikleri,
kullan›lan ilâçlar, alerjileri vb. var m›?)

Tarih

Haz›r
‹mza

2

Haz›r De¤il
Tarih

3

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

HAS T A veya Y ARALI LARDA ‹K‹N C‹ DE ⁄ERL EN D‹ RME BECER ‹ S‹
Ö ⁄REN ‹M REHBER‹
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DAVRANIfi BASAMAKLARI

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

17. 3-5 dakikada bir solunum ve nabz› kontrol etmek.

Haz›r
‹mza

16. T›bbî yard›m gelinceye kadar yan pozisyonda tutmak.

15. Üstteki kolu öne getirerek elini hasta veya yaral›n›n
yana¤›n›n alt›na yerlefltirmek.

14. Hasta veya yaral›n›n bafl›n› uzat›lan kolun üzerine yan
pozisyonda koymak.

13. Alttaki baca¤› dizden bükerek arkaya destek yapmak.

12. Hasta veya yaral›n›n yan yatar pozisyonda iken üstteki
baca¤›n› kalça ve dizden bükerek öne do¤ru
destek yapmak.

11.Hasta veya yaral›n›n karfl› taraf omzundan ve karfl›
taraf kalças›ndan kavrayarak yavaflça, tek
hareketle kendine do¤ru çevirmek.

10. Kendine yak›n kolu bafl hizas›nda yukar› uzatmak.

9. Hasta veya yaral›n›n karfl› taraftaki baca¤›n› di¤er
baca¤›n›n yan›na dik aç› yapacak flekilde k›v›rmak.

8. Hasta veya yaral›n›n karfl› taraftaki kolunu gövdesinin
üzerine koymak.

7. Ortam koflullar›n› dikkate alarak hasta veya yaral›y›
hangi tarafa döndürece¤ine karar vermek ve o tarafa
diz çökmek.

6. fiah damar›ndan nabz› kontrol etmek.

5. Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunumu de¤erlendirmek.

4. A¤›z içinde yabanc› cisim olup olmad›¤›n› kontrol etmek.

3. S›kan giysileri gevfletmek.

2. Bilinç yok ise 112 Acil Yard›m Servisine haber vermek.

1. Sesli uyaran ve dokunma ile bilinci kontrol etmek.

Tarih

3

Haz›r De¤il
Tarih

2

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

SAB‹T YAN YATIfi (KOMA) POZ‹SYONU UYGULAMA REHBER‹

BÖLÜM 6

KANAMALARDA GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM

Kanamalarda Güvenli Davran›fl ve ‹lkyard›m
Kanama, damar bütünlü¤ünün bozulmas› sonucu kan›n damar d›fl›na akmas›d›r.
Kanamalar iç ve d›fl kanama fleklinde olabilir.

D›fl kanama: Kan›n yaradan vücut
d›fl›na akmas›d›r.
‹ç kanama: Kan›n vücut içine
akmas›d›r. Kan d›flar›dan
görülmez.
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D›fl Kanamalarda ‹lkyard›m

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Hasta veya yaral›n›n durumu de¤erlendirilir (ABC).
Acil yard›m servisinden yard›m ça¤r›l›r (112 Acil Yard›m Servisi).
Hasta veya yaral› yere yat›r›l›r.
Kanayan yerin üzerine temiz bir bezle bask› uygulan›r.
Kanama durmazsa ilk bez kald›r›lmadan ikinci bir bez konarak bask› artt›r›l›r.
Gerekirse bandaj yap›l›r.
Kanayan bölge yukar› kald›r›l›r.
E¤er kanama durmad›ysa kanayan yere en yak›n bas›nç noktas›na bask› uygulan›r.
Hasta veya yaral›n›n ayaklar› 30 cm. yukar› kald›r›l›rak flok pozisyonu verilir.
Kanayan bölge aç›kta kalacak flekilde hasta veya yaral›n›n üzeri örtülür.
112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelene kadar hasta veya yaral›n›n yan›nda beklenir.
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(...)
(...)

(...)

(...)
Kanaman›n durdurulmas› ö¤renim rehberine göre ö¤retmeninizle uygulay›n.
Yukar›daki resimleri do¤ru s›ras›na göre numaraland›r›n. (...)
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‹ç kanamalarda ilkyard›m
☺
☺

Hasta veya yaral›n›n durumu de¤erlendirilir (ABC).

☺
☺
☺

Üzeri örtülür.

Hasta veya yaral› s›rt üstü yat›r›larak ayaklar›
30 cm yukar› kald›r›l›r.
Hasta veya yaral› hareket ettirilmez.
Hasta veya yaral›ya a¤›zdan yiyecek, içecek verilmez,
112 Acil Yard›m Servisi ça¤r›l›r.

Burun kanamalar›nda ilkyard›m
☺
☺
☺
☺

Hasta veya yaral› sakinlefltirilir ve endifleleri giderilir.
Hasta veya yaral› oturtularak bafl hafif öne e¤ilir.
Burun kanatlar› 5 dakika süre ile s›k›l›r.
Kanama durmazsa hasta veya yaral›n›n bir sa¤l›k
kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

Kanamas› olan kifliye fi O K P O Z ‹ S Y O N U v e r i l i r .
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fiok Pozisyonu
☺
☺
☺
☺

Hasta veya yaral› s›rt üstü yat›r›l›r.

☺

112 Acil Sa¤l›k Ekibi gelene kadar
hasta veya yaral›n›n yan›nda beklenir.

Bacaklar› 30 cm yükseltilir.
Üzeri örtülür.
Solunum ve nab›z 2-3 dakikada bir
kontrol edilir.

Kanamal› kiflinin endiflelerini gidermeliyiz.
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Onlara ilkyard›m› bildi¤imizi söyleriz.
Ad›n› ö¤renip ismiyle hitap ederiz.
Hoflgörülü ve nazik davran›r›z.
Yaras›n› görmesine izin vermeyiz.
Her fleyin yolunda gitti¤ini söyleriz.
Hasta veya yaral›n›n yan›ndan sa¤l›k ekipleri gelene kadar uzaklaflmay›z.
Hasta veya yaral›ya dokunuruz ve konufluruz.
54

Kanamaya neden olacak
olaylardan korunmak için
yapmam›z gereken
güvenli davran›fllar
✔ Hiç kimseye yaralay›c› cisimler atmam,
atan› da uyar›r›m.

✔ Merdivenlerden koflarak inmem.
✔ Merdivenlerden inerken t›rabzanlara
tutunarak inerim.

✔ Zemin ›slaksa küçük ve yavafl
ad›mlarla yürürüm.

✔ Kesici aletlerle oynamam

(b›çak, makas, çak›, jilet vb).

✔ Ç›plak ayakla dolaflmam.
✔ Cam k›r›¤› olan yerde oynamam.
✔ Makas, çatal, b›çak, flifl, t›¤ vb.
kullan›rken dikkatli olurum.

✔ Kanamay› durdururken eldiven giyerim,

eldiven yoksa bulafl›c› hastal›klardan korunmak
için elime naylon poflet geçiririm.

✔ Kanamay› durdurma ifllemlerinden sonra
hemen elimi iyice y›kar›m.

✔ Kan bulaflm›fl bezler, eldiven vb.
malzemeleri poflete koyduktan
sonra çöpe atar›m.
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ÖRNEK OLAY ÇALIfiMASI
Bahar gelmifl, çiçekler açm›fl, çimenler ve a¤açlar yeflermiflti. Hava çok güzeldi.
Turbo’yla Tülin oynamak için d›flar› ç›km›fllard›. Tolga aceleyle ayakkab›lar›n› giydi;
ba¤lamadan kap›dan ç›karak h›zla merdivenlerden inmeye bafllad›.
Annesi arkas›ndan yavafl olmas› için onu uyard›, ama Tolga dinlemedi.
Tam en alt basama¤a gelmiflti ki ayakkab›s›n›n ba¤›na basarak yuvarland›.
Ba¤›rarak merdivene oturdu, dizi kan içindeydi. Turbo ve Tülin hemen onun
yan›na kofltular.
Turbo, Tolga’ya sakin olmas›n›, Tülin’ e de Tolga’n›n annesine haber vermesini söyledi.
Tolga’n›n dizinde küçük bir kesik vard› ve buradan kan ak›yordu. Yarada bir cisim
görünmüyordu. Turbo hemen temiz bir bezle yaran›n üzerine bast›rd› ama bezin üstü kan
oldu. Turbo yaran›n üzerine ikinci bir bez daha koyarak bast›rd›. O s›rada Tolga’n›n
annesi geldi, zaten kanama da durmufltu. Annesi hemen Tolga’y› yak›ndaki sa¤l›k
merkezine (poliklini¤e) götürdü.

•
•
•
•

Tolga’n›n davran›fllar› nas›ld› ?
Tülin ile Turbo’nun davran›fllar› nas›ld› ?
‹lkyard›m olarak yap›lanlar nelerdi ?
Tolga düflmemek için hangi
güvenli davran›fllar›
göstermeliydi ?
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

12. 2-3 dakika aral›klarla hasta veya yaral›n›n solunum
ve nabz›n› kontrol etmek

11. T›bbî yard›m gelene kadar bu pozisyonu korumak

10. 112 Acil Yard›m Servisini arama

9. Yaral›y› pansuman görülecek flekilde battaniye
ile örtmek

8. Kanayan bölgeyi yukar›da tutmak

7. Ayaklar›n›n alt›na destek koyarak 30 cm kadar
kald›rmak

6. Hasta veya yaral›y› s›rt üstü yat›rmak

5. Sarg› yaparken kanamay› durduracak kadar
s›k›flt›rmak

4. Bez üzerinden sarg› yapmak

3. Kanama devam ederse ikinci bir bez ile bask›
yapmak

2. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bask› yapmak

1

3

Haz›r De¤il
Tarih

2

4

U Y G U L A M A

Haz›r
‹mza

1. Kendini tan›tma ve hasta veya yaral›y› sakinlefltirmek

Tarih

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

5

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Gözlem yap›lamad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

YARA ÜZER‹NE BASKI VE BANDAJLA KANAMA DURDURMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

4. 5 dakika içinde durmayan kanamada t›bbî
yard›m istemek

3. Her iki burun kanatlar›na bask› yapmak ya da
hasta veya yaral›n›n kendisinin yapmas›n› sa¤lamak

2. Hasta veya yaral›y› oturur, öne do¤ru e¤ilmifl
pozisyonda tutmak

1. Hasta veya yaral›y› sakinlefltirmek

Tarih

Haz›r
‹mza

3

Haz›r De¤il
Tarih

2

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

BURUN KANAMASINI DURDURMA UYGULAMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

7. Hasta veya yaral›n›n solunum ve nabz›n› 2-3 dakika
aral›klarla kontrol etme

6. T›bbî yard›m gelene kadar bu pozisyonu koruma

5. 112 Acil Yard›m Servisini arama

4. Yaral›y› (varsa pansuman ve turnike
görülecek flekilde) battaniye ile sarma

3. Ayaklar›n›n alt›na destek koyarak
30 cm kadar kald›rma

• H›zl› nab›z

• Ciltte so¤ukluk

• Soluk cilt

• Görünür kanama

2. Kanama ve flok ile ilgili bulgular› kontrol etme

1. Hasta veya yaral›y› s›rt üstü yat›rma

Tarih

Haz›r
‹mza

3

Haz›r De¤il
Tarih

2

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

fiOKLU HASTA veya YARALIYA ‹LKYARDIM UYGULAMA BECER‹S‹
Ö⁄REN‹M REHBER‹

BÖLÜM 7

YARALANMALARDA GÜVENL‹
DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

YARALANMALAR
Yaralanmalar hayat›m›zda en çok karfl›laflt›¤›m›z durumlard›r.
Yaralar basit olabilece¤i gibi çok ciddi de olabilir.

Yara

: Çarpma, vurma, kesilme gibi olaylar sonucu deri ya da deri alt›

Kesik yara

: Cam, b›çak gibi kesici aletlerle olan yaralard›r.

Ezik yara

: Tafl sopa, yumruk gibi sert bir cismin
çarpmas› sonucu olan yaralanmad›r.

Delici yara

: Uzun ve sivri aletlerle oluflan
yaralard›r.

dokusunun bütünlü¤ünün bozulmas›d›r. Yaralar çeflitli flekillerde
olabilir. Afla¤›da baz› yara çeflitleri verilmifltir.

Enfekte yara:Derin ve kirli yaralar, ›s›rma
ve sokma sonucu olan yaralar bu gruba dahildir.
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YARALANMALAR
Yaralar›n ortak belirtileri
A¤r›,
Kanama,
Yaralanan derinin ayr›lmas›d›r.

Yaralanmalarda ilkyard›m

☺
☺
☺
☺
☺

☺

Kanama varsa durdurulur, üzeri kapat›l›r.
Batan cisim varsa ç›kart›lmaz.
Yaral›n›n sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.
Yaral› tetanozdan korunma için uyar›l›r.
Delici gö¤üs yaralanmalar›nda yaral›n›n bilinci
yerindeyse yar› oturur flekilde oturtularak s›rt›
desteklenir ve ayaklar› 30 cm yükseltilerek flok
pozisyonu verilir ve 112 Acil Yard›m Servisi aran›r.
Delici kar›n yaralanmalar›nda hasta s›rt üstü
yat›r›l›r ve 112 Acil Yard›m Servis aran›r.
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YARADAK‹ YABANCI C‹SME DOKUNULMAMALIDIR.

Y AR A ‹ Ç ‹ K UR C AL A N M AMA L ID IR.

GÖ⁄ÜS VE KARINA BATAN DEL‹C‹ B‹R C‹S‹M VARSA
KES‹NL‹KLE ÇIKARTILMAMALIDIR.
64

Bu nedenle;

Herhangi bir nedenle
yaralanmamak için
baz› güvenli
davran›fllar›
kazanmam›z gerekir.

✔

Bisiklet, paten ve kaykaylar›m›n sa¤lam ve
bak›ml› olmas›na dikkat ederim.

✔
✔
✔
✔

Trafik kurallar›na uyar›m.
Her zaman emniyet kemerimi takar›m.
Beni yaralamayacak oyuncaklarla oynar›m.
Paten, bisiklet, kaykay kullan›rken güvenli yerlerden giderim ve
koruyucu bafll›k kullan›r›m.
A¤›r ve büyük eflyalar ile oynamam, tafl›mam.
Kesici aletlerle oynamam.
Kimse olmad›¤› zaman asansöre binmem.

✔
✔
✔
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Merdivenlerden inip ç›karken dikkatli olurum.
Caddeye kaçan topun arkas›ndan koflmam.
Tan›mad›¤›m bilmedi¤im yerlerde oynamam.
Bilmedi¤im paketleri ellemem ve açmam.
Kaygan zeminlere dikkatli basar›m.
Teneffüslerde kofluflturmam, sakin ve dikkatli
hareket ederim.
✔ Oyuncaklar›mla oynad›ktan sonra toplar›m, yürüdü¤üm
yerlerde b›rakmam.
✔ Bozuk sal›ncak, tahterevalli gibi oyuncaklara binmem.
✔ Caddelerde ve trafi¤in oldu¤u alanlarda oynamam.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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BOYAMA

Yukar›daki resme
bakarak yandaki
resmi boyay›n›z.
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BÖLÜM 8

ISI DENGES‹ BOZUKLUKLARINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM

YANIK :

Herhangi bir nedenle ›s›ya maruz kalma sonucu oluflan doku bozuklu¤udur.
Yan›klar çeflitli nedenlerle oluflur.

Is› ‹le Yan›klar
Belirtiler
K›zar›kl›k
‹çi su dolu
kabarc›k
A¤r›

‹lkyard›m
☺ Kifli yan›yorsa koflmas›

☺

☺
☺
☺

engellenir ve üzeri battaniye
vb. ile örtülerek yerde
yuvarlanmas› sa¤lan›r.
Yanan bölge büyük
de¤ilse en az 20 dakika
tazyiksiz so¤uk su alt›nda
tutulur (Yan›k bölge
büyükse ›s› kayb› çok
olaca¤›ndan önerilmez).
Yanm›fl alandaki deriler
kald›r›lmaz, su toplam›fl
kabarc›klar delinmez.
Yan›k üzerine ilaç dahil
hiçbir fley sürülmez.
Yan›¤a maruz kalan kifli
sa¤l›k kurulufluna gönderilir
veya 112 Acil Yard›m
Servisinden yard›m istenir.

Elektrik Çarpmas›
Belirtiler
Deride yanma
Kalpte ritim
bozuklu¤u
Düflmeye ba¤l›,
k›r›k ve yaralanmalar

‹lkyard›m
☺ Elektrik ak›m› flalterden

kesilir.
☺ Ak›m› kesemiyorsak
tahta, ip vb. cisimler
kullan›l›p kifli ile elektrik
ak›m›n›n temas› kesilmeye
çal›fl›l›r.
☺ Kifli k›p›rdat›lmaz.
☺ Üzeri örtülür.
☺ 112 Acil Yard›m
Servisinden yard›m
istenir.
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Kimyasal Madde
Belirtiler
K›zar›kl›k
Deride bozulma

‹lkyard›m
☺ Deriyle temas

eden maddenin en k›sa
zamanda deriyle temas›
kesilir.

☺ Bölge bol-tazyiksiz su ile
15-20 dakika y›kan›r.

☺ Kiflinin giysileri ç›kart›l›r,
üzeri örtülür.
☺ 112 Acil Yard›m
Servisinden yard›m
istenir.

SICAK ÇARPMASI:

Yüksek s›cakl›k ve nem sonucu vücut ›s›s›n›n ayarlanamaz hâle gelmesidir.

S›cak Çarpmas›
Belirtiler
Adele kramplar›
Yorgunluk
Bafl dönmesi
Terleme
Kusma
Davran›fl bozuklu¤u
Bilinç kayb›

‹lkyard›m
☺ Kifli havadar ve serin bir

yere al›n›r.
☺ Giysileri ç›kart›l›r.
☺ S›rt üstü yat›r›l›p kol ve
bacaklar› yükseltilir.
☺ Bilinci aç›ksa su
ve varsa maden sodas›
içirilir.
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DONMA:

Afl›r› so¤uk sonucu, so¤u¤a maruz kalan bölgeye
yeterince kan gitmemesi nedeniyle dokularda hasar meydana gelmesidir.
Donma
Belirtiler
Deride so¤ukluk,
uyuflukluk sonra
k›zar›kl›k
fiifllik, a¤r› ve içi su
dolu kabarc›klar
So¤u¤a maruz kalan
organda siyahlaflma

‹lkyard›m
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Kifli ›l›k bir ortama al›n›r
(Çok s›cak ortam
daha çok zarar verir).
Sakinlefltirilir ve
hareket ettirilmez.
Kuru giysiler giydirilir.
S›cak içecekler
içirilir.
Donan bölge ovulmaz.
El ve ayaklar yukar›
kald›r›l›r.
112 Acil Yard›m
Servisinden yard›m
istenir.
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Bu nedenle;

Yan›k, donma,
elektrik çarpmalar›
hayat›m›z› tehlikeye
sokabilir.
Bunlardan korunmak için
güvenli davran›fllar
kazanmal›y›z.

✔ Elektrik çarpan kifliye dokunmam, önce elektrik ak›m›n›
keserim, flalteri indiririm.
✔ Elektrik ak›m›n› kesme imkan›m yoksa, tahta, ip, vb.
cisimlerle temas› keserim.
✔ Elektrik çarpan kifliyi k›p›rdatmam.
✔ Elektrik dü¤meleri ve prizlerle oynamam.
✔ Elektrik prizlerine koruyucular takar›m.
✔ Ateflle oynamam.
✔ Kibritle oynamam.
✔ Büyük bir kifli yan›mda yoksa mutfakta oca¤› kullanmam.
✔ Tavan›n saplar›n›n ocaktan d›flar› taflmamas›na dikkat ederim,
ç›karan› uyar›r›m.
✔ Yak›c› aletleri güvenli bir yere koyar›m.
✔ Uygun olmayan yerlere s›cak s›v› ve
yemek b›rakmam.
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sobalar›n etraf›na koruyucu koyar›m.
Banyoda elektrikli alet kullan›ld›ktan sonra prizden ç›kar›r›m.
Banyoda elektrikli alet kullan›rken ç›plak ayakla dolaflmam.
K›fl›n eldiven ve bere takarak d›flar› ç›kar›m.
Üflüdüysem hemen eve veya okuldaysam s›n›f›ma giderim.
Islak eldivenlerle kartopu oynamam.
Çok üflüdüysem önce ›l›k ortama girerim, ellerimi
veya ayaklar›m› s›cak soba ya da kaloriferde ›s›tmam.
Çok üflüdüysem s›cak içecekler içerim.
Yaz›n ö¤le zaman› güneflte gezmem, denize girmem.
Yaz›n d›flar›da flapka takar›m ve aç›k renk giysiler giyerim.
Yaz›n bol s›v› al›r›m.
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BÖLÜM 9

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM

E¤er herhangi bir yerden düfler, bir yere çarpar
ya da bir kaza geçirirsek k›r›k, ç›k›k ya da burkulma oluflabilir.
KIRIK:

Kemik bütünlü¤ünün bozulmas›d›r. E¤er afla¤›daki belirtiler varsa k›r›ktan
flüphe ederiz.

K›r›k belirtileri
/ fiekil bozuklu¤u
/ Hareket kayb›
/ fiifllik
/ A¤r›
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K›r›klarda ‹lkyard›m
K›r›ktan flüpheleniyorsak afla¤›daki ilkyard›m basamaklar›n› uygulamal›y›z.
☺
☺
☺

Hasta veya yaral› hareket ettirilmez.

☺

T›bbî yard›m için 112 Acil Yard›m Servisi aran›r.

Kolda k›r›k varsa saat, bilezik gibi eflyalar› ç›kart›l›r.
K›r›k flüphesi olan bölge; etrafta bulunan kitap, sopa,
tahta, karton gibi sert malzemelerle k›r›¤›n ön ve
arkas›ndaki eklemleri içine alacak flekilde tespit edilir.
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BURKULMA:

Eklem yüzeylerinin anl›k olarak
ayr›lmas›d›r.

Burkulma belirtileri
A¤r›
K›zar›kl›k, flifllik
Harekette k›s›tlanma

Burkulmalarda afla¤›daki ilkyard›m
basamaklar›n› uygulamal›y›z.

☺
☺
☺
☺

S›k›flt›r›c› bandaj ile
burkulan eklem tespit edilir.
Burkulan yer yukar› kald›r›l›r.
Burkulan organ hareket ettirilmez.
T›bbî yard›m istenir (112 Acil Yard›m Servisi).
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ÇIKIK:

Eklem yüzeylerinin kal›c› olarak ayr›lmas›d›r.

Ç›k›k belirtileri
A¤r›
fiifllik
K›zar›kl›k
Hareketlerde k›s›tlanma

Ç›k›kta afla¤›daki ilkyard›m
basamaklar›n› uygulamal›y›z.

☺
☺
☺

Eklem bulundu¤u flekilde tespit edilir.
Ç›k›k yerine oturtulmaya çal›fl›lmaz.
T›bbî yard›m istenir (112 Acil Yard›m Servisi).
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K›r›k, ç›k›k ve burkulmalardan korunmak için bilmemiz ve
uygulamam›z gereken güvenli davran›fllar flunlard›r:
✔ Oyun oynarken, koflarken zemine dikkat ederim. Toprak ve kum alanda oynar›m.

✔

✔ Oyun oynarken kordonlar›, ba¤c›klar› olmayan
k›yafetler giyerim. Yoksa tak›l›p düflerek bir
yerimi incitebilirim.
✔ Oynarken rahat spor ayakkab›lar giyerim,
tak›l›p düflmemek için ba¤c›klar›m› ba¤lar›m.
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Islak yerlerde oynamam. Oynarsam aya¤›m
kayar ve düflerek bir yerimi incitebilirim.

✔ Oynarken arkadafllar›m› itmem,
✔ Çarp›p düflmemek için bisiklet ve
kaykayla oynarken sürat yapmam,
güvenli yerlerde oynar›m.
✔ Üzerine bas›p, tak›l›p düflmemek için
merdivenlere oyuncak, ayakkab› vb.
gibi eflyalar b›rakmam.
✔ Otobüse, okul servisine binerken
tutunarak binerim, okul servisinde
itiflip kak›flmam. Yoksa düflerek bir yerimi
incitebilirim.
✔ Okul servisi tamamen durmadan, inmek
için aya¤a kalkmam.
✔ Okul servisinde ayakta durmam, otururum.
Yoksa ani bir hareketle düflerek bir yerimi
incitebilirim.
✔ Okul servisinin perceresinden elimi
kolumu veya bafl›m› ç›kartmam.

81

✔ Merdivenlerden inip ç›karken
arkadafllar›m› itmem.
✔ Tenefüse ç›karken yavafl ve
dikkatlice ç›kar›m.
✔ Merdivenlerden inerken t›rabzanlara
tutunarak inerim.
✔ T›rabzanlara oturmam ve t›rabzanlardan kaymam.

✔ Çocuk bahçesinde oyuncaklarla oynarken
kayd›rakta ya da sal›ncakta ayakta durmam.
Yoksa düflebilir ve bir yerimi k›rabilirim.
✔ Kayd›ra¤a önünden t›rmanmam, arka taraftaki
merdivenleri kullanarak t›rman›r ve kayar›m.
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

5. Kol ask›s› ile tespit etmek

4. Bilekten ve dirse¤e yak›n bir bölgeden
iki fleritle ba¤lamak

3. Di¤erini elin üst yüzünden dirse¤e
kadar d›fltan yerlefltirmek

2. Birini parmak diplerinden dirse¤e
kadar içten yerlefltirmek

1. Yumuflak madde ile kaplanm›fl iki tespit
malzemesi haz›rlamak

Ön Kolun ve Bile¤in Sert Malzeme ile Tespiti

3. Parmak uçlar›ndan dolafl›m› kontrol etmek
(renk, duyarl›l›k vb.)

2. Bilezik ve yüzük gibi sert tak›lar› ç›karmak

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini gidermek

Genel Prensipler

Tarih

Haz›r
‹mza

2

Haz›r De¤il
Tarih

3

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

ÖN KOLUN VE B‹LE⁄‹N SERT MALZEME ‹LE TESP‹T‹ Ö⁄REN‹M REHBER‹

84

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

5. Kol ask›s› deste¤ini gö¤üs bofllu¤u ve
yaral› kol üzerine yerlefltirerek iki
ucu di¤er koltuk alt›nda birbirine
ba¤lamak

4. Parmaklar› görülebilir flekilde b›rakmak

3. Üçgen bandaj›n iki ucunu yaral›n›n
boynuna dü¤ümlemek

2. Kolu dirsek hizas›ndan bükülü olarak
gö¤sün alt k›sm›na yerlefltirmek

1. Üçgen bandaj›, tepesi dirsek, taban›
gövde ile ayn› hizada yerlefltirmek

Kol Ask›s›

3. Parmak uçlar›ndan dolafl›m› kontrol etmek
(renk, duyarl›l›k vb.)

2. Bilezik ve yüzük gibi tak›lar› ç›karmak

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini
gidermek

Genel Prensipler

D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Tarih

Haz›r
‹mza

2

Haz›r De¤il
Tarih

3

4

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas,

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

KOL ASKISI Ö⁄REN‹M REHBER‹
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

6. S›ras›yla di¤er fleritleri tespit tahtas›
üzerine gelecek flekilde ba¤lamak

5. Bilek hizas›ndaki fleritle ayak taban›
üzerine 8 flekli verilerek ba¤lamak

4. Di¤erini d›fl tarafta kalçadan aya¤a
kadar yerlefltirmek

3. Yumuflak malzemeyle kaplanm›fl
tespit malzemelerinden birini iç
tarafta kas›ktan aya¤a kadar
yerlefltirmek

2. Do¤al boflluklar› kullanarak yaral›
baca¤›n alt›ndan kumafl fleritleri
geçirmek (5 adet)

1. Bacaklar› tutmak ve yavaflça ayak yönüne
do¤ru çekmek

BACAK KEM‹⁄‹ KIRI⁄I

3. Yumuflak materyal ile takviye etmek

2. Sert, dayan›kl› materyal bulmak

1. Hasta veya yaral›n›n endiflelerini gidermek

GENEL PRENS‹PLER

Tarih

Haz›r
‹mza

2

4

Haz›r De¤il
Tarih

3

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

BACAK KEM‹⁄‹ KIRI⁄I Ö⁄REN‹M REHBER‹

BÖLÜM 10

KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹NDE
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

KAN fiEKER‹ DÜfiMES‹
Herhangi bir nedenle kan içinde bulunan fleker miktar›n›n azalmas›d›r.
Kan flekerinin düflme nedenleri

/
/
/

fieker hastas› olmak
Uzun süre aç kalmak
Uzun süre egzersiz yapmak

Kan flekeri düflmesi belirtileri

/
/
/
/

Aniden ac›kmak
Terlemek
Titremek
Yorgunluk hissetmek

Resimde, Tülin’de
kan flekeri düflmesi
ile ilgili hangi
belirtileri
gözlüyorsunuz?
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Kan flekeri düflmesinde ilkyard›m

☺
☺

Hastan›n bilinci yerindeyse flekerli su içirilir.
15-20 dakika da belirtiler geçmiyorsa bir sa¤l›k
kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

Kan flekeri düflmesi ile ilgili güvenli davran›fllar› hat›rlamal›y›z

✔
✔
✔
✔

Okula gitmeden önce kahvalt›m› mutlaka yapar›m.
Okulda ac›k›rsam büyüklerimin önerdi¤i yiyeceklerden yerim.
Aç karn›ma koflup oynamam.
Terlersem, aniden ac›k›rsam, yorgunluk hissedersem
büyüklerime söylerim.

89

BÖLÜM 11

HAVALELERDE GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM

HAVALE: Sinir sisteminde (beyin, beyincik, omirilik) oluflan hasar nedeniyle, geçici süreli bir ifllev kayb›

sonucu adelelerde meydana gelen istem d›fl› kas›lmalard›r. Beyinde yaralanma, yüksek atefl, baz› hastal›klar
(sara) nedeniyle görülür.
En s›k görülen havale çeflitleri flunlard›r:
Yüksek ateflle meydana gelen havale

Sara krizi nedeni ile meydana gelen havale

Yüksek ateflle meydana gelen havale daha çok 6 ay- 6 yafl aras›
çocuklarda görülür. Vücut s›cakl›¤›n›n 38 ºC üstüne ç›kmas› ile oluflur.

Sara, uzun süre tedavi gerektiren bir hastal›kt›r.

Yüksek ateflle meydana gelen havalede ilk yard›m

Sara krizi nedeni ile oluflan havalede ilk yard›m

☺
☺
☺

☺
☺
☺

Hasta ve kendi güvenli¤imiz sa¤lan›r.
Krizin bitmesi beklenir.
Hastaya zarar verecek eflyalar ortadan kald›r›l›r
(masa, sehpa vb).

☺
☺

Hastan›n bafl›n›n alt›na yumuflak giysiler konur.
Kriz bitince hasta bir sa¤l›k kurulufluna gönderilir.

Hasta ›slak havlu ya da çarflafa sar›l›r.
Atefl düflmediyse oda s›cakl›¤›nda su ile dufl al›n›r.
Sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

“Sara krizi geçiren kiflinin çenesini açmaya çal›flmay›n,
el, kol, bacaklar›n› ba¤lamay›n, krizin kendili¤inden geçmesini bekleyin.”
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✔

Ateflimin ç›kt›¤›n› hissedersem büyüklerime haber veririm.

✔

Ateflim ç›kt›ysa üzerimi örtmem.

✔

Ateflim ç›kt›ysa ›l›k dufl al›r›m.

✔

Sara hastal›¤› olanlar›n ilâçlar›n› muntazam olarak
içmeleri gerekti¤ini bilirim.

✔

Sara krizi geçiren kiflinin yaralanmamas› için çevrede zarar
verecek eflyalar› uzaklaflt›r›r›m.

Havale ile ilgili
güvenli davran›fllar›
hat›rlayal›m.
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BÖLÜM 12

ZEH‹RLENMELERDE GÜVENL‹
DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

ZEH‹RLENMELER

Vücuda zehirli bir maddenin girmesi ile vücudun normal fonksiyonlar›n›n bozulmas›d›r.
Zehirlenme en çok sindirim, solunum ve cilt yoluyla meydana gelir.
Sindirim yolu ile
zehirlenme belirtileri

Solunum yolu ile
zehirlenme belirtileri

Cilt yolu ile
zehirlenme belirtileri

Solunum yolu ile
zelirlenmeledrde ilkyard›m

Cilt yolu ile zehirlenmelerde
ilkyard›m

Nefes darl›¤›
Morarma
Bilinç kayb›
Solunum-kalp durmas›

Bulant›
Kusma
Kar›n a¤r›s›, ishal
Bilinç kayb›
Solunum-kalp durmas›

Sindirim yolu ile
zehirlenmelerde ilkyard›m

☺
☺
☺
☺
☺

Bilinç kontrolü yap›l›r.
Zehirli madde ile temas
olduysa a¤›z ve el su ile
çalkalan›r, y›kan›r.
Kusturulmaya çal›fl›lmaz.
Bilinç kayb› varsa koma
pozisyonu verilir.
112 Acil Yard›m Servisi
aran›r.

☺
☺
☺
☺

Hastan›n oldu¤u ortam
havaland›r›l›r ya da
hasta temiz havaya ç›kart›l›r.
Bilinci yerindeyse
yar› oturur pozisyonda
tutulur.
Bilinci kapal›ysa koma
pozisyonu verilir.
112 Acil Yard›m Servisi aran›r.
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Kafl›nt›
K›zarma
Bilinç kayb›
Solunum-kalp durmas›

☺
☺
☺
☺

Zehirli madde ile
ellerin temas› önlenir.
Zehir bulaflm›fl
giysiler ç›kart›l›r.
15-20 dakika bol
su ile y›kan›r.
112 Acil Yard›m Servisi
aran›r.

Zehirlenmelerden korunmak için güvenli davran›fllar
Zehirlenmeler sonucu hastalan›r ve ölebiliriz. Bu nedenle zehirlenmeye neden olabilecek
maddelerden uzak durmal› ve güvenli davran›fllar kazanmal›y›z.

✔

‹smini bilmedi¤im fleyleri
yiyip içmem.

✔

Garaj gibi kapal›
ortamlarda oynamam.

✔

Temizlik malzemelerini
yüksekte saklar›m.

✔

✔

Sebze ve meyveleri
y›kamadan yemem.

Bilmedi¤im, tan›mad›¤›m
ilâç gibi nesnelerle
oynamam, onlara dokunmam.

✔

✔

Havagaz› ve tüp vanas› ile
oynamam.

‹lâçla oynamam, oynayan›
uyar›r›m.

✔

✔

‹flim bitince havagaz› vanas›n›
ya da tüpün vanas›n› kapat›r›m.

✔

Ocak sönmüflse ve gaz kaçm›flsa
ortam› hemen havaland›r›r›m,
çakmak çakmam, elektrik
dü¤mesini açmam.

Hayvan ya da böcek
taraf›ndan ›s›r›ld›¤›mda
ya da sokuldu¤umda hemen
ö¤retmenime veya
büyüklerime haber veririm.

✔

Annem, babam ya da doktor
bana kullan demedikçe hiçbir
ilâc› kullanmam.

Zehirlenmelerde genel ilkyard›m kurallar› nelerdir?
☺
☺
☺

Zehirlenmeye neden olan madde uzaklaflt›r›l›r.
Hayatî fonksiyonlar›n devam› sa¤lanmaya çal›fl›l›r.
112 Acil Yard›m Servisine haber verilir.
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BÖLÜM 13

HAYVAN ISIRMALARINDA VE SOKMALARINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

Hayvanlar› hepimiz çok severiz. Özellikle kedi, köpek gibi evcil hayvanlar bizlerin en iyi dostudur.
Ancak hayvanlar›n ›s›rma ve sokmalar› sonucunda zarar görebiliriz.

HAYVAN ISIRMA VE SOKMALARINDA BEL‹RT‹LER VE ‹LKYARDIM
Kedi, Köpek Is›rmas›

Ar› Sokmas›

Akrep Sokmas›

Belirtileri
Doku yaralanmas›,
Kanamad›r.

‹lkyard›m
☺ Hafif yaralanmalarda yara befl dakika süreyle sabun ve
so¤uk suyla y›kanmal›d›r.
☺ Yaran›n üstü temiz bir bezle kapat›lmal›d›r.
☺ Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle
bas›nç uygulanarak kanama durdurulmal›d›r.
☺ Derhal t›bbî yard›m istenmeli ve kifli kuduz afl›s› için uyar›lmal›d›r.

Belirtileri
Ar›n›n soktu¤u yerde
ac›, fliflme, k›zar›kl›k,
Ar› birkaç yerden
soktuysa alerjik
bünyeli kiflilerde
tehlikeli olabilir.

‹lkyard›m
☺ Yaral› bölge y›kan›r.
☺ Derinin üzerinden e¤er görülüyorsa ar›n›n i¤nesi ç›kar›l›r.
☺ So¤uk uygulama yap›l›r (Sirke ve amonyak kullan›lmamal›d›r.).
☺ Ar› e¤er a¤›zdan sokmuflsa, solunumu güçlefltiriyorsa buz
emmesi sa¤lan›r.
☺ A¤›z içi sokmalar›nda ve alerjisi olanlar için t›bbî yard›m istenir.

Belirtiler
A¤r›, flifllik, iltihaplanma,
K›zarma, morarma,
Adale kramplar›, titreme ve
kar›ncalanma,
Huzursuzluk ve havale
gözlenebilir.

‹lkyard›m
☺ Kifli hareket ettirilmez.
☺ Kifli yatar pozisyonda tutulur.
☺ Yaraya so¤uk uygulama yap›l›r.
☺ Kan dolafl›m›n› engellemeyecek flekilde bandaj uygulan›r.
☺ Yara üzerine hiçbir giriflim yap›lmaz.
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HAYVAN ISIRMA VE SOKMALARINDA BEL‹RT‹LER VE ‹LKYARDIM
Y›lan Sokmas›

Deniz Canl›lar›

Belirtileri
Bölgede morluk, iltihaplanma
(1-2 hafta sürer),
Kusma, kar›n a¤r›s›, ishal
gibi sindirim bozukluklar›,
Afl›r› susuzluk,
fiok, kanama,
Psikolojik bozukluklar,
Kalpte ritim bozuklu¤u,
Bafl a¤r›s› ve solunum
düzensizli¤i.

‹lkyard›m
☺ Hasta sakinlefltirilip, dinlenmesi sa¤lan›r.
☺ Yara su ile y›kan›r.
☺ Yaraya yak›n bölgede bask› yapabilecek eflyalar
(yüzük, bilezik, vb.) ç›kar›l›r.
☺ Yara bafl ve boyunda ise yara çevresine bask› uygulan›r.
☺ Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolafl›m› engellemeyecek
flekilde bandaj uygulan›r (Turnike uygulanmaz.).
☺ So¤uk uygulama yap›l›r.
☺ Yara üzerine herhangi bir giriflimde bulunulmaz (Yara emilmez.).
☺ Yaflamsal bulgular izlenir.
☺ T›bbî yard›m istenir.

Belirtileri
K›zarma, fliflme, iltihaplanma,
S›k›nt› hissi,
Huzursuzluk,
Havale,
Bafl a¤r›s›.

‹lkyard›m
☺ Yaral› bölge hareket ettirilmez.
☺ Batan diken varsa ve görünüyorsa ç›kar›l›r.
☺ S›cak uygulama yap›l›r (Bu hayvanlar›n salg›lar› (enzimleri)
s›ca¤a karfl› dayan›ks›zd›r.).
☺ Etkilenen bölge ovulmamal›d›r.

Hayvan ›s›rmalar› önemli bir sorundur.
Hayvanlar›n a¤z›nda daima mikrop vard›r. Kedi, köpek vb. hayvanlar›n diflleri sivri ve keskindir.
Is›rmalar› dokular› derin olarak etkiler ve mikroplar derine ifller.
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Hayvan ›s›rma ve
sokmalar›nda
güvenli davran›fllar›
hat›rlayal›m.

✔
✔

Uzun kollu tiflort ve pantolon giyerim.

✔

Ara s›ra saçlar›m›, s›rt›m› ve omuzlar›m› kontrol ederim
(ar›, böcek v.s. var m›?).

✔

Y›lan v.b. hayvanlar›n oldu¤unu bildi¤im veya duydu¤um
yerlerde yürümem.

✔

E¤er y›lan vb. hayvanla karfl›lafl›rsam geldi¤im
yoldan geri dönerim.

✔
✔

Sa¤lam ve dayan›kl› bot giyerim.

✔
✔

Bafl›bofl hayvanlardan uzak dururum.

✔

Bal, reçel vb. yiyecekleri aç›k havada
yerken dikkatli olurum.

Pantolonumun paçalar›n› çorap ya da
botlar›m›n içine sokar›m.

Tan›mad›¤›m ve afl›lar› olmayan kedi,
köpekle oynamam, ellemem.
Ar›lar›n yo¤un oldu¤u yerlerde dolaflmam,
kovanlar›n› ellemem.
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BÖLÜM 14

GÖZ, KULAK, BURUNA YABANCI C‹S‹M
KAÇMASINDA GÜVENL‹ DAVRANIfi
VE ‹LKYARDIM

Göz, kulak, burun gibi organlar›m›za yabanc› cisim kaçabilir.
Göze yabanc› cisim kaçmas›nda uygulanacak ilkyard›m:
Toz gibi küçük madde kaçm›flsa

☺
☺
☺
☺
☺

Gözü ›fl›¤a do¤ru çevirerek alt gözkapa¤› içine bak›l›r.
Nemli temiz bir bezle küçük madde ç›karmaya çal›fl›l›r.
Kifliye gözünü k›rp›flt›rmas› söylenir.
Gözünü ovmas› engellenir.
Yabanc› cisim ç›km›yorsa sa¤l›k kurulufluna gitmesi
sa¤lan›r.

Herhangi bir cisim batm›flsa

☺
☺
☺

Gerekmedikçe kifli hareket ettirilmez.
Göze hiçbir flekilde dokunulmaz.
Sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.
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Kula¤a yabanc› cisim kaçmas›nda ilkyard›m

Buruna yabanc› cisim kaçmas›nda ilkyard›m

☺
☺
☺

☺

Yabanc› cisim olmayan burun duvar›na
bast›rarak kiflinin kuvvetlice nefes vermesi sa¤lan›r.

☺

Cisim ç›kmazsa kiflinin sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

Kesinlikle sivri bir cisimle ç›karmaya çal›fl›lmaz.
Su de¤dirilmez.
Kiflinin sa¤l›k kurulufluna gitmesi sa¤lan›r.

105

Vücudumuza yabanc› cisim kaçmas›n› önlemek için dikkat
etmemiz gereken baz› davran›fllar
✔

Leblebi, küçük oyuncak parçalar›, dü¤me vb. küçük
cisimleri burnuma ve kula¤›ma sokmam.

✔
✔
✔

Yabanc› cismi sivri uçlu ya da kesici aletle ç›karmaya çal›flmam.

✔
✔
✔

Tozlu ve toprakl› alanlarda oynamam.

Gözümü korumak için, güneflli ve rüzgarl› havada gözlük ve flapka kullan›r›m.
Kulak ve burundaki yabanc› cismi ç›karmak için su kullanmam çünkü;
kaçan parçalar flifler ve daha fazla zarar verebilirler.
Kalem, silgi vb. malzemeleri hiç kimseye f›rlatmam, kulaklar›ma sokmam.
Sa¤l›k kurulufluna baflvururum.
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ROL OYNAMA

Tülin arkadafllar› ile parktaki basketbol sahas›nda oynamaktad›r.
Basketbol sahas›, küçük çocuklar›n oynad›¤› kum havuzuna yak›nd›r.
Birden ç›kan rüzgar yak›ndaki kumlar› havaland›r›r ve Tülin’in gözüne
kum kaçar. Tülin birden ellerini gözüne kapar:
Tülin — Ayy, ayy! Gözüm, gözüm çok fena!
Tolga — Ne var yaa?...Amma da ç›tk›r›ld›ms›n!
Turbo — Bir dakika bakay›m, ellerini gözünden çekebilir misin?

Rol alanlar : Tülin, Turbo, Tolga
Tart›flma Sorular›
•

Turbo’nun davran›fl› do¤ru muydu ? Neden ?

•

Turbo ilk yard›m olarak ne yapmal›yd› ?

•

Bu oyunda güvenli davran›fllar ne olmal›d›r ?
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ROL OYNAMA
Tolga, Tülin ve Turbo, hafta sonunda okulun pikni¤ine giderler. Piknikte Fen Bilgisi
ö¤retmeni Caner Bey çocuklara seslenir:
Caner Bey — Hey, çocuklar! Kim küçük bir keflif gezisine gelmek istiyor?
Tülin

— Ben, ben istiyorum. Heyy!...Turbo, hadi Tolga’y› bul da hep beraber gidelim.

Turbo
— Geliyor, tamam hadi!
Hepsi birlikte yola ç›karlar. Hava ve manzara çok güzeldir. Günefl parlamakta, böcekler
uçuflmakta, yolun sa¤›nda küçük bir dere fl›r›ldamaktad›r. Ö¤retmen, onlara böcekleri,
bitkileri anlat›rken yavafl yavafl yürümektedirler. Tolga birden elini kula¤›na yap›flt›rarak
z›plamaya bafllar.
Tolga

— Offf! Kula¤›mmm!...

Caner Bey — Tolga, ne oldu?
Tolga

— Kula¤›ma birfley girdi. ‹çinde k›m›ld›yor!

Tülin

— Böcek mi acaba?

Turbo

— Bir bakay›m, dur biraz.

Rol alanlar: Tülin, Turbo, Tolga, Caner Bey
Tart›flma Sorular›
• Bu oyundaki olay nedir ?
• Turbo bu durumda ne yapmal›yd› ?
• Kula¤a yabanc› cisim kaçmas›yla ilgili güvenli davran›fllar neler olmal›d›r ?
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ROL OYNAMA
Tülin, Turbo, Tolga ve Tolga’n›n küçük kardefli Emre, Turbo’nun evinde
televizyon seyrederlerken Tülin’in gözleri a¤›rlafl›r, oturdu¤u koltukta uyuyakal›r,
kal›r. Turbo ve Tolga filme dalm›fllard›r.
Tolga’n›n küçük kardefli Emre yavaflça Tülin’e yaklafl›r. Tabaktaki leblebilerden
birini alarak yavaflça Tülin’in burun deli¤ine yaklaflt›r›r, parmak ucu hafifçe Tülin’in
burnuna dokunur. Burnu g›c›klanan Tülin birden irkilir, o s›rada nefes almaktad›r.
Leblebi birden Tülin’in burnuna kaçar ve Tülin f›rlar.
Tülin — Ahh, ne yap›yorsun?
Emre — Tülin Abla sadece flaka yap›yordum.
Tolga — Emre, yine mi muzurluk? Tülin ne oldu?
Tülin — Burnuma birfley soktu, içinde! Nas›l ç›karaca¤›z?
Turbo — Bir saniye. Sakin olun. Tülin dön bana bakay›m.

Rol alanlar : Tülin, Turbo, Tolga, Emre
Tart›flma Sorular›
• Bu oyundaki olay nedir ?
• Emre’nin davran›fl› do¤ru muydu ?
• Turbo nas›l bir ilkyard›m uygulamal› ?
• Buruna yabanc› cisim kaçmas›nda güvenli davran›fl neler olmal›d›r ?
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BÖLÜM 15

SOLUNUM YOLU TIKANMASINDA
GÜVENL‹ DAVRANIfi VE ‹LKYARDIM

SOLUNUM YOLU TIKANIKLI⁄I
Solunum yolumuzun, solunum yapabilmemiz için gerekli havan›n geçifline engel olacak flekilde t›kanmas›d›r.
Tam T›kanma
Hava geçifli tamamen engelleniyorsa “tam t›kanma” vard›r.
Bu durumda afla¤›daki belirtiler olur:

/ Nefes alamay›z.
/ Ellerimizi boynumuza
/ Konuflamay›z.
/ Rengimiz morar›r.

götürür ve ac› çekeriz.

K›smî T›kanma
Hava geçifli az da olsa var ise “K›smî t›kanma”
meydana gelir. K›smî t›kanma oldu¤unda
afla¤›daki belirtiler olur:

/
/
/

Böyle bir t›kanma söz konusu olan bilinci kaybolmam›fl
kifliye “Hemlik (Heimlich) Manevras›”uygular›z.

Öksürürüz.
Nefes alabiliriz.
Konuflabiliriz.

Böyle bir t›kanma varsa “Kifliye dokunulmaz,
kifli öksürmeye teflvik edilir.”

112

Solunum yolu tamamen t›kanan bilinçli kifliye
ilkyard›mda HEML‹K (Heimlich) MANEVRASI uygulan›r.

☺
☺

Kifli ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

☺

Kifliye arkas›ndan sar›larak gövdesi kavran›r ve öne
do¤ru iyice e¤ilmifl olmas›na dikkat edilir.

☺

Bir elimizi yumruk yaparak kiflinin gö¤üs kemi¤i alt ucu
ile karn›n›n üst k›sm› aras›na yerlefltirilir.

☺

Boflta kalan di¤er el ile yumruk yap›lan el kavran›r.
Kuvvetlice içe ve yukar› do¤ru bast›r›l›r.

☺

Bu hareket 5-7 kez yabanc› cisim ç›kana kadar tekrarlan›r.

Çok yavafl olmayacak flekilde s›rt›na, iki kürek
kemi¤inin aras›na elimizin avuç içiyle 5 kez vurulur.

☺

Yabanc› cisim ç›kmad›ysa 5 kez s›rta vurma, 5-7 kez
kar›na bask› birbiri ard›na uygulan›r.

☺
☺

fiah damar›ndan nab›z ve solunum de¤erlendirilir.
T›bbî yard›m istenir (112 Acil Yard›m Servisi).
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R O L O Y NAM A
Bugün Tülin’in do¤um günüdür. Sabah büyük bir sevinçle uyan›r ve do¤um günü partisine
ça¤›rd›¤› arkadafllar›yla ö¤leden sonra beraber olman›n hayalini kurar. Ö¤leden sonra
olmufltur. Yavafl yavafl ev sevdikleriyle dolar. Önce oyunlar oynarlar, s›ra do¤um
günü pastas›n›n mumlar›n› üflemeye gelir.
Tülin büyük bir nefes al›r ve mumlar› bir seferde söndürür, bu s›rada arkadafllar› hep
bir a¤›zdan “‹yi ki do¤duun Tülinn” diye flark›lar söylemeye bafllarlar. Hep beraber do¤um
günü pastas›n› afiyetle yerken Tolga büyük bir pasta dilimini a¤z›na götürür ama birden
nefes alamad›¤›n› ve pastan›n soluk borusuna kaçt›¤›n› anlar. Arkadafllar›n› bir telafl al›r.
Tolga’n›n öksüremedi¤i ve nefes alamad›¤›n› gören, ilkyard›m bilen arkadafl› Turbo
yard›m›na koflar ve “Hemlik (Heimlich) Manevras›” uygulayarak ilkyard›m› yapar.

Rol alanlar
•
Tülin
•
Tolga
•
Turbo
•
Di¤er arkadafllar
S›n›f›n›zda bu oyunu canland›r›n.
Arkadafllar›n›zla tart›fl›n.
Tart›flma Sorular›
•
Bu hikâyede Tolga’n›n bafl›na gelen olay nedir ?
•
Turbo’nun yapt›¤› ilkyard›m do¤ru mudur?
•
Bo¤az›m›za birfley kaçmamas› için yapaca¤›m›z güvenli davran›fllar nelerdir ?
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✔
✔
✔
✔
✔

Yeme¤i küçük lokmalar halinde yerim.

✔
✔

Kuruyemifl yerken dikkatli olurum, iyi çi¤nerim.

Lokmalar›m› çok iyi çi¤neyerek yutar›m.
A¤z›mda bir fley varken gülüp konuflmam.
Küçük cisimleri a¤z›ma almam, alanlar› uyar›r›m.
Arkadafl›m yemek yerken onu güldürmem, ona
flaka yapmam, ben de gülmem.
Solunum yoluna bir fley kaçan kifli öksürüyorsa onu
öksürmeye teflvik ederim, kesinlikle s›rt›na vurmam.

Solunum yolu
t›kanmas›nda
güvenli davran›fllar›
hat›rlayal›m.
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D A V R A N I fi B A S A M A K L A R I

yaral›n›n ABC’sini kontrol etme

Notlar

Kat›l›mc› bu uygulamay› yapmaya:

9. Ayn› harekete 5-7 kez yabanc› cisim ç›kana kadar
devam etme

8. Ani hareketle karn›n üst bölümüne
afla¤›dan yukar› do¤ru bas›nç uygulama

7. Di¤er elini bu elin üstüne koyma

6. Bir elini yumruk yaparak hastan›n karn›n›n üst k›sm›
ile gö¤üs kemi¤i aras›na yerlefltirme

5. Arkadan sar›larak gövdesini kavrama

4. Hastan›n ayakta ya da oturur pozisyonda iken
arkas›nda durma

3. S›rt›na 5 kez vurma

Bilinci yerinde ise;

2. Hasta veya

1. Bilinci sesli ve a¤r›l› uyaranlarla kontrol etme

Tarih

Haz›r
‹mza

3

4

Haz›r De¤il
Tarih

2

5

Basama¤›n e¤itici taraf›ndan gözlenmemifl olmas›

Gözlem yap›lamad›

1

Basama¤›n duraklamadan, yard›ma gerek kalmadan, do¤ru olarak ve
s›ras› ile uygulanmas›

3. Ustalaflm›fl

U Y G U L A M A

Basama¤›n do¤ru olarak ve s›ras› ile uygulanmas›, eksikliklerin olmas› halinde
e¤iticinin yard›m›na gerek duyulmas›

2. Yeterli

Kat›l›mc›n›n ad› soyad›

Basama¤›n, yanl›fl uygulanmas› veya s›ras› ile uygulanmamas›

1. Gelifltirilmesi gerekir

YET‹fiK‹NLERDE VE ÇOCUKLARDA HEML‹K (HE‹ML‹CH) MANEVRASI
Ö⁄REN‹M REHBER‹

BÖLÜM 16

HASTA VEYA YARALI TAfiIMA TEKN‹KLER‹
VE GÜVENL‹ DAVRANIfi

Bir olay ya da kaza durumunda ola¤anüstü bir tehlike söz konusu de¤ilse
hasta veya yaral›n›n yeri de¤ifltirilmemeli, hasta veya yaral›ya dokunulmamal›d›r.
Hasta veya yaral›lar sadece afla¤›da verilen durumlarda olay yerinden emniyetli
bir alana acil tafl›ma yöntemleri ile tafl›n›r.

☺
☺
☺

Gaz s›z›nt›s› ve yang›n, patlama tehlikesi varsa
Hasta veya yaral›n›n solunum ve kalp durmufl ise
Hasta veya yaral›n›n bilinci yoksa
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Hasta veya yaral› tafl›ma tekniklerinden baz›lar› flunlard›r:

☺
☺
☺
☺
☺
☺

Sürükleme
Kucakta tafl›ma
S›rtta tafl›ma
Omuzda tafl›ma (‹tfaiyeci Yöntemi)
Alt›n Beflik
Araç içindeki yaral›y› tafl›ma (Rentek Manevras›)

Hasta veya yaral›n›n ciddi bir yaralanmas› yoksa ve bilinci yerinde ise
iki, üç, dört elle Alt›n Beflik yap›larak tafl›nabilir.
‹ki Elle Alt›n Beflik
Yaparak Hasta veya Yaral› Tafl›ma
‹lkyard›m› bilen iki kifli yanyana durur ve
ellerinden birini birbirlerinin
omuzlar›na koyarlar.
Birlikte hafifçe e¤ilerek boflta
kalan ellerini ortada birlefltirip,
ellerini bileklerinden kavrarlar.
Bu pozisyonda hasta veya yaral›y›
ellerinin üzerine yerlefltirip tafl›rlar.
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Üç Elle Alt›n Beflik
Yaparak Hasta veya Yaral› Tafl›ma
• ‹lkyard›m› bilen iki kifli yan yana durur.
• Bir ilkyard›mc› bir eliyle
di¤er ilkyard›mc›n›n omzunu
kavrar. Di¤er eli ile arkadafl›n›n
bile¤ini kavrar.
• Di¤er ilkyard›mc› bir eli ile
kendi bile¤ini di¤er eli ile öbür
ilkyard›mc›n›n bile¤ini kavrar.
• Bu pozisyonda hasta veya yaral›y›
ellerinin üzerine yerlefltirip tafl›rlar.
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Dört Elle Alt›n Beflik
Yaparak Hasta veya Yaral› Tafl›ma
• ‹lkyard›mc›lar bir elleri ile
kendilerinin el bile¤ini kavrar.
• Öbür elleri ile de di¤er
ilkyard›mc›n›n bile¤ini kavrar.
• Bu pozisyonda hasta veya yaral›y›
ellerinin üzerine yerlefltirip
tafl›rlar.
• Hasta, ilkyard›mc›lar›n
omuzlar›na ellerini koyarak dengesini
sa¤lar.
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Hasta veya yaral› tafl›nmas›nda nelere dikkat edilir?
✔

Hasta veya yaral›ya yak›n mesafede çal›fl›lmal›d›r.

✔

Kol-bacak gibi kuvvetli ve uzun kaslar kullan›lmal›d›r.

✔

A¤›rl›k kald›r›l›rken diz ve kalçalar bükülmelidir.

✔

A¤›rl›k kalça kaslar›na verilmelidir.

✔

Hasta veya yaral› mümkün oldu¤unca az hareket ettirilmelidir.

✔

Hasta veya yaral›n›n bafl, boyun, gövde hizas› korunmal›d›r.
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Tafl›ma ile ilgili güvenli davran›fllar
Günlük yaflant›m›zda tafl›ma ile ilgili baz› güvenli davran›fllar kazanmal›y›z.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Önce kendi güvenli¤imi sa¤lar›m.
A¤›r olan eflya ve kiflileri tafl›mam.
Çantama lüzumsuz a¤›rl›k koymam.
Yerden a¤›rl›k kald›r›rken dizlerimi bükerek al›r›m.
Bir fley tafl›rken yürüdü¤üm yere dikkat ederim.
Mümkünse ortopedik s›rt çantas› kullan›r›m.
Tafl›yamayaca¤›m fleyler için yard›m isterim.
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Al›flt›rma
Afla¤›daki cümleleri dikkatle okuyup yan›ndaki paranteze
do¤ru ise (D) yanl›fl ise (Y) koyal›m.
1. Yerden çantam› kald›r›rken dizlerimi bükerim. ( )
2. ‹lkyard›mc› olarak, tehlike söz konusu de¤ilse hasta veya yaral›y› yerinden oynatmam. ( )
3. Yang›n, patlama, gaz s›z›nt›s› varsa ve hasta soluk alm›yorsa hastay› olay yerinden uzaklaflt›r›r›m. ( )
4. Alt›n Beflik tafl›ma tekniklerinden birisi de¤ildir. ( )
5. A¤›r yükleri ve insanlar› tafl›mam. ( )
1.
2.
3.
4.
5.

D
D
D
Y
D

Cevap Anahtar›
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SÖZLÜK
tökezlemek

: Yürürken aya¤ı bir yere çarpıp sendelemek.

demonstrasyon

: Uygulamal› ö¤retme

tespit

: Bir fleyi sa¤lam bir biçimde yerlefltirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama
(Kazadan etkilenen bölgeyi daha fazla zarar görmemesi için sabitlefltirme.).

Hemlik (Heimlich) Manevras› : Solunum yolu t›kan›kl›klar›nda, t›kanmaya neden olan cismin ç›kart›lmas› için yap›lan bir
müdahale tekni¤i.
turnike

: Organ kopmas› veya fliddetli kanamalarda, kanamay› durdurma amac› ile üçgen sarg›, kemer,
kravat gibi 8-10 cm eninde malzemelerle kol veya baca¤›n s›k›ca ba¤lanmas›.

Rentek Manevras›

: Yaral›y› araçtan güvenli bir flekilde ç›karma tekni¤i.
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