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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT155 

ALAN  Acil Sağlık Hizmetleri  

DAL/MESLEK Acil Tıp Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Çevresel Aciller 1 

MODÜLÜN TANIMI  

Sıcak acilleri, soğuk acilleri ve yanıklarda acil yardım 

uygulamaları ile ilgili temel bilgi ve becerilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Çevresel acillerde acil yardım uygulamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Çevresel acillerde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Yanıklarda acil yardım uygulayabileceksiniz. 

2. Sıcak acillerinde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

3. Soğuk acillerinde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ġleri yaĢam desteği mankeni, ıĢıklı kalem, 

tansiyon aleti, stetoskop, oksijen tüpü ve ekipmanları, 

aspiratör ve sondası, enjektör, anjiocat, eldiven, boyun ateli, 

battaniye, IV solüsyonlar, spanç, havlu, bilgisayar, 

projeksiyon cihazı, CD, DVD 

 

Ortam: Teknik laboratuvar ve beceri eğitim sahası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ġnsanların içinde yaĢadığı varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel olarak algıladığı 

ortama fiziksel çevre denir. Fiziksel çevre doğal çevre (dağ, deniz, orman vb.) ve yapay 

çevre (Ģehir, kasaba, baraj, okul, ev vb.) olarak ikiye ayrılabilir. Ġnsanlar yapay ve doğal 

çevre Ģartlarından kaynaklanan ve sağlığı tehdit eden çevresel kaynaklı acil durumlarla 

karĢılaĢabilir. Çevreden kaynaklanan kimyasal, fiziksel ve elektrik yanıkları, sıcağa veya 

soğuğa maruz kalma gibi durumlar, fiziksel travma oluĢturur ve acil yardım ihtiyacı oluĢur. 

 

Yanık, sıcak ve soğuk acilleri her zaman her yerde görülebilir. Bu durumlardan biriyle 

karĢılaĢmıĢ ve zarar görmüĢ yaralılara uygun acil yardım yapılarak yaĢamsal tehlike ortadan 

kaldırılabilir veya yaralının yaĢamsal fonksiyonlarındaki kayıplar önlenebilir. 

 

Bu modül sonunda elde edeceğiniz yeterlikle yanıklarda, sıcak ve soğuk acillerinde 

acil yardım uygulama bilgi ve becerisi kazanacaksınız.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Yanıklarda acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hastanelerin yanık ünitelerini ziyaret ederek gözlemlerinizi sınıf ortamında 

paylaĢınız. 

 Bulunduğunuz yerdeki yanık vakalarının nedenlerini araĢtırarak sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. YANIKLAR 
 

YumuĢak dokuların (deri, mukoza, kas, damar, sinir, lenf) ve kemik dokunun fiziksel 

(ısı, ıĢık, ıĢın, elektrik, radyasyon) ya da kimyasal (asit, baz) etkenlerle yanması sonucu 

oluĢan yaralanmalara yanık denir.  
 

Yanığa ilk maruz kalan organımız deridir. Deri insan vücudunu örten en büyük 

organdır. Bir anlamda bedeni ve organizmayı çevreden ayıran dıĢ duvardır. Bu niteliğiyle 

mekanik, kimyasal ve biyolojik dıĢ etkilere karĢı vücudu koruyucu fonksiyonu vardır. 

Vücudun su dengesini ve ısısını düzenleyerek vücudun kurumasını engeller, ter bezleri 

aracılığıyla zararlı maddeleri atar, solunum yapar. Deri aynı zamanda bir duyu organıdır. Cilt 

aynı zamanda bağıĢıklık süreçleriyle de ilgilidir ve metabolik fonksiyonlara (D2 vitamini ve 

kolesterol sentezi) sahiptir. Derinin yerine getirdiği iĢlevler karmaĢık bir yapıdadır. Bu 

nedenle deri, her biri farklı bir doku yapısına sahip üç ayrı katmandan oluĢur: 
 

 Üst deri (epidermis): Epidermis, derinin en dıĢtaki tabakasıdır ve keratinosit 

adı verilen hücrelerden oluĢur. Kalınlığı vücudun bölümüne, yaĢa ve cinsiyete 

bağlı olarak değiĢir. Epidermiste, deriye rengini veren yani pigment üreten 

hücreler (melanosit) bulunur. Bu tabakada damarlar bulunmaz. Beslenme, altta 

bulunan dermisten doğrudan geçiĢ (difüzyon) yoluyla olur. 

 Alt deri (dermis): Dermis, asıl deriyi oluĢturan, elastikliğini veren, lifli, damar 

ve sinirleri içeren bir dokudur. Ana iĢlevi vücut sıcaklığı ile kan basıncını 

düzenlemektir. 

 Deri altı (subcutan): Subcutan tabaka, dermisin altında bulunur, yağ ve bağ 

dokusundan oluĢur. Aslında bu iki tabaka arasında net bir sınır bulunmaz ve her 

iki tabakanın kalınlıkları ve geçiĢ özellikleri cinsiyet, yaĢ, beslenme durumu, 

yaĢam koĢulları ve vücudun hangi bölgesinde olduğuna göre değiĢir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Derinin yapısı 

 

1.1. Yanık Nedenleri 
 

 Termal yanıklar 

 Alev 

 Kaynar su  

 Akkor hâline gelmiĢ madenler 

 Elektrik Ģeraresi (pozitif ve negatif elektrik kutuplarının birbirine çok 

yakın olmasından veya dokunmasından kaynaklanan kıvılcımlar) 
 

 Kimyasal yanıklar 

 Asit (fosforik asit, sülfürik asit) 

 Baz (amonyum, sodyum ve potasyum hidroksitleri, kireç) 

 Organik bileĢikler (fenol, petrol kaynaklı bileĢikler) 

 Ġnorganik ajanlar (sodyum, fosfor, lityum, klor) 

 

 Radyasyon yanıkları 

 X ve Gama ıĢınları 

 Partiküler reaksiyon (nötron) 

 GüneĢ ıĢınları 

 

 Elektrik yanıkları 

 Elektrik çarpması 

 Yıldırım çarpması 
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 Soğuk yanıkları 
 

Vücudun oldukça soğuk bir madde ile temasından kaynaklanan yanık çeĢididir. Kar, 

soğuk hava gibi soğuk maddelerle uzun süreli temas; kuru buz, sıvı nitrojen, sıvı helyum 

veya soğutularak sıvılaĢtırılmıĢ gazlarla kısa süreli temas buna neden olabilir. 
 

 Ġnhalasyon yanıkları 
 

Tüm yanıklar içinde inhalasyon yanığı görülme sıklığı % 3-% 15 arasında değiĢir. 

Ġnhalasyon yanığı adı altında toplanan farklı klinik tablolar Ģunlardır; 

 Akut pulmoner yetmezlik (ilk 12 saat), (üst solunum yolu ödemi, 

karbonmonoksit zehirlenmesi, kimyasal irritanların oluĢturduğu 

bronkospazm) 

 Pulmoner ödem (18-36 saat) 

 Bronkopnömoni (72 saatten sonra) 
 

1.2. Yanık Bölgesinin Değerlendirilmesi 
 

Yanık bölgesinin değerlendirilmesi, yanık nedeni, yanığın derinliği ve geniĢliğine göre 

yapılır. Yanığın Ģiddeti (ciddiyeti) belirleyen unsurlar: 
 

 Yanığın derinliği (1, 2 ve 3. derece yanıklar) 

 Yanığın geniĢliği (dokuzlar kuralı) 

 Kritik alanların yanması (eller, ayaklar, yüz, cinsel organlar) 

 Solunum ve sindirim organlarının yanması 

 YaĢ (bebek, çocuk, yetiĢkin ya da yaĢlı olması) 

 KiĢinin genel sağlık durumudur(diğer yaralanmalar ve hastalıklar). 
 

1.2.1. Yanığın Derinliği 
 

 1. derece yanık 
 

GüneĢ ıĢınları veya kısa sürmüĢ alev parıltısıyla oluĢur. Epidermis tabakasını içerir. 

Eritem ve hafif/orta derece arasında ağrı ile karakterizedir. Bir hafta içinde skar bırakmadan 

iyileĢir. 

 

Resim 1.2: Deri tabakalarında 1. derece yanık 
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Resim 1.3: 1. derece yanık  

 

 2. derece yanık 

 

Çoğunlukla alev ya da haĢlanma yanıklarıdır. Epidermis tamamen, dermis ise kısmen 

yanmıĢtır. 2. derece yanıklar, yüzeyel ya da derin parsiyel yanık Ģeklinde olabilir. Yüzeyel 

parsiyel yanık çok ağrılıdır, çünkü sinir uçları stimülasyona karĢı açıkta kalmıĢtır, 14-21 

günde iyileĢir. Derin parsiyel yanıkta ise sinir uçlarının çoğu hasara uğradığı için ağrı yoktur. 

Deri, mumlu sarımtırak-beyaz görünümdedir ve 3. derece yanıktan ayırt etmesi zordur. Deri 

üstlerinde büller oluĢmuĢtur, skar kalabilir. Derin parsiyel yanık 3 hafta ile 2 ay arasında 

iyileĢir. Cerrahi debritman ve deri grefti gerekebilir. 

 

Resim 1.4: Deri tabakalarında 2. derece yanık 

 

Resim 1.5: 2. derece yanık 
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 3. derece yanık 

 

Genellikle alev, kaynamıĢ su, kimyasal madde veya elektrik çarpmasıyla oluĢur. 

Yanık, cilt altı, kas, tendon ve kemiğe kadar inmiĢtir. Yanan vücut bölümleri kömürleĢerek 

hayatı tehdit eder. % 25’in üzerindeki yanıklarda, kapiller dolum kaybına bağlı olarak yanık 

Ģoku oluĢabilir. 3. derece yanıklarda genellikle bütün sinir uçları yok olduğu için ağrı 

hissedilmez. Ancak baĢlangıçta ağrı hissedilebilir, bunun nedeni de yanık alanın etrafında 1. 

derece yanık alanlarının olmasıdır. Yaralar uzun süreli yara kontraksiyonu ile iyileĢir. 

Amputasyon ve rekonstrüksiyon ihtiyacı olabilir. 

 

Resim 1.6: Deri tabakalarında 3. derece yanık 

 

Resim 1.7: 3. derece yanık 

 

1.2.2. Yanığın GeniĢliği  
 

Yanık yüzeyinin geniĢliğini saptamak için dokuzlar kuralı ve el ayası yöntemi 

kullanılır. Dokuzlar kuralı, yetiĢkin ve bebekte farklı uygulanır. YetiĢkindeki dokuzlar 

kuralına göre gövdenin ön yüzü % 18, arka yüzü % 18, üst ekstremitelerin her biri % 9, alt 

ekstremitelerin her biri % 18, baĢ % 9, boyun % 1ve genital bölge % 1 kabul edilir. 
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Resim 1.9: YetiĢkinde dokuzlar kuralı 

 

Yeni doğan ve bebekte ise baĢ büyük, ekstremiteler daha küçük olduğu için baĢ boyun 

ile birlikte % 18, alt ekstremitelerin her biri % 14, kolların her biri % 9, genital bölge % 1 

kabul edilir.  

 

Resim 1.10: Çocuklarda dokuzlar kuralı 

 

El ayası yönteminde ise kiĢinin el ayası (parmaklar hariç) % 1 kabul edilerek yanık 

alanı hesaplanır. 
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1.3. Yanık Sınıflandırması 
 

Yanık sınıflandırması, yanığın klinik özelliklerine, yerine, tipine, hastanın 

özelliklerine ve hastaneye yatıp yatmayacağına göre yapılır. Majör kabul edilen yanıklar 

kesinlikle hastaneye yatırılmalıdır. Orta derece olan yanıklarda hastanın durumuna göre 

karar verilir. Minör yanıklarda ise hastalar ayaktan tedavi edilebilir. 

 

 Majör yanıklar 

 

 10-50 yaĢ arası, % 25’den fazla 2. derece yanıklar, 

 10 yaĢ altı, 50 yaĢ üstü % 20’den fazla 2. derece yanıklar, 

 Her yaĢ grubunda % 10’dan fazla 3. derece yanıklar, 

 El, yüz, ayak, perine yanıkları, 

 Majör eklemlerdeki yanıklar, 

 Ekstremitelerde çepeçevre yanıklar, 

 Ġnhalasyon yanıkları, 

 Elektrik yanıkları, 

 Yanık komplikasyonu kırıklar, baĢka travmalar, 

 Ġnfant ve yaĢlılardaki yanıklar, 

 YandaĢ hastalığı olanlardır. 

 

 Orta derece yanıklar 

 

 10-50 yaĢ arasında % 15-25 arasında 2. derece yanıklar, 

 10 yaĢ altı, 50 yaĢ üstü % 10-20 arasında 2. derece yanıklar, 

 Her yaĢ grubu için % 10 altı 3. derece yanıklardır. 

 

 Minör yanıklar 

 

 10-50 yaĢ arasında % 15’in altında 2. derece yanıklar, 

 10 yaĢ altı, 50 yaĢ üstü % 10 altında 2. derece yanıklar, 

 Her yaĢ grubu için % 2’den az 3. derece yanıklardır. 

 

1.4. Elektrik Çarpması 
 

Her yıl elektrik çarpmaları nedeniyle çok sayıda ölümler meydana gelmektedir. 

Yanıklara bağlı hastaneye yatan yaralıların % 3-4’ünü elektrik çarpmasına bağlı yanıklar 

oluĢturur. Vakaların çoğunu iĢ kazaları nedeniyle yaralanan 15-44 yaĢ arası erkekler ve 

elektrik kablolarıyla oynayan çocuklar oluĢturur.  

 

Doğadaki maddeler elektriği iletmeleri açısından iletkenler ve yalıtkanlar (dirençler) 

olarak ikiye ayrılır. Ġnsan vücudu elektrik için oldukça iyi bir iletkendir. Canlı bir dokunun 

içerdiği sıvı ve elektrolit oranı ne kadar yüksek ise elektriği o ölçüde daha iyi iletir. Elektrik 

ve yıldırım çarpmalarında patofizyoloji ve genel yaklaĢım benzerdir. 
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Elektrik çarpmaları özellikleri açısından iki ana grupta incelenir. 

 

 Yüksek gerilimli (1000 voltajlı) elektrik çarpması 

 

Yüksek voltajlı elektrik yaralanmaları ciddi doku yaralanmasına ve doku 

amputasyonlarına neden olur. Ark Ģeklinde ilerleyerek derin dokularda ciddi hasar meydana 

getirebilmelerine rağmen, cilt üzerinde sadece birkaç milimetre ya da santimetrekarelik hasar 

izlenir. Ciltteki hasara bakılarak altta yatan doku hasarını tahmin etmek mümkün değildir. ĠĢ 

kazaları (kullanılan cihazların güç hatlarına teması, koruyucu giysi ve ekipmanları olmadan 

yüksek gerilim taĢıyan hat direklerine çıkılması, hatlara güvenlik mesafesinden daha fazla 

yaklaĢılması vb.) nedeniyle oluĢur ve maruz kalanların çoğunluğu genç erkeklerdir. 

 

 DüĢük gerilimli (110 voltajlı) elektrik çarpması 

 

Evlerde kullanılan elektrik ile ciddi yaralanmalar oluĢmasına rağmen ark tipi yanıklar 

oluĢmaz. En çok etkilenen grup çocuklar ve kadınlardır. Çocukların kabloları ısırması, 

prizlere metal cisim sokması, banyo, mutfak gibi ıslak zemin ile temas eden yerlerin 

yalıtımının yetersiz olması, elektrik kaçağı bulunması, ıslak el ile elektrikli cihazlara 

dokunulması, ehil olmayan kiĢilerin enerji kesilmeden elektrikle ilgili tamir iĢlerine 

giriĢmeleri gibi durumlarda düĢük gerilimli elektrik çarpmaları görülür. Sıklıkla lokal eritem 

izlenir. 

 

1.4.1. Elektrik Çarpmasında Patofizyoloji  
 

Elektrik çarpmasının oluĢturacağı etkinin Ģekli ve ciddiyeti; 

 

 Maruz kalınan gerilimin büyüklüğü (voltaj), 

 Akıma karĢı vücudun direnci (rezistans), 

 Akımın türü (doğru akım veya alternatif akım), 

 Elektrik kaynağı ile temas süresi, 

 Akımın organizmada izlediği yola bağlıdır. 

 

Elektrik çarpmasına bağlı yaralanmalar Ģu mekanizmalar ile oluĢur:  

 

 Akımın dokulara doğrudan etkisi 

 Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüĢmesi sonucu yüzeysel ve derin dokularda 

yanıklar 

 Ciddi kas kasılmaları ve düĢme sonrasında künt travmalardır. 

 

Alternatif akım, elektrik çarpmasında sorumlu enerji olduğundan, sürekli kas 

kasılmaları ve tetaniye neden olduğundan, aynı voltajdaki direkt akımdan çok daha 

tehlikelidir. 20-30 mA Ģiddetindeki alternatif akım, solunum kaslarında felce; 50-150 mA 

Ģiddetindeki akım, ventriküler fibrilasyona neden olmaktadır.  
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Direnç, kontakt kurulan alana, uygulanan basınca, akım süresine ve bölgenin nemli 

olup olmadığına bağlıdır. Akımın karĢılaĢtığı en önemli direnç bölgesi cilttir. Nemli ciltte 

direnç düĢmektedir. Kemik, yağ ve tendonlarda direnç, kuru deriden daha yüksek iken kan 

damarları, mukozalar, sinir dokusu ve kaslarda direnç çok daha düĢüktür. Akımın vücutta 

santral sinir sistemi, kalp gibi vital organlardan ya da gebelikte uterustan geçmesi hasarda 

önemli bir rol oynar. 

 

Primer elektrik yaralanmaları, yanıklardır. Genellikle akımın Ģiddeti ve maruz kalınan 

süre ile doğru orantılı olarak elektrotermal yanık ve doku hasarı meydana gelir. Elektrik 

çarpması ile dokularda yaklaĢık 2500 ºC ısı oluĢur. Elektrotermal yanığa bağlı cilt lezyonları 

sıklıkla kesin sınırlı ve 2. derece ya da 3. derece yanıklar Ģeklindedir. Elektrik kaynağı ile 

doğrudan temas sonrasında kaslarda koagülasyon nekrozu ile birlikte damarlarda ciddi hasar 

oluĢur. Bunun sonucunda geç dönemde kanama, damar rüptürü, trombüs ve ödeme bağlı 

damar tıkanıklığı meydana gelebilir. Ġlk muayenede nabzın yokluğu vazospazma bağlı 

olabileceği gibi bu durumun devam etmesi, ciddi damar hasarını iĢaret eder. Ġlerleyici ödem, 

kompartman sendromu ile sonuçlanabilir. Sinir dokusunda da, koagülasyon nekrozu oluĢur, 

beyinde küçük kanama odakları, ödem ya da nöron bütünlüğünde bozulma görülebilir. 

DüĢmeye ya da kas kasılmalarına bağlı ikincil yaralanmalar oluĢabilir. 

 

Resim 1.11: Elektrik çarpması yanıkları 

 

1.4.2. Elektrik Çarpmasında Yapılması Gerekenler 
 

 Elektriği kesmek için sigortalar kapatılır. Sigortalar, kapatılmadan kiĢiye asla 

temas edilmez. 

 Lastik tabanlı ayakkabı giyilir ve kuru lastik eldiven takılır. Kalın lastik tabanlı 

ayakkabı yoksa ve çıplak elle, elektrik çarpan kiĢiye asla dokunulmaz. 

 Elektrik akımını iletmeyecek kuru bir cismin üzerine çıkılır. 

 Elektrik çarpan kiĢinin yakınındaki kablo gibi iletkenler, yalıtkan bir çubukla 

(tahta, plastik vb.) uzaklaĢtırılır. KiĢiye dokunmak için iletken (metal vb.) 

cisimler kullanılmaz. 

 Hasta, giysilerinden çekilerek bölgeden uzaklaĢtırılır. 
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Resim 1.12: Elektrik çarpmasına yalıtkanla müdahale 

 

1.5. Yıldırım Çarpması 
 

ġimĢek ve yıldırım, bulutlar arası ya da bulutlarla yer arasında oluĢan büyük bir 

elektrik boĢalmasıdır. Fırtına bulutları büyütür ve bulutların içinde elektrik yükleri oluĢur. 

Artı ve eksi yüklü parçacıkların çekim gücü, havanın direncini kırdığı zaman elektrik 

boĢalması meydana gelir. Elektrik akımı havanın direncinin en az olduğu ya da iletkenliğin 

en fazla olduğu yerde baĢlar. Ġnsan iyi bir iletkendir. Metal, nemli toprak, ağaç ve ağaç 

kökleri vb. iletkene birkaç örnektir. Bir ĢimĢeğin içindeki ısı 30 000 °C’ye kadar çıkabilir ve 

süresi ortalama 30 mikro saniyedir. Yeryüzünde günün her dakikası ortalama 1800 ĢimĢek 

çakar ya da yıldırım düĢer. 

 

Resim 1.13: Yıldırım olayının meydana geliĢi 
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Yıldırım çarpması elektrik çarpmasının özel bir Ģeklidir ancak ikisi aynı Ģey değildir. 

Elektrik çarpmasında voltaj (yüksek gerilimlerde) 20 000 volt ile en fazla 63 000 volt 

arasında değiĢir. Yıldırım çarpmasında ise voltaj 300 000 volttur. Elektrik çarpması nadiren 

yarım saniyeden (500 mili saniye) fazla sürer çünkü ya devre otomatik olarak kesilir ya da 

çarpma kiĢiyi fırlatır. Yıldırım çarpmasında ise süre çok kısadır (birkaç mili saniye). Hemen 

her ikisinde de çarpılan kiĢi ya kardiyak problemlerden ya da fırlatılma ile meydana gelen 

yaralanmalardan hayatını kaybeder. Fakat bu durum yıldırım düĢen kiĢinin hemen öleceği 

anlamına da gelmez. Hastaya çıplak elle dokunulduğunda çarpılma riski yoktur. Yıldırım 

çarpmalarına bağlı ölümler, doğal nedenlerden oluĢan ölümler arasında üçüncü sıradadır. 

 

Yıldırım çarpması sonucu oluĢan yüksek voltajlı direkt akım, kas spazmına bağlı 

olarak künt travmalara ve kardiyak siklusu etkileyerek ritim bozukluklarına neden olur. 

Yıldırım çarpmalarına bağlı yaralanmalar, doğrudan çarpma, kontakt, künt travma, sıçrama 

ve deliklerden girme mekanizmaları ile oluĢmaktadır. Deneysel çalıĢmalarda, sıklıkla akımın 

kulak, göz ve ağızdan içeri girdiği gösterilmiĢtir. Ağaç, makinelerdeki metal çubuklar, 

antenler ya da çiftlik hayvanlarının boynuzları gibi riskli bölgelerin yakınında bulunan 

kiĢiler, yıldırım çarpmasından sıçrama yoluyla etkilenebilir. Künt yaralanmalar ise vücuda 

gelen akımın etkisiyle oluĢan kas kontraksiyonları sonrasında ya da ĢimĢeğin patlayıcı ve 

basınç yapıcı etkisiyle gövdenin uzağa fırlaması sonucu oluĢur. Kulak zarı perforasyonları ve 

erkeklerde skrotum altında yanık oluĢur. Bu tip yaralanmalar hızlı tedavi edilmelidir.  

 

Resim 1.14: Elektrik ve yıldırım çarpmalarının vücuttaki etkileri 

 

Lichtenberg figürleri (LF), deri üzerinde görülen eğrelti otu biçimli ağrısız 

hiperemik dallanmaya denir. Termal ve elektrik yanıklarının aksine, epidermis ve altta yatan 

dokulara zarar vermez. Açık havada bilinci kapalı olarak bulunan her hastada yıldırım 

çarpması olayı düĢünülmelidir. LF yıldırım çarpmasından bir saat sonra ortaya çıkan ve 24-

36 saat içinde kademeli olarak kaybolan bir bulgudur. Bu bulgunun patogenezi tam olarak 

anlaĢılamamıĢ olmakla birlikte derinin elektrik bozunmasına bağlı kapillerden derinin 

yüzeyel katmanlarına sızan eritrositler nedeniyle oluĢtuğu düĢünülmektedir.  
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Resim 1.15: Lichtenberg bulgusu 

 

1.5.1. Yıldırım Çarpmasından Korunma 
 

 Kapalı mekânda bulunuluyorsa 

 

 Pencere, kapı ve elektrikli aletlerden uzak durulmalıdır. 

 Borularla temastan kaçınmalıdır. 

 Acil durumlar dıĢında telefon kullanılmamalıdır. 

 

 Açık mekânda bulunuluyorsa 

 

 Bisiklet, çit vb. metal objelerden uzak durulmalıdır. 

 Mümkünse araç içine girilmeli, asla bir ağacın altında durulmamalıdır. 

 Çevreden daha yüksek bir yerde durulmamalıdır. 

 Uzun nesnelerin yanında durulmamalıdır. 

 Gruplar hâlinde bulunulmamalıdır. 

 KiĢi kendisini huzursuz hissediyorsa saçları yukarı dikilmeye baĢlamıĢsa 

hemen kulaklarını kapatıp yere çökmeli, asla yere uzanmamalı ve ellerini 

yere değdirmemelidir. 
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 Yıldırım Çarpmalarında Kinik 

Özellikler 

Elektrik Çarpmalarında 

Klinik Özellikler 

BaĢ ve Boyun 

Kafa kemiği kırıkları, timpanik 

memran rüptürü, korneal 

lezyonlar, üveit, iridosiklit, hifema, 

vitreous hemorajileri, optik atrofi, 

retinal ayrılmalar ve koryoretinit, 

katarakt 

Katarakt, nörolojik hasar. 

Kardiyovasküler 

Sistem 

Kardiyak hasar ya da arrest, 

maling disritmiler, non spesifik 

ST-T dalga değiĢiklikleri, QT 

intervalinde uzama, hipertansiyon 

Kardiyak arrest, asistoli ya da 

ventriküler fibrilasyon, sinüs 

taĢikardisi, ST segment 

elevasyonu, QT intervalinde 

uzama, prematür ventriküler 

kontraksiyonlar, atriyal 

fibrilasyon, dal blokları, akut 

myokard enfarktüsü 

Cilt 

Kollar, göğüs ya da vücut üzerinde 

metal cisim varsa bulunduğu 

noktalarda derin ya da yüzeyel, 

çizgisel, noktasal, termal yanıklar 

Sıklıkla eller, ayak tabanı, 

ekstremitelerin fleksör 

yüzlerinde, kafatasında, 

çocuklarda ağızda ve ağız 

kaslarında 2. ya da 3. derece 

yanıklar 

Ekstremiteler 
Geçici vazospazm soğukluk ve 

solukluk 

Vasküler hasar ve ödeme bağlı 

kas nekrozu, kompartman 

sendromu, uzun kemik ve 

omurga kırıkları, tetanik 

kasılmalara bağlı omuz çıkıkları 

Sinir Sistemi 

Anterograd amnezi, bilinç kaybı, 

konfüzyon, geçici paralizi, kalıcı 

parezi ve parestezi, parapleji, kafa 

içi kanamalar, periferik sinir hasarı 

Bilinç kaybı, kafa travması, kısa 

ve uzun dönem hafıza kaybı, 

nöbet, travmatik SSS 

yaralanmasına bağlı hipoksi, 

spinal kord yaralanmaları, ALS, 

transvers myelit 

Ġç Organlar 

Nadiren pulmoner kontüzyon ve 

hemoraji, künt abdominal 

yaralanmalar, mezenter trombozu 

Akciğer, pankreas, karaciğer, 

mesane, ince ve kalın bağırsak 

yaralanmaları 

Tablo 1.1: Elektrik ve yıldırım çarpmasında klinik özellikler 

 

1.6. Yanıkta Acil Yardım 
 

YetiĢkin hastada yanıkta uygulanacak acil yardım: 

 

 Olay yeri değerlendirilir ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. 
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 Yanmanın neden olduğu maddeye göre yanma süreci durdurulur. Termal 

yanıksa musluk suyu ile yıkanıp kurulanır. Toz kimyasal madde ile yanmıĢsa 

yanık bölgesi silinir, süpürülür, yıkanır ve kurulanır. Sıvı kimyasal madde ile 

yanmıĢsa silinir, yıkanır ve kurulanır. 

 Yaralının ABC’si değerlendirilir. 

 Geri dönüĢsüz maske ile 10-15 l/dk. oksijen verilir. 

 Havayolu açılır. Ġnhalasyon yanığı ve boyun bölgesinde yanık varsa erken 

entübasyon yapılır. 

 Yanık bölgedeki giysi, takı vb. çıkarılır. Giysi çıkarılırken deri veya doku 

kaldırılmamalı ve soyulmamalıdır. 

 Dokuzlar kuralına göre yanığın boyutu değerlendirilir. 

 Yanık yüzeyi % 0.9 NaCl ile ıslatılmıĢ kompresle örtülür. 

 Yanık yüzeyi % 20’den fazla ise damar yolu açılarak IV % 0.9 NaCl verilir. 

 Hipovolemik Ģoka karĢı önlem alınır. ġok geliĢmiĢse hipovolemik Ģokta acil 

yardım uygulanır. 

 KKM ile temasa geçilerek danıĢman hekimin onayı ile ilaç uygulanır.  

 Ağrı kontrolü için morfin yapılır. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna hastanın nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur.  

 

ġema 1.1: YetiĢkin hastada yanıkta acil yardım algoritması 
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Bebek ve çocuk hastada yanıkta uygulanacak acil yardım: 

 

 Olay yeri değerlendirilir ve gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

 Yanmanın neden olduğu maddeye göre yanma süreci durdurulur. Termal 

yanıksa musluk suyu ile yıkanıp kurulanır. Toz kimyasal madde ile yanmıĢsa 

yanık bölgesi silinir, süpürülür, yıkanır ve kurulanır. Sıvı kimyasal madde ile 

yanmıĢsa yıkanır, silinir ve kurulanır. 

 Çocuğun ABC’si değerlendirilir. 

 Geri dönüĢsüz maske ile 5 l/dk. oksijen verilir. 

 Havayolu açılır. Ġnhalasyon yanığı ve boyun bölgesinde yanık varsa erken 

entübasyon yapılır. 

 Elektrik yanığı ise kardiyak monitörizasyon uygulanır ve ritim bozukluğu varsa 

danıĢman hekimin onayı ile tedavi uygulanır. 

 Yanık bölgedeki giysiler çıkarılır. Giysi çıkarılırken deri veya doku 

kaldırılmamalı ve soyulmamalıdır. 

 Dokuzlar kuralına göre yanığın boyutu değerlendirilir. 

 Yanık yüzeyi % 0.9 NaCl ile ıslatılmıĢ kompresle örtülür. 

 Yanık yüzeyi % 20’den fazla 2. derece yanık varsa/% 15’den fazla 3. derece 

yanık varsa damar yolu açılarak IV % 0.9 NaCl verilir. 

 Hipovolemik Ģoka karĢı önlem alınır. ġok geliĢmiĢse çocukta hipovolemik Ģokta 

acil yardım uygulanır. 

 KKM ile temasa geçilerek danıĢman hekimin onayı ile ilaç uygulanır.  

 Ağrı kontrolü için morfin yapılır. 

 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna çocuğun nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur.  
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ġema 1.2: Bebek ve çocuk hastada yanıkta acil yardım algoritması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yanıkta acil yardım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Olay yerini değerlendirip gerekli 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 Kendinizin ve hastanın güvenliğini 

sağlamadan acil yardım uygulamayınız. 

 Yanma sürecini durdurunuz. 

 Termal yanıksa musluk suyu ile yıkayıp 

kurulayınız. 

 Toz kimyasal madde ile yanmıĢsa yanık 

bölgesini silip, süpürüp, yıkayıp 

kurulayınız. 

 Sıvı kimyasal madde ile yanmıĢsa silip, 

yıkayıp kurulayınız. 

 Yaralının ABC’sini değerlendiriniz.  

 Geri dönüĢsüz maske ile oksijen 

veriniz. 

 YetiĢkinde 10-15 l/dk. oksijen 

uygulayınız. 

 Bebek ve çocukta 5 l/dk. oksijen 

uygulayınız. 

 Havayolunu açınız. 
 Ġnhalasyon yanığı ve boyun bölgesinde 

yanık varsa erken entübasyon yapınız. 

 Elektrik yanığı ise kardiyak 

monitörizasyon uygulayınız. 

 Ritim bozukluğu varsa danıĢman hekimin 

onayı ile ilaç uygulayınız. 

 Yanık bölgedeki giysi, takı vb. 

çıkarınız. 

 Giysi çıkarılırken deri veya dokuyu 

kaldırmayınız ve soymayınız. 

 Yanığın boyutunu değerlendiriniz.  Dokuzlar kuralına göre değerlendiriniz. 

 Yanık yüzeyini % 0.9 NaCl ile 

ıslatılmıĢ kompresle örtünüz. 
 

 Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl 

veriniz. 

 YetiĢkinde yanık yüzeyi % 20’den fazla 

ise IV sıvı veriniz. 

 Bebek ve çocukta yanık yüzeyi % 20’den 

fazla 2. derece yanık varsa/ % 15’ten 

fazla 3. derece yanık varsa IV sıvı 

veriniz. 

 Hipovolemik Ģoka karĢı önlem alınız. 
 ġok geliĢmiĢse çocukta hipovolemik 

Ģokta acil yardım uygulayınız. 

 DanıĢman hekimin onayı ile ilaç 

uygulayınız. 
 Ağrı kontrolü için morfin uygulayınız. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kurumuna hastanın naklini sağlayınız. 
 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 

doldurunuz. 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, 1. derece yanıkların özelliklerinden değildir? 

A) GüneĢ ıĢınları veya kısa sürmüĢ alev parıltısıyla oluĢur. 

B) Deri üstünde büller vardır. 

C) Bir hafta içinde skar bırakmadan iyileĢir. 

D) Ġntravenöz sıvı perfüzyonuna gerek yoktur. 

E) Epidermis tabakasında meydana gelir. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, yetiĢkin dokuzlar kuralına göre iki bacağın yanık oranıdır? 

A) % 18 

B) % 9 

C) % 36 

D) % 14 

E) % 28 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, elektrik çarpmasının oluĢturacağı etkinin Ģeklini ve 

ciddiyetini belirleyen ölçütlerden değildir? 

A) Akımın türü 

B) Akıma karĢı vücudun direnci 

C) Akımın organizmada izlediği yol 

D) Elektrik kaynağı ile temas süresi 

E) Elektriğin vücuda girdiği yol 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, yıldırım çarpması sonucu oluĢan durumlardan değildir? 

A) Künt travmalar 

B) Kompartman sendromu 

C) Lichtenberg figürleri 

D) Kulak zarı perforasyonu 

E) Yanık 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, yanıkta yapılacak acil yardım uygulamalarından değildir? 

A) Ağrı için morfin yapılır. 

B) Yanıklı bölgedeki giysiler çıkarılır. 

C) Oksijen verilir. 

D) Yanıklı deri ve dokular soyularak temizlenir. 

E) Yanığın derecesine göre IV sıvı verilir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Sıcak acillerinde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sıcak çarpmalarında acil yardım uygulamasını araĢtırarak bir rapor hazırlayınız. 

 

2. SICAK ACĠLLERĠ 
 

AĢırı sıcak havalar nedeniyle ülkemizde ve dünyada, baĢta yaĢlılar ve kalp hastaları 

olmak üzere birçok insan yaĢamını yitirmektedir. Ancak, sıcak hava nedeniyle görülen ölüm 

vakaları hakkında doğru kayıt tutulamadığından ya da tanı konulamadığından gerçek 

istatistikî veriler yoktur. AĢırı sıcaklar ve buna bağlı sorunlar, genç sporcularda kafa 

travması ve kalp yetmezliğinden sonra üçüncü sıklıkta görülen ölüm nedenidir. Sıcak 

çarpması görülen kiĢilerde genel durum ileri derecede bozuk ve sinir sistemi ile ilgili 

bulgular söz konusuysa mortalite oranı % 10-75 arasında olmaktadır. 

 

Sıcağa ve soğuğa bağlı acilleri değerlendirebilmek için ortam ısısı-vücut ısısı 

arasındaki iliĢkiyi ve ısı düzenleme mekanizmalarını bilmek gerekir. Vücut sıcaklığı, vücutta 

üretilen ısı ile tüketilen ısı arasındaki dengeyi gösterir. Ġnsan vücudunun iĢlevlerini devam 

ettirebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Normal bir insanda vücut sıcaklığı 36,5-37 

°C arasındadır. Vücut sıcaklığı normal değerleri vücut bölgelerine göre değiĢebilir, ortalama 

değerlerden ±0,5 °C sapma gösterebilir ve bu durum normal kabul edilir. Vücut iĢleyiĢini 

normal ve etkili biçimde sürdürebilmesi için vücut sıcaklığının göreceli dar bir aralıkta 

korunması gereklidir. 

 

Organizmada üretilen ve kaybedilen ısı arasındaki denge, çeĢitli kontrol 

mekanizmaları ile sağlanır. Bu mekanizmalar; sinirsel kontrol, deri ve terlemedir. Vücut 

sıcaklığı yükseldiğinde periferdeki damarlar geniĢler, daha fazla kan (dolayısıyla ısı) deriye 

ulaĢır. Deriye ulaĢan ısı, konveksiyon, radyasyon, kondüksiyon ve evoporasyon adı verilen, 

dört temel düzenekle vücuttan uzaklaĢtırılır(Bakınız Vital Bulgular 1 modülü). 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 
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ġema 2.1: Vücut ısı dengesi 

 

YaĢ, cinsiyet, fiziksel aktivite, günlük ısı döngüsü, emosyonel (duygusal), çevre, 

hormonal faktörler ve ilaçlar vücut sıcaklığını etkileyen faktörlerdir. 

 

DıĢ ortam sıcaklığı ile kiĢinin hissettiği sıcaklık arasındaki fark önemlidir. KiĢi için 

önemli olan hissedilen sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü gerçek fiziksel 

hava sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Hissedilen 

sıcaklık, dıĢ ortam sıcaklığı, hava akım hızı ve dıĢ ortam neminden etkilenir. DıĢ ortam nem 

oranı ne kadar yüksekse hissedilen sıcaklık da o kadar artar ve yüksek nem oranından dolayı 

terlemeye bağlı buharlaĢma azalır. Örneğin, 37 ºC sıcaklık, % 10 nem ve 3 m/sn. hava akım 

hızı ile 27 ºC sıcaklık, % 75 nem ve 0,1 m/sn. hava akım hızı, sıcaklık duygusu bakımından 

eĢ değer olabilir yani bu iki durumun kiĢi üzerine sıcaklık etkisi aynıdır. 
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Tablo 2.1: DıĢ ortam sıcaklığı sabit kaldığında nem oranı arttıkça hissedilen sıcaklığın artması 

 

Vücut sıcaklığı, normal, hipertermi ve hipotermi olmak üzere üçe ayrılır. 

 

ġekil 2.2: Ġnsan vücudunun dayanabildiği sıcaklık sınırları (oral sıcaklık için) 
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Hipertermi, vücut sıcaklığının normal değerlerinin üzerinde olması durumudur. 

Vücutta ısı üretimi ile ısı kaybı arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çıkar. Vücut 

sıcaklığının artması ile birlikte hücresel metabolizma hızlanır. Kardiyovasküler sistem, 

dokuların oksijen ihtiyacını ve vücudun ısı kaybetme görevini bir arada yürütemez. Bu 

durumun devam etmesi doku hipoksisi ve hücresel boyutta yıkıma neden olur. Acil 

müdahale yapılmazsa hücresel yıkım birden fazla organ sisteminde çöküĢ ve ölümle 

sonuçlanır. Birçok etken vücutta hipertermiye yatkınlığı artırır.  

 

Etkili faktörler: 

 

 Fiziksel aktivite (spor, toprakla uğraĢma, inĢaatta çalıĢma veya aĢırı efor sarf 

etme vb.) 

 5 yaĢ altı ve 65 yaĢ üzeri  

 Kötü fiziksel kondisyon, yorgunluk 

 AĢırı ve kalın giysiler 

 Kapalı ve havalandırılmayan sıcak ortamda bulunma, çalıĢma 

 Obezite, alkolizm, dehidratasyon 

 Enfeksiyon hastalıkları 

 Kardiyovasküler hastalıklar, deri hastalıkları (yanık, skleroderma, egzema, 

psoriasis, ter bezi bozuklukları), epilepsi, hipertiroidi, 

 Ajitasyona neden olan ruhsal durum 

 Kullanılmakta olan ilaçlar 

 Isı yapımını artıran ilaçlar: Tiroid hormonu, amfetaminler, kokain, TCA 

ve LSD 

 Susamayı azaltan ilaçlar: Haldol, 

 Terlemeyi azaltan ilaçlar: Antihistaminikler, antikolinerjikler, 

trankilizanlar 

 

Resim 2.1: AĢırı sıcağa mağruz kalma 
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Vücut ısısı, normal regülasyon mekanizmalarını aĢtığı ve daha fazla ısıyı tolere 

edemediği zaman sıcağa bağlı bozukluklar (sıcak acilleri) meydana gelir. Sıcağa bağlı oluĢan 

bozukluklar; sıcak döküntüsü, sıcak senkopu, sıcak ödemi, sıcak krampları, sıcak stresi, 

sıcak bitkinliği ve sıcak çarpmasıdır. Sıcağa bağlı oluĢan bozukluklar iĢ veya spor alanında 

sıcaklık stresi olarak da adlandırılır. Acil durum oluĢturan sıcak acilleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.1. Sıcak Krampı 
 

Sıcak krampları, genellikle omuz, abdominal ve kalça kaslarında görülen kas 

ağrılarıdır. Sıcak ve/veya nemli havada iĢ veya egzersiz yapmaları sonucu görülür. AĢırı 

terleme ile elektrolit özellikle tuz kaybı ve dehidratasyon ortaya çıkar. Elektrolit kaybı 

iskelet kaslarında ağrılı kramplara neden olur. Sıcak krampı tedavi edilmediğinde, sıcak 

bitkinliğine dönüĢür. 

 

Sıcak krampında vücut sıcaklığı normal ve bilinç açık olmasına rağmen Ģu belirtiler 

görülür: 

 

 Parmak, kol, bacak ve karın kaslarında kasılma 

 Kan basıncında düĢme, güçsüzlük 

 TaĢikardi 

 Bulantı 

 Terleme nedeniyle nemli ve soğuk cilt 

 

Resim 2.2: AĢırı sıcak ortamda kol ve bacak kaslarında kasılma 

 

Sıcak krampında acil yardım: 

 

 Hasta veya yaralı serin sakin bir yere alınır, giysileri gevĢetilir ve dinlenmesi 

sağlanır. 

 Bayılma hissi varsa sırt üstü yatırılır. 

 Bulantısı yoksa ve ağızdan alabiliyorsa sıvı verilir. Örnek: ½ çay kaĢığı tuz 

ilave edilmiĢ su veya ayran verilebilir.  

 Ağızdan sıvı alımını engelleyen bulantısı varsa IV damar yolu açılır ve % 0.9 

NaCl verilir.  
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Sıcak krampı geçiren kiĢide sadece tuz kaybı karĢılandığında bulantı ve su kaybı artar 

veya sadece su kaybı karĢılandığında Na yoğunluğu azalacağından kramplar artarak devam 

eder. Sıcak krampı geçiren kiĢi, aĢırı egzersiz veya çalıĢmaya devam etmemelidir. Aksi 

takdirde, sıcak bitkinliği veya çarpması geliĢir. 

 

2.2. Sıcak Bitkinliği  
 

Sıcak bitkinliği (yorgunluğu), sıcak stresine maruz kalmıĢ kiĢide sıvı eksikliği  ile 

karakterize bir klinik sendromdur. En sık görülen sıcak acillerindendir. Uzun süre sıcağın 

etkisinde kalma ve aĢırı terleme ile oluĢan sıvı ve elektrolit kaybı (hipovolemi) sonucu 

oluĢur. Ayrıca yetersiz sıvı ve elektrolit alımı da tabloyu hızlandırır. Vücutta terlemenin 

etkili bir serinleme mekanizması olabilmesi için ter buharlaĢmalıdır. BuharlaĢma olmazsa 

serinleme gerçekleĢmeyecektir. KiĢinin üzerindeki kalın, koyu renkli vb. giysiler veya 

havadaki yüksek nem, buharlaĢma miktarını düĢürdüğünden dolayı sıcak bitkinliğine eğilimi 

artırır. 

 

Resim 2.3: Sıcak bitkinliği 

 

Sıcak bitkinliğinde görülen belirtiler: 

 

 AĢırı susama 

 Kas krampları 

 Yorgunluk ve hâlsizlik hissi 

 Normal veya yükselmiĢ vücut sıcaklığı 

 BaĢ ağrısı, baĢ dönmesi 

 Bulantı, kusma ve ishal 

 Ajitasyon ve endiĢe, hafif konfüzyon 

 Hipotansiyon, taĢikardi ve zayıf nabız, daha ileri aĢamada senkop 

 Takipne 

 Terli ve nemli cilt 

 

Sıcak bitkinliğinde acil yardım: 

 

 Hasta veya yaralı gölge ve serin bir ortama alınır.  

 Isı kaybını hızlandırmak için hastanın giysileri çıkartılır, sırt üstü yatırılarak 

bacakları yükseltilir. 

 Hastanın ateĢi yüksekse ıslak nemli uygulama yapılabilir veya ortam 

ventilatörle/klima ile soğutulabilir. 
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 Hastanın bilinci yerinde ve bulantısı yoksa oral yoldan sıvı verilir. 

 Hastanın vital bulguları değerlendirilir. 

 Hasta oral alamıyorsa dehidratasyon ve hipovolemiye karĢı IV % 0.9 NaCl 

verilir. AĢırı sıvı yüklenmesine karĢı dikkatli olunmalıdır. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna hastanın nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur.  

 

Sıcak bitkinliği tedavi edilmediği takdirde sıcak çarpmasına dönüĢür.  

 

2.3. Sıcak Çarpması 
 

Sıcak çarpması, vücut iç sıcaklığının 41 °C ve üstüne yükselmesidir ve sıcak acilleri 

içerisinde en ölümcül olanıdır. Vücudun ısı düzenleyici mekanizmaları bozulmuĢtur ve vücut 

ısısı tehlikeli Ģekilde yükselir. 41 °C ve üzerine ulaĢan vücut sıcaklığı, beyin hücreleri ve 

damarlar baĢta olmak üzere hücrelerde hasara neden olur. Vücut sıcaklığı nadiren 44 °C’ye 

yükselebilir. Bu değere yükseldiğinde solunum merkezi hasar görebilir ve solunum durabilir.  

 

Sıcak çarpması uzun süreli (>3 gün) sıcak ve neme maruz kalma durumunda sık 

görülür. Vücutta terleme ile sıvı elektrolit miktarı azalır, kan damarları geniĢler, bunun 

sonucunda kardiyak out-put azalır. Zamanla ter bezleri iĢlev göremez olur, terleme 

durduğunda vücut sıcaklığı hızla yükselir.  

 

Sıcak çarpması klasik ve egzersize bağlı olarak iki Ģekilde geliĢebilir: 

 

 Klasik sıcak çarpması, ortam ısısındaki ani yükselmeler, vücuttan ısı kaybını 

etkili Ģekilde sağlayamayan bireylerde vücut sıcaklığının tehlikeli Ģekilde 

yükselmesine neden olur. Sıcak havanın etkisiyle meydana gelen aĢırı terleme 

ve dehidratasyon sonucunda klasik sıcak çarpması görülür. YaĢlı, çocuk, kronik 

hastalığı olanlar (diabet, kalp yetmezliği vb.), alkolikler, diüretik ve trankilizan 

kullananlar çabuk etkilenir.  

 

 Egzersize bağlı sıcak çarpması, aĢırı sıcak ve nemli havada ağır egzersiz ve 

çalıĢma yapıldığında, endojen ısı üretimi göreceli olarak artar, çevre ve vücut 

soğutma mekanizmalarını aĢarak tehlikeli seviyelere ulaĢır. Özellikle dıĢ 

ortamın ısısı vücut ısısına yaklaĢmıĢ ve nem oranı % 60 civarında seyrediyorsa 

sıcak çarpması medyana gelir. Genellikle genç ve sağlıklı kiĢilerde (atlet, asker, 

inĢaat iĢçisi vb.) görülür.  
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ġekil 2.3: Sıcak çarpmasında risk faktörleri 

 

Sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler: 

 

 Özellikle Ģapka, güneĢ gözlüğü ve Ģemsiye gibi güneĢ ıĢığından koruyacak 

aksesuarlar kullanılmalıdır.  

 Mevsim Ģartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir.  

 Bol miktarda sıvı tüketilmelidir.  

 Vücut temiz tutulmalıdır. 

 Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır.  

 Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır.  

 Direk güneĢ ıĢığında kalınmamalıdır. 

 Kapalı mekânların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir. 

 

Sıcak çarpması belirtileri: 

 

 Mide krampları, kusma, bulantı  

 Kas krampları 

 Halsizlik, yorgunluk, iĢtahsızlık 

 BaĢ dönmesi 

 TaĢikardi, vasküler dirençte düĢme 

 Anksiyete, halüsinasyon, davranıĢ bozukluğu, sinirlilik 
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Resim 2.4: Sıcak ortamın ruh sağlığına olumsuz etkileri 

 

 Erken dönemde terleme, geç dönemde sıcak, kuru, kül rengi cilt görülür. Geç 

dönemde terleme, kompanse mekanizmalarının yetmezliğiyle kaybolur. 

 Egzersize bağlı sıcak çarpmasında hipoglisemi, bazen serebral hemoraji, 

 Konfüzyon, uyku hâli, dezoryantasyon, ataksi 

 Isı Ģoku; vücut ısısının 42 
o
C’nin üzerinde olduğu durumlarda deliryum, koma 

ve anhidrozla (ter bezlerinin salgı yapmaması, terlemenin az oluĢu veya hiç 

olmayıĢı) karakterize tehlikeli bir durumdur. Isı Ģoku hipotalamustaki ısı 

regülasyon merkezindeki hasar sonucu geliĢir. Tedavi edilmediğinde % 80’lerin 

üzerinde mortalite görülür. 

 

YetiĢkin, bebek ve çocukta sıcak çarpmasında acil yardım: 

  

 Hastanın ABC’si değerlendirilir. 

 Hasta serin ve havadar bir yere alınır, giysileri çıkarılır, sırt üstü yatırılarak kol 

ve bacaklar yükseltilir. 

 Hasta, sıcak ortamdan uzaklaĢtırılır ve soğuk uygulama yapılır. Soğuk 

uygulama teknikleri çeĢitlidir. Genellikle optimal soğutma, hastanın soyulması, 

oda ısısındaki su ile silinmesi ve fan/ventilatör kullanılarak hasta üzerindeki 

havanın sirkülasyonunun sağlanması Ģeklinde uygulanabilir. Diğer yöntemler, 

ılık banyo, soğuk kompres uygulama ve soğuk sıvılarla internal lavajdır. Vücut 

sıcaklığı 39 
°
C altına düĢtüğünde hipotermiyi engellemek için soğuk uygulama 

çalıĢmaları sonlandırılmalıdır. Ayrıca uygulama bölgesinde morarma ve 

hissizlik varsa soğuk uygulama sonlandırılır. Sıcak çarpmasında antipiretik 

ilaçlar kontrendikedir ve etkileri yoktur.  Karaciğer hasarı ve oksidatif 

fosforilizasyon eĢleĢmemesi nedeniyle antipiretikler tehlikeli olabilir. 
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Resim 2.5: Sıcak çarpmasında acil yardım 

 

 Geri dönüĢsüz maske ile 5 l/dk. oksijen uygulanır. 

 Bilinci açıksa ve bulantı yoksa su ve tuz kaybını gidermek için rehidratasyon 

solüsyonu veya 3 litre su 1/2 çay kaĢığı tuz karıĢımı sıvı içirilir. 

 Hastada bilinç değiĢikliği varsa monitörize edilerek kalp ritmi değerlendirilir. 

 Damar yolu açılır ve IV % 0.9 NaCl takılır. 

 ġok bulguları varsa değerlendirilir ve hipovolemik Ģokta acil yardım uygulanır. 

 Hastanın nakli, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna yapılır.  

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur.  
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ġema 2.2: YetiĢkin sıcak çarpmasında acil yardım algoritması 

 

ġema 2.3: Çocuk sıcak çarpmasında acil yardım algoritması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Sıcak acillerinde acil yardım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastanın ABC’sini değerlendiriniz.  

 Hastayı serin ortama alınız. 
 Hastanın giysilerini çıkarıp sırt üstü 

yatırarak kol ve bacaklarını yükseltiniz. 

 Hastaya soğuk uygulama yapınız. 

 Hastayı oda ısısındaki su ile siliniz. 

 Fan/ventilatör kullanınız.  

 Hastaya ılık banyo yaptırınız. 

 Hastaya soğuk kompres uygulayınız. 

 Vücut sıcaklığı 39 °C altına düĢerse 

soğuk uygulama çalıĢmalarını 

sonlandırınız. 

 Soğuk uygulama bölgesinde morarma ve 

hissizlik varsa soğuk uygulamayı 

sonlandırınız. 

 Antipiretik ilaç vermeyiniz. 

 Geri dönüĢsüz maske ile 5 l/dk. oksijen 

uygulayınız. 
 

 Hastanın bilinci açıksa ve bulantısı 

yoksa ağızdan sıvı desteği sağlayınız. 

 Rehidratasyon solüsyonu veya 3 litre su 

1/2 çay kaĢığı tuz karıĢımı sıvı içiriniz. 

 Hastada bilinç değiĢikliği varsa 

monitörize ediniz. 

 Hastanın kalp ritmlerini düzenli olarak 

değerlendiriniz. 

 Damar yolu açınız ve IV % 0.9 NaCl 

takınız.  

 IV sıvı desteğinde aĢırı yükleme 

olmaması için dikkatli olunuz. 

 ġok bulgularını değerlendiriniz. 
 ġok bulguları varsa hipovolemik Ģokta 

acil yardım uygulayınız. 

 Hastanın naklini, KKM tarafından 

bildirilen sağlık kuruluĢuna yapınız. 
 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 

doldurunuz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, vücut ısı üretiminde rol oynar? 

A) Radyasyon 

B) Emosyonel faktörler 

C) Kondüksiyon 

D) Konveksiyon 

E) Evoporasyon 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, hipertermi oluĢumunu etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Spor yapma 

B) AĢırı ve kalın giysiler. 

C) Gürültülü ortamda bulunma 

D) Enfeksiyon hastalıkları 

E) Obezite, alkolizm, dehidratasyon 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, sıcak kramplarında görülen belirtilerdendir? 

A) Nabız sayısında azalma 

B) Vücut ısısında yükselme 

C) Kan basıncında yükselme 

D) Nemli ve soğuk cilt 

E) Kol, bacak ve karın kaslarında gevĢeme 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, sıcak bitkinliğinde uygulanan acil yardım değildir? 

A) Hasta serin ortama alınır. 

B) Hastanın vital bulguları değerlendirilir.  

C) Hastanın bilinci yerinde ve bulantısı yoksa oral yoldan sıvı verilir. 

D) Bilinç düzeyindeki değiĢikliğe göre hasta monitörize edilir. 

E) Hastanın ateĢi yüksekse buzlu su banyosu yaptırılır.  

 

5. Vücut sıcaklığı kaç derecenin altına düĢtüğünde hipotermiyi engellemek için soğuk 

uygulama çalıĢmaları sonlandırılır? 

A) 39 °C altına düĢtüğünde 

B) 40 °C altına düĢtüğünde 

C) 41 °C altına düĢtüğünde 

D) 41,5 °C altına düĢtüğünde 

E) 42 °C altına düĢtüğünde 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Soğuk acillerinde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hipotermi ve seviyelerini araĢtırarak bir sunu hazırlayarak sınıf ortamında 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

3. SOĞUK ACĠLLERĠ 
 

Soğuk acillerinin önlenebilir en önemli nedeni yetersiz giyinmedir. Sıkı giysi veya 

ayakkabılar dolaĢımı azaltarak donmayı kolaylaĢtırabilir. Donma vakalarında ısı kaybı, % 

70-80 oranında baĢ ve boyun bölgesinden olmaktadır. Donmanın ciddiyeti soğuğun 

derecesine, maruz kalınan süreye ve çevre Ģartlarına bağlı olarak değiĢir. DüĢük ısı, 

hareketsizlik, nem, açık yara vb. faktörler donmanın ciddiyetini arttırır. 

 

Resim 3.1: Soğuk acillerinde çevre koĢulları 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 
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3.1. Hipotermi  
 

Hipotermi, merkezi vücut sıcaklığının 35 °C altına düĢmesidir. Hipotermi hem  

semptom hem de hastalık olarak görülebilir. Soğuk, santral sinir sistemi üzerinde baskılayıcı 

etki gösterir. Hipoterminin ilk aĢamalarında kiĢide hafıza ve muhakeme bozuklukları, bilinç 

seviyesinde gerileme, peltek konuĢma, ince motor becerilerde bozukluk (düğmeleri 

ilikleyememe vb.) olur. Ġlerleyen dönemlerde kaba motor kabiliyetler (konuĢma, yürüme 

zorluğu vb.) yitirilir. Periferik sinir sisteminde ilk aĢamalarda hiperrefleksi ve titreme 

görülür. Ġlerleyen aĢamalarda hiporefleksi (deri yüzeyine ya da kemik-kiriĢ yapılarına 

uygulanan mekanik uyaranlara karĢı ortaya çıkan sinir reflekslerinin zayıflaması) ve son 

aĢamada refleksler kaybolur. 

 

Soğuk, kardiyovasküler sistemde myokardın oksijen ihtiyacını ve tüketimini artırır. 

Kardiyak ritimde ilk aĢamada taĢikardi belirir. Ġlerleyen dönemlerde bradikardi, PR, QRS, 

QT intervallerinde geniĢleme ve ST segmenti ile T dalgasında değiĢiklikler görülür. 

 

Hipotermik hastalarda insülin salgılanmasının azalması ve periferik glikoz 

kullanımının inhibe olması nedeni ile hiperglisemi görülebilir. Ancak titreme olgusunun 

uzun sürdüğü durumlarda glikoz stokunu tüketen hastada hipoglisemi görülür. 

 

3.1.1. Hipotermi Seviyeleri 
 

Hipotermi hafif, orta ve derin olmak üzere üç seviyede değerlendirilir. 

 

 Hafif hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 35-32 °C’ye düĢmesidir. KiĢi 

yüksek düzeyde titremeye baĢlar. TaĢikardi, takipne görülür. Belirgin 

koordinasyon güçlüğü, yürüme hızında düĢme, bilinç bulanıklığı ve duyarsızlık 

olur. KonuĢma güçlüğü, ince motor fonksiyonların kaybolması, dengesiz 

yürüme görülebilir. Vücut sıcaklığı düĢtükçe titreme yavaĢlar ve durur. Bu, 

orta ve Ģiddetli hipotermiye gidiĢin ilk göstergesidir. 

 Orta hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 32-28 °C’ye düĢmesidir. Vücut 

sıcaklığının 32 °C’ye düĢmesi ile birlikte titreme durur. Koordinasyon 

tamamen kaybolur ve kas aktivitesi kontrolsüzleĢir. Vücutta 28 °C’de midriazis, 

yüzeysel solunum ve filiform nabız görülür. 

 ġiddetli hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 28 °C’nin altına düĢmesidir. Bu 

seviyede kas aktiviteleri yok olur. Kaslarda katılaĢmalar görülür. Kardiyak ve 

respiratuar fonksiyonlar fark edilemeyecek kadar yavaĢlar. Özellikle 28 °C 

altında ventriküler fibrilasyon geliĢebilir. 20 °C’de kalp durur ve beyin ölümü 

gerçekleĢir. 

 

3.1.2. Hipotermide Acil Yardım 

 
Hafif hipotermi vakalarında aĢağıdaki acil yardım uygulanır: 

 

 Isı kaybını önlemek için kiĢiye daha fazla giysi giydirilir. Islak giysiler 

kurularıyla değiĢtirilir. 
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 KiĢinin rüzgârdan etkilenmesi önlenir. 

 Titremek, hızlı tempoda yürümek kadar ısı üretebilir. Bu ısı üretimini 

koruyabilmek için de besin gereklidir. Bilinci açık hastalara protein ve 

kaloriden zengin besinler, ılık Ģekerli içecekler verilir. 

 Hafif hipotermi durumu ortadan kalktıktan sonra bunun yinelenmemesi için 

önlemler alınır. IsınmıĢ bir insanın korunmasız olarak dıĢ ortama çıkarılması 

tekrar hipotermiye girmesini kolaylaĢtırır. 

 

Orta ve Ģiddetli hipotermi vakalarında aĢağıdaki acil yardım uygulanır: 

 

 Hastanın ABC’si değerlendirilir. Gerekirse ileri yaĢam desteği için hazırlık yapılır. 

 Hasta kapalı ortama alınarak battaniyeye sarılıp pasif bir Ģekilde ısıtılır. ġiddetli 

hipotermiye girmiĢ hastalar kendi vücut ısılarını üretemez duruma geldikleri için bir 

dıĢ ısı kaynağıyla ısıtılır. Isıtma iĢleminde asla kuru sıcak hava (araba egzozu, ateĢ 

alevi, saç kurutma makinesi) kullanılmamalıdır. Boyun, göğüs, koltuk altı ve bacak 

içi yüzeyine 40-45 °C sıcak su ĢiĢeleri konulur. 

 Ortamdaki hava, su kaynatılarak nemlendirilir. 

 Oksijen ılıtılmıĢ olarak verilmelidir. Oksijenin 42-46 °C ısı aralığında olması 

gerekir. 

 Damar yolu açılarak ılık % 0.9 NaCl verilerek dehidratasyon giderilir. IsıtılmıĢ IV 

sıvının ortalama 43 °C olması gerekir. 

 Hasta sarsılmamalıdır. Hipotermik bir kalp, ventriküler fibrilasyona aĢırı derecede 

yatkındır. Bu nedenle Ģiddetli hipotermik hastaların taĢınması esnasındaki sarsıntılar 

ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Ancak defibrilasyon, vücut sıcaklığı 32 

°C’nin altında ise etkili değildir. 

 

Resim 3.2: Hipotermiye giren kiĢinin sarsılmadan taĢınması 
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ġekil 3.1: Hipotermide acil yardım algoritması 

 

3.2. Lokal Donma 
 

AĢırı soğuğa bağlı olarak soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve 

dokularda kanın pıhtılaĢması ile hasar oluĢması durumuna donma denir. Dokuların donması 

sonucunda iskemi, nekroz ve hatta gangren oluĢabilir. Hücresel seviyede değiĢiklikler doku 

sıcaklığı 15 °C’nin altına düĢtüğünde baĢlar. -6 °C’den daha düĢük sıcaklıklarda 

ekstraselüler alanda buz kristalleri geliĢir. Bu durum ekstraselüler alanda kolloid osmotik 

basıncın artmasına, intraselüler sıvının interselüler aralığa kaçmasına neden olur. Bu da 

hücrede dehidratasyon ve hücre zarında harabiyet oluĢturur. Soğuğa bağlı geliĢen ilk yanıt 

vazokonstrüksiyondur ve donmayı kolaylaĢtıran etkenlerin baĢında gelir. Vücut ısısının 

düĢmesiyle kapiller endotelyal hasar oluĢur ve buna bağlı olarak kan akımı bozulur. 

Donmadaki doku hasarının çoğu damar hasarına bağlıdır. 

 

Isı ne kadar düĢük olursa ve maruz kalma süresi ne kadar uzunsa dokuların 

etkilenmesi de o ölçüde fazla olur. Genelde soğuktan öncelikle etkilenen vücut bölgeleri 

ayak, el, kulak, burun gibi vücudun uç noktalarıdır. Çoğunlukla açık havada çalıĢanlar, 

askerler, mental durumu bozuk olanlar, evsizler ve uzun süre açık arazide yapılan sporlarla 

(dağcılık, avcılık, kayak, denizcilik vb.) uğraĢanlarda donma geliĢebilir. 
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3.2.1. Soğuk ġiĢliği  
 

Soğuk ĢiĢliği, (pernio) kuru soğuğa maruz kalma sonucu gerçek doku donması 

olmaksızın burun, kulak ve ekstremitelerde görülen kaĢıntılı kızarıklık, ĢiĢme ve bazen de 

deride soyulmalarla seyreden tablodur. Etkilenen bölgede yüzeysel ve ağrılı ülserler 

geliĢebilir. Bu durum ödem ve su toplanması ile beraber olabilir. Bunun karakteristiği 

kaĢınma ve yanma ile birlikte olan dermatit Ģeklidir. NedbeleĢmeye, fibrozise ve atrofiye 

doğru ilerleme gösterebilir. 

 

Soğuk ĢiĢliği durumunda, etkilenmiĢ bölge biraz yükseltilir ve oda sıcaklığında yavaĢ 

yavaĢ ılık hâle gelmesi sağlanır. Hasarlı dokular ovulmaz ve lokal olarak ısıtılmaz. Bölge 

travmadan ve sekonder infeksiyondan korunmalıdır. 

 

3.2.2. Siper Ayağı 
 

Siper ayağı, (immersion foot, trench foot) nemli olan soğuğa 1-2 gün boyunca maruz 

kalma nedeni ile geliĢir. Özellikle uzun süre soğuk suda ayakta duran avcı veya yaya 

yolculuk edenlerde görülür. Ayağın derisi buruĢuk, açık renkli ve soğuktur. 

 

Resim 3.3: Siper ayağı 

 

3.2.3. Soğuk Isırması  
 

Soğuk ısırması, (soğuk yanığı, frostbite, cold bite) vücudun oldukça soğuk bir madde 

ile temasından kaynaklanan yanık çeĢididir. Kar, soğuk hava gibi soğuk maddelerle uzun 

süreli temas; kuru buz, sıvı nitrojen, sıvı helyum veya soğutularak sıvılaĢtırılmıĢ gazlarla 

kısa süreli temas soğuk ısırmasına neden olabilir. Bu durumda vücuttan soğuk maddelere 

doğru bir ısı akıĢı olur, doku kaybı sonucunda yaralar oluĢur. 
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Soğuk ısırmaları derideki derinliğine göre 1, 2 ve 3. derece olarak sınıflandırılır: 

 

 1. derece donuk: Kısmi deri donmasıdır. Geçici yanma ve karıncalanma, 

eritem, ödem ve hiperemi oluĢur. Ortalama 5-10 gün sonra deride soyulma 

görülür. 

 

Resim 3.4: 1. derece donuk 

 

 2. derece donuk: Deri tabakalarının donmasıdır. Donan bölgede gerginlik hissi, 

ödem, ĢiĢkinlik, ağrı, içi su dolu kabarcıklar oluĢur. Soğuğun sürekli olması ile 

belirtiler belirginleĢir. 

  

Resim 3.5: 2. derece donuk 

 

 3. derece donuk: Deri tabakaları, deri altı dokusu, kas, tendon ve kemik 

dokunun donmasıdır. BaĢlangıçta hafif ödem, kırmızı, siyanotik görünüm, duyu 

kaybı, ağrı, yanma ve karıncalanma olur. Ardından kuru, siyah ve mumsu 

görünüm, hemorajik büller, deri nekrozu görülür. Dokular geriye dönülmez 

biçimde hasara uğrar. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir 

bölge oluĢur. 
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Resim 3.6: 3. derece donuk 

 

3.2.4. Donmada Acil Yardım 
 

 Hasta kapalı ve ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir. 

 Dar giysi, kemer, çorap, ayakkabı gibi basınç uygulayan ve ıslak giysiler 

çıkartılıp kuru giysiler giydirilir. 

 Kesin istirahat ettirilir, hareket ettirilmez. El ve ayak doğal pozisyonda tutulup 

parmakların arasına pamuk tampon konulur. 

 Hastanın bilinci açıksa sıcak içecek verilir. 

 Büllerin patlatılması enfeksiyon riskini artıracağından patlatılmaz, üzeri örtülür. 

 Donuk bölge ovulmaz. DonmuĢ parçanın acile taĢınması sırasında herhangi bir 

ısıtma iĢlemi ya da giriĢim yapılmaz ancak taĢıma süresi uzunsa hasta bütün 

olarak ısıtılır. Isıtılan hasta tekrar soğuğa maruz kalmamalıdır. Aksi takdirde 

öncekinden daha fazla doku harabiyetine neden olur. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna hastanın nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur. 

 Donmalar, tetanoz geliĢmesi yönünden yüksek risk taĢıdığından acil serviste 

tetanoz aĢısı uygulanır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Soğuk acillerinde acil yardım uygulayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Hafif hipotermide acil yardım 

 Isı kaybını önlemek için kiĢiye daha 

fazla giysi giydiriniz. 

 Islak giysileri kurularıyla değiĢtiriniz. 

 Battaniye örtünüz. 

 KiĢinin rüzgârdan etkilenmesini 

önleyiniz. 
 

 Bilinci açık hastalara protein ve 

kaloriden zengin besin, ılık Ģekerli 

içecek veriniz. 

 

Orta ve Ģiddetli hipotermide acil yardım 

 Hastanın ABC’sini değerlendiriniz.  Gerekirse ileri yaĢam desteği için hazırlık 

yapınız. 

 Hastayı kapalı ortama alarak pasif bir 

Ģekilde ısıtınız.  
 Hastayı battaniyeye sarınız. 

 Hasta Ģiddetli hipotermiye girmiĢse boyun, 

göğüs, koltuk altı ve bacak içi yüzeyine 40-

45 °C sıcak su ĢiĢeleri koyunuz. 

 Asla kuru sıcak hava (araba egzozu, ateĢ 

alevi, saç kurutma makinesi) 

kullanmayınız. 

 Ortamdaki havayı, nemlendiriniz.  Su kaynatarak nemlendiriniz. 

 Oksijen veriniz. 
 Oksijenin 42-46 °C ısı aralığında olmasına 

dikkat ediniz. 

 Damar yolunu açarak ılık % 0.9 NaCl 

veriniz. 

 IsıtılmıĢ IV sıvının ortalama 43 °C 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı sarsmayınız. 
 Sarsıntının ventriküler fibrilasyona neden 

olabileceğini unutmayınız. 

Donmada acil yardım 

 Hastanın soğukla temasını kesiniz. 
 Hastayı kapalı ve ılık bir ortama alınız. 

 Kuru giysiler giydiriniz.  Dar giysi, kemer, çorap, ayakkabı gibi 

basınç uygulayan ve ıslak giysileri 

çıkarınız. 

 Hastayı hareket ettirmeyiniz.  El ve ayakları doğal pozisyonda tutup 

parmakların arasına pamuk tampon 

koyunuz. 

 Hastanın bilinci açıksa sıcak içecek 

veriniz.  

 Büllerin üzerini örtünüz.  Büllerin patlatılması enfeksiyon riskini 

artıracağından patlatmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 TaĢıma süresi uzunsa hastayı bütün 

olarak ısıtınız.  

 Donuk bölgeyi ovmayınız. 

 DonmuĢ parçanın acile taĢınması sırasında 

herhangi bir ısıtma iĢlemi yapmayınız. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 

kurumuna hastanın naklini 

sağlayınız. 

 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 

doldurunuz. 
 

 Tetanoz aĢısı yapılmasını sağlayınız.  Acil serviste uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Merkezi vücut sıcaklığının 35 °C altına düĢmesi aĢağıdakilerden hangisini tanımlar? 

A) Hipertermi 

B) Donma 

C) Pernio  

D) Hipotermi 

E) Siper ayağı 
 

2. BaĢlangıçta hafif ödem, kırmızı, siyanotik görünüm, duyu kaybı, ağrı, yanma ve 

karıncalanma; ardından kuru, siyah ve mumsu görünüm, hemorajik büller, deri 

nekrozu görülmesi donmanın kaçıncı derecesini gösterir? 

A) 1. derece donuk 

B) 2. derece donuk 

C) 3. derece donuk 

D) 4. derece donuk 

E) 5. derece donuk 
 

3. Hipoterminin hangi seviyesinde, kiĢide yüksek düzeyde titreme geliĢir? 

A) Hafif hipotermi 

B) Orta hipotermi 

C) ġiddetli hipotermi 

D) Çok Ģiddetli hipotermi 

E) Yoğun hipotermi 
 

4. Vücut sıcaklığı düĢtükçe titremenin yavaĢlayarak durması hipotermide hangi seviyeye 

geçiĢin ilk göstergelerindendir? 

A) Hafif hipotermiye geçiĢ 

B) Hipotermiden çıkıĢ 

C) Hafif hipotermiye giriĢ 

D) Orta ve Ģiddetli hipotermiye geçiĢ 

E) Yoğun hipotermiye geçiĢ 
 

5. Vücut sıcaklığının 28 °C altına düĢmesi ile ventriküler fibrilasyon geliĢebilir. Bu 

durum hipoterminin hangi seviyesinde ortaya çıkar? 

A) Hafif hipotermi 

B) Orta hipotermi 

C) ġiddetli hipotermi 

D) Çok Ģiddetli hipotermi 

E) Yoğun hipotermi 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Yanıkta hastada acil yardım  

1. Olay yerini değerlendirip gerekli güvenlik önlemlerini aldınız mı?   

2. Yanma sürecini durdurdunuz mu?   

3. Yaralının ABC’sini değerlendirdiniz mi?   

4. Geri dönüĢsüz maske ile oksijen verdiniz mi?   

5. Havayolunu açtınız mı?   

6. Elektrik yanığı ise kardiyak monitörizasyon uyguladınız mı?   

7. Yanık bölgedeki giysi, takı vb. çıkardınız mı?   

8. Yanığın boyutunu değerlendirdiniz mi?   

9. Yanık yüzeyini % 0.9 NaCl ile ıslatılmıĢ kompresle örttünüz mü?   

10. Damar yolunu açarak IV % 0.9 NaCl verdiniz mi?   

11. Hipovolemik Ģoka karĢı önlem aldınız mı?   

12. DanıĢman hekimin onayı ile ilaç uyguladınız mı?   

Sıcak acillerinde acil yardım 

1. Hastanın ABC’sini değerlendirdiniz mi?   

2. Hastayı serin ortama aldınız mı?   

3. Hastaya soğuk uygulama yaptınız mı?   

4. Geri dönüĢsüz maske ile 5 l/dk. oksijen uyguladınız mı?   

5. Hastanın bilinci açıksa ve bulantısı yoksa ağızdan sıvı desteği 

sağladınız mı? 
  

6. Hastada bilinç değiĢikliği varsa monitörize ettiniz mi?   

7. Damar yolu açınız ve IV % 0.9 NaCl taktınız mı?    

8. ġok bulgularını değerlendirdiniz mi?   

Hafif hipotermide acil yardım 

1. Isı kaybını önlemek için kiĢiye daha fazla giysi giydirdiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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2. KiĢinin rüzgârdan etkilenmesini önlediniz mi?   

3. Bilinci açık hastalara protein ve kaloriden zengin besin, ılık Ģekerli 

içecek verdiniz mi? 
  

Orta ve Ģiddetli hipotermide acil yardım 

1. Hastanın ABC’sini değerlendirdiniz mi?   

2. Hastayı kapalı ortama alarak pasif bir Ģekilde ısıttınız mı?    

3. Ortamdaki havayı, nemlendirdiniz mi?   

4. Oksijen verdiniz mi?   

5. Damar yolunu açarak ılık % 0.9 NaCl verdiniz mi?   

6. Hastayı sarsmadan taĢıdınız mı?   

Donmada acil yardım  

1. Hastanın soğukla temasını kestiniz mi?   

2. Kuru giysiler giydirdiniz mi?   

3. Hastayı hareket ettirmeden çalıĢtınız mı?   

4. Hastanın bilinci açıksa sıcak içecek verdiniz mi?   

5. Büllerin üzerini örttünüz mü?   

6. TaĢıma süresi uzunsa hastayı bütün olarak ısıttınız mı?   

7. KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna hastanın naklini 

sağladınız mı? 
  

8. Vaka kayıt formunu eksiksiz doldurdunuz mu?   

9. Tetanoz aĢısı yapılmasını sağladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülünüzü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 



 

 46 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 B 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 E 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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