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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT156 

ALAN  Acil Sağlık Hizmetleri 

DAL/MESLEK Acil Tıp Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Çevresel Aciller 2 

MODÜLÜN TANIMI  

Zehirlenmelerde, ısırık ve sokmalarda, vücuda yabancı cisim 
kaçmalarında acil yardımla ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOŞUL  

YETERLİK Çevresel Acillerde Acil Yardım Uygulamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Çevresel acillerde acil yardım uygulayabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Zehirlenmelerde acil yardım uygulayabileceksiniz. 
2. Isırık ve sokmalarda acil yardım uygulayabileceksiniz. 

3. Vücuda yabancı cisim kaçmalarında acil yardım 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: İleri yaşam desteği mankeni, orofarengeal tüp, 
larengoskop, trakeal tüp, larengeal maske, balon valf maske, 

oksijen tüpü, aspiratör, aspirasyon sondası, EKG cihazı, 

OED, elektro jel, IV solüsyon, IV sıvı seti, intracat, 
bilgisayar, projeksiyon cihazı, DVD. CD. 
 

Ortam: Teknik laboratuvar, ambulans, acil servis,  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, sizi ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 
Hızlı sanayileşme, kentleşme ve kent nüfusundaki artış her geçen gün daha fazla 

sayıda kimyasal maddeye maruz kalma riskini arttırmaktadır. Aslında tehlikesiz gibi 

görünen, evde iş yerinde ve çevremizde kullandığımız ürünlerin çoğu zehirlidir.  
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı olarak çalışan Zehir Danışma 

Merkezine 2003 yılında yapılan 13.385 başvuru incelendiğinde; ülkemizde en sık görülen 

zehirlenme nedenleri; sırasıyla ilaçlar, tarım ilaçları, kimyasal maddeler, evde kullanılan 
çeşitli maddeler, besin zehirlenmeleri ve hayvan sokmaları şeklindedir. 

 

Zehirlenme nedeniyle çeşitli sağlık sorunlarından ölüme kadar gidebilen ciddi zararlar 
oluşabilmektedir. Zehirlenmeler ülkemizin önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.  

 

Zehirli bir maddeye maruz kalmış kişiye zamanında ve doğru müdahale için öncelikle 

zehrin ne olduğunu, hangi belirti ve bulguların görüldüğünü bilmek gerekir. Hastaya 
müdahalede, doğru tanının konulması ve acil yardıma başlanması açısından ilk dakikalar 

önemlidir.  

 
Çevresel aciller 2 modülü ile zehirlenmelerde, ısırık ve sokmalarda, vücuda yabancı 

cisim kaçmalarında acil yardımla ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 
 

Zehirlenmelerde acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 

Ülkemizde bölgelere göre zehirlenme çeşitlerini ve nedenlerini araştırarak bir rapor 
hazırlayınız ve sınıfta paylaşınız.  

 

1. ZEHİRLENMELER 
 
Zehir; belirli bir miktarda herhangi bir yolla (oral, solunum, deri, parenteral vb.) 

alındığında organizmaya zarar veren veya fonksiyonunu bozan kimyasal ya da organik 

maddelerdir. Zehirlenme ise vücuda zehirli (toksik) maddenin girmesi sonucu organizmada 
oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Zehrin miktarı az da olsa vücuda girdiğinde yine de etki 

gösterebilir. Fiziksel etkisinden çok kimyasal aktivasyon nedeniyle zarar verirler. Örneğin, 

hücre metabolizmasındaki kimyasal reaksiyonları bozarak, hücreyi harap etmesi gibi. 

 
Türkiye’de en sık görülen akut zehirlenme etkenleri sırasıyla: 

 

 İlaçlar (analjezik, antidepresan, antihistaminik, antihipertansif, antiepileptik 
vb.),  

 Tarım ilaçları ve böcek öldürücüler (organofosfatlı, karbamatlı, piretrin grubu 

vb.),  
 Ev içi kimyasallar (çamaşır suyu, lavabo açıcı, kireç çözücüler, deterjanlar, 

naftalin vb.),  

 Zehirli gazlar (karbonmonoksit, boğucu gazlar),  

 Diğer kimyasallar,  
 Bitki ve besinler (mantarlar, salon bitkileri, balık, delibal, kayısı çekirdeği, vb.) 

 Zehirli hayvan ısırması ve sokmalarıdır. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.1: Zehirlenme nedenleri 

 

Birçok madde, farklı kişilerde farklı etkiler (alerjik etki) gösterdiklerinden bunlar da 
bazen zehir olarak adlandırılmaktadır. Bu maddeler, bazı kişilerde hiç bir etki yapmazken, 

bazı kişilerde hayati tehlikeye yol açabilirler. Zehir niteliğindeki birçok madde yaşlılarda ve 

çocuklarda daha ciddi sorunlara neden olabilir. Zehir vücuda girdikten sonra çeşitli şekilde 

hasar oluşturur. Zehirli bir gaz, oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olur. Bazı zehirler 
sistemik etki yapar ve tüm vücudu etkiler. Bazı zehirler ise sinir sistemini etkileyerek ya aşırı 

uyarır ya da baskılar.  

 
Zehirlenmeler, kasıtlı olarak veya kaza ile meydana gelebilir. Zehirlenmenin şiddeti; 

zehrin niteliği ve miktarı, vücuda giriş yolu, insanın yapısı (ağırlık, direnç, taşıdığı 

hastalıklar vb.) gibi birçok faktöre bağlıdır. Zehirlenmeyi önlemek tedavi etmekten daha 

kolaydır. Örneğin; ilaçların ve kimyasal maddelerin (deterjan vb), çocukların ulaşamayacağı 
yere konulması veya ilaçların çocuklara şeker olarak tanıtılmaması bu önlemlerden sadece 

birkaçıdır.  

 

Zehirlenmelerde genel belirti ve bulgular:  

 

Bilinç değişikliği, bilinen bir kalp hastalığı olmaksızın ani ritim bozukluğu, birdenbire 
gelişen ve hiçbir hastalığa uymayan ya da aynı anda birçok kişide görülen benzer belirti ve 

bulgular, öyküde zehirlenme, psikolojik bozukluk ya da öz kıyım varsa zehirlenmeden kuşku 

duyulmalıdır.  

 
 Vücudun belirli bir bölgesinde kızarıklık, şişlik, ağrı, döküntü, kaşıntı, 

 Tüm vücutta yaygın olarak görülen ya da bir yerde başlayıp yayılan kızarıklık, 

döküntü, kaşıntı ve şişlik,  
 Bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş,  

 Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması (özellikle toksik inhalasyonda), 

 Karında ağrı, şişlik, hassasiyet, kramp, 
 Pupillerde değişiklikler (zehrin etkisine göre daralma veya genişleme), 

 Tükürük salgısında artma, terleme, 

 Bilinç kaybı, konfüzyon, 

 Dispne, taşipne, siyanoz, bradikardi, taşikardi gibi zehrin etkisine bağlı farklı 
yaşamsal bulgular. 
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Zehirlenmelerde acil bakımın temel amaçları şunlardır: 

 

 Vücudun zehirden daha fazla etkilenmesini önlemek için zehri vücuttan veya 

hastayı zehirli ortamdan uzaklaştırmak, 
 Hastanın hayati fonksiyonlarının devamını sağlamak, 

 Vücuttaki zehri zararsız hâle getirmek, 

 Zehirlenmeye neden olan maddenin belirlenerek hastayla birlikte sağlık 
kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamaktır. 

 

Zehirlenmelerde önce hastanın yaşamsal bulguları stabil hale getirilir ve sonra zehirli 

maddeye yönelik tedavi uygulanır. Ayrıca tüm zehirlenme vakaları adli olgulardır. 
 

1.1. Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
 

Zehir Danışma Merkezleri zehirlenme olgularına ilişkin danışmanlık hizmeti veren 
kurumlardır. Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bünyesinde 

bulunan Zehir Araştırma Müdürlüğüne bağlı olarak 23 Haziran 1986 yılında Ulusal Zehir 

Danışma Merkezi (UZEM) kurulması çalışmaları başlamıştır. Türkiye’de ilk Zehir Danışma 

Merkezi 23 Mart 1988 yılında kurulmuştur. 

 

Şekil 1.1: Ulusal zehir danışma merkezi hiyerarşisi 

 

UZEM’ de; sorumlu doktor, danışman hekim (tedavi yönlendirici ekip), yardımcı 
sağlık personeli (vaka karşılama ekibi), görev yapmaktadır. UZEM, ülkemizde tedavi 

maksatlı kullanılan ilaçlar, böcek ilaçları, tarım ilaçları, mantarlar, çeşitli bitkiler, zehirli 

hayvan ısırıkları ve sokmaları ile gelişen zehirlenmelerde hem halka hem de sağlık 
çalışanlarına yönelik 24 saat danışmanlık hizmeti vermektedir. İhtiyaç duyulduğunda 

Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak UZEM 114 numaralı telefondan aranabilir. 
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Şekil 1.2: Ulusal Zehir Danışma Merkezi logosu 

 

UZEM’i arayan kişi;  

 
 Maddenin rengi ve şekli (katı-sıvı-gaz hâlinde oluşu), 

 İlaç veya başka kimyasal bir madde ise (temizlik ürünü, böcek öldürücü gibi), 

ticari ya da etken madde ismi (kutu veya prospektüs yanında olmalıdır),  
 Şüphelenilen veya bilinen giriş yolu, 

 Şüphelenilen maddenin, hasta tarafından alındığı bilinen veya tahmin edilen 

miktarı, 

 Hastanın yaşı, kilosu, boyu hakkında mutlaka bilgi vermelidir.  
 

Bu bilgiler ışığında UZEM zehirlenme vakalarında arandığı zaman rehberlik yapabilir. 

ATT, UZEM’ in telefon numarasını bilmek zorundadır. 

 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Zehir Danışma Merkezine en fazla başvuru 

Marmara Bölgesi’nden, en az başvuru ise Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelmektedir.. 
Zehirlenmelerin nasıl gerçekleştiği ile ilgili verilere bakıldığında birinci sırada intihar amaçlı 

eylemler olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise kaza nedenli zehirlenmeler bulunmaktadır.  

 

Ulusal Zehir Danışma Merkezinin görevleri 

 

 Zehirlenme vakalarında tanı ve tedaviye yönelik sağlık kurum ve kuruluşlarına 

rehberlik eder, 
 Kişisel başvuruların cevaplanması, zehirlenmelerin saptanması 

değerlendirilmesi ve önlenmesini sağlar, 

 Sık görülen zehirlenme vakalarını tespit edip önleyici çalışmalar yapar, 
 Kurumların başvurusu hâlinde kimyasal maddelerin zararlı etkileri hakkında 

bilgi verir, 

 Zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını karşılar, 
 Öncelikleri belirleyerek risk analizlerini yapar, 

 Zehirlenme vakalarını kaydedip değerlendirerek saklar, 

 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar, 

 Sağlık personelinin ve halkın eğitimini gerçekleştirir, 
 Türkiye’de bulunmayan antidotları temin ederek belirli stoklarla 

bulundurulması ve acil durumlarda hastalara ulaştırılmasını sağlar. (Zehirlenme 

tedavisinde kullanılan antidotlar yerinde ve zamanında uygulandıklarında tedavi 
süresini kısaltır ve morbiditeyi azaltır.) 
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Ülkemizde zehir danışma merkezleri: 

 

 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi 

(UZEM) Tel:114 
 Dokuz Eylül Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi Tel:(0232) 412 39 39 

 Uludağ Zehir Danışma Merkezi Tel:(0224) 442 82 93 

 Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi (HİZBİM) Tel:(312) 311 89 40 
 

Genel olarak zehirler vücuda sindirim, solunum, deriden emilim veya enjeksiyon 

yoluyla alınmaktadır. 

 

1.2. Sindirim Yoluyla Zehirlenmeler 
 

Sindirim yoluyla zehirlenme, zehirli maddenin oral yolla alınmasıyla meydana gelir. 

En sık rastlanan zehirlenme yoludur. Alınan toksik madde kuvvetli asit veya baz gibi kostik 
(yakıcı, tahriş eden) yapıdaysa, tahriş edici etkisi hemen görülebilir. Genellikle zehir kana 

karıştıktan sonra etkisini gösterir. Zehrin çok az bir kısmı mideden, kalan kısmı da ince 

bağırsaktan emilir. Bu nedenle etki sürelerinde farklılık olur.  

 

1.2.1. Sindirim Yoluyla Zehirlenme Nedenleri 
 
Sindirim yoluyla olan zehirlenmeler; besinlerle, ilaçlarla, kimyasal maddelerle alkolle, 

zehirli bitkiler yenmesiyle ve tarım ilaçlarının alınmasıyla meydana gelir. 

 

 Besin zehirlenmeleri 
 

Uygun olmayan koşullarda pişirilen ya da saklanan besinlerde bakteriler çok hızlı 

çoğalır ve zehirlenmeye neden olur (evde hazırlanan konserveler vb.). Bazı durumlarda da 
kimyasal maddeler, parazitler ve virüsler besinlerin bozulmasına ve gıda zehirlenmesine yol 

açarlar. Ayrıca zehirli mantarlar, bal, bazı balık cinsleri ve güneş ışığına maruz kalan 

patatesin kabuğunda bulunan solanin besin zehirlenmesine yol açabilir. Bozuk gıdalardan 
kaynaklanan zehirlenmenin etkisi, yenen miktar, yaş ve kişinin sağlık durumuna göre 

değişir. Yaşlılar, küçük çocuklar, bebekler ve kronik hastalığı olanlar risk grubundadır.  

 

Besin zehirlenmelerinin en sık görülenleri; stafilokok, salmonella ve botulizm 
(botilismus) zehirlenmeleridir. En tehlikelisi ve ağır seyirli olanı botulizmdir. Botulizm 

zehirlenmesine yol açan Clostridium botulinum, oksijensiz ortamlarda çoğalan bir bakteri 

türüdür. Botilismus zehri çok az miktarda alınsa bile felçlere yol açabilir ve solunum 
kaslarının felci sonucunda ölüme neden olabilir. İyi sterilize edilmeden hazırlanmış 

konservelerde ürerler. Bozuk konserve yenildikten 2 saat - 6 gün (genelde 12-36 saat) içinde 

belirti ve bulgular ortaya çıkar. Erken dönemde: bulantı-kusma, göğüs ve karın ağrısı 

görülürken, ilerleyen dönemde ise baş ağrısı, çift görme, ışık refleksinde azalma, yutma 
güçlüğü, ağız kuruluğu, güçsüzlük, ishal ya da kabızlık, solunum güçlüğü, solunum felci vb. 

belirtiler görülebilir. 3-10 gün içerisinde ölüm görülebilir. Besin zehirlenmelerinde ölüm 

oranı % 50-65’ tir.  
 

Tel:114
Tel:(0232
Tel:(0224)%20442%2082%2093
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 Sindirim yoluyla zehirlenmenin diğer nedenleri 

 

 İlaçların, kasten (intihar- cinayet amaçlı) veya kaza ile yüksek dozda 

alınması, 

 İlaçların, temizlik malzemelerinin ve kimyasal maddelerin çocukların 

ulaşabileceği yerlerde olmasından dolayı çocukların bunları yiyip içmesi, 

 Alkollü içeceklerle birlikte ilaç alınması (özellikle uyuşturucular alkolle 

birlikte alındığında solunum merkezi baskılanabilir), 

 Zehirli maddelerin, yiyecek ve içeceklerle birlikte aynı yerde saklanması, 

 Zehirli mantarlar, kabuklu deniz hayvanları, bozulmuş besinler, alkol, ev 

ve bahçelerde kullanılan kimyasal maddelerin (böcek ilaçları, temizlik 

maddeleri, zehirli otlar vb.) yanlışlıkla oral yolla alınması sindirim 
yoluyla zehirlenmeye neden olur. Bazı maddeler (ilaç, alkol vb.) fazla 

miktarda ya da bir arada alındıklarında zehirlenme belirtileri gösterebilir. 

 

1.2.2. Sindirim Yoluyla Zehirlenme Belirtileri 
 

Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmeler alınan maddeye göre değişmekle 
beraber genelde; 

 

 Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, 

 Soğuk terleme, renkte solukluk, 
 Bilinç bulanıklığı, şok, havale, 

 Solunum ya da nabız değişiklikleri, 

 Gözyaşında artış, 
 Korozif (yakıcı, tahriş edici) madde alınmışsa, ağızda, boğazda ve midede yangı 

ve doku tahribtı, ağız kenarında renk değişikliği, 

 Nefeste ve vücutta olağan dışı koku vb. belirtiler görülür.  
 

1.2.3. Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde Hastanın Değerlendirilmesi 
 
 Öykü alma: Hasta ya da yakınları ile görüşülerek öyküsü alınır. Kişisel 

özgeçmişine ait bilgilerin edinilmesi için SAMPLE&PQRST değerlendirilir. 

Öykü alırken özellikle aşağıdaki soruların cevabı alınmalıdır. 

 Sindirilen nedir? Bitki ise, hangi kısmı (meyve, çiçek, yaprak, gövde, 

kök)? İlaç ise, kutusu veya prospektüsü nerede? Kusmuşsa kusmuğun 

içeriği, rengi, kokusu nasıldı, yenilen/yutulan madde var mıydı? Bunlar 

hastaneye, hasta ile birlikte götürülür. 

 Ne zaman alınmış? 

 Ne kadar almış? 

 Kusma girişimi olmuş mu? Antidot olarak bir şey verilmiş mi? 

 Hastanın psikolojik sorunu var mıydı veya daha önce intihar girişimi 

olmuş mu?  

 Hastanın herhangi bir hastalığı ( kanser veya kronik hastalıklar), allerjisi, 

sürekli kullandığı ilaçları/ilacı veya ilaç bağımlılığı var mı?  
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 Hastanın baştan aşağı değerlendirilmesi 

 

 Deri: Solukluk, siyanoz, renk değişikliği (sarı, grimsi, kahverengi, siyah 

veya mavimsi-gri) ve iğne izleri yönünden gözlemlenir. 

 Koku: Hastanın nefesi koklanır. Alkol, benzin, gaz kokusu vb. araştırılır. 

 Hastanın ağzının içi kostik yanık, aşırı tükürük ve öğürme refleksi 

yönünden kontrol edilir. 

 Glasgow Koma Skalası ile hasta veya yaralının, bilinç düzeyi 

değerlendirilir.  

 Göz bebeklerinin tepkisi önemlidir. Özellikle çift görme, bulanık görme 

var mı? Göz bebeklerinin hareketleri eşit mi? Göz bebekleri daralmış mı 

yoksa genişlemiş mi? araştırılır. 

 Kan basıncı, solunum, nabız sık aralıklarla takip edilir. 

 

1.2.4. Sindirim Yolu Zehirlenmelerinde Acil Yardım 
 
Sindirim yolu zehirlenmelerinde acil yardımda amaç sindirime uğramadan zehri 

vücuttan uzaklaştırmaktır. 

 
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır.  

 Hastayı zehir kaynağından uzaklaştırarak (dekontaminasyon) teması kesilir. 

 Hastanın bilinci değerlendirilir.  

 Hastanın ABC’si değerlendirilir. Gerekirse temel yaşam desteğine başlanır. 
TYD uygulanacaksa içilen veya yenen zehir ağız çevresine bulaşmışsa cep 

maskesi veya balon valf mask kullanılmalıdır.  

 Kişi kendiliğinden kusuyorsa mide içeriğinin soluk yoluna kaçmaması için başı 
yana çevrilir.  

 Gerekirse aspirasyon uygulanır. Zehirlenme nedeniyle komada olan veya nöbet 

geçiren hastada tükürük salgısının artması ve öğürme refleksinin olmaması 
nedeniyle soluk yolu tıkanabilir. 

 Solunum yolu açıklığının devamlılığı sağlanır. Nazofaringeal airway ya da 

entübasyon uygulanır. 

 Maske ile 5L/dakika %100 O2 uygulanır. Gerekirse balon valf maske ile 
ventilasyon sağlanır. 

 Damar yolu açılır. DAKŞ % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.  

 Gerekirse Ulusal Zehir Danışma Merkezi (Alo 114) aranır. 
 KKM ile iletişime geçilir ve danışman hekimin onayı ile hastaya aktif kömür 

uygulanır. 

 Bilinç açık ise ağızdan 1g/kg sıvı aktif kömür içirmeye çalışılır. 

 Bilinç kapalı ise maske ile 5L/dakika %100 O2 uygulamaya devam edilir. 

Gerekirse balon valf maske ile ventilasyon uygulanır.  
 

 Nakil sırasında hasta fazla hareket ettirilmez ve üzeri örtülür.  

 Çıkan muhteviyat bir kap içine toplanarak hasta ile birlikte teslim edilir. 

 Hasta monitörize edilir. Bilinci ve yaşam bulguları sık sık takip edilir. 
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 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur. Olayla ilgili bilgiler toplanarak 

kaydedilir. 

 Zehirli maddenin türü, 

 İlaç ya da uyuşturucu alıp almadığı, 

 Hastanın saat kaçta bulunduğu, 

 Evde bulunan ilaçlar ve kutuları vb. sorgulanır. 

 

 Hastanın, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna nakli sağlanır. Hasta 
hastaneye götürülürken, yan yatırılır. 

 

Şekil 1.3: Sindirim yolu zehirlenmelerinde acil yardım algoritması 

 

1.2.5. Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde Zehrin Emilimini Engellemek  
 
Tedavinin başarılı olması, alınan zehrin miktarına, alındığı zamana, alınma hızına 

bağlıdır. Tedavide zaman faktörü çok önemlidir. Hastanın sağlık kuruluşuna naklini 

sağlarken hızlı hareket edilmeli, eliminasyona ve nötralizasyona yönelik acil yardıma 
başlanır. Süratle absorbe olan zehirler çok kısa sürede hastanın ölümüne neden olabilir. 

 



 

 10 

 Kusturma 

 

Hasta bilinçli ve oryante ise ve zehir danışma merkezi direktif vermişse kusturulabilir. 

Kişinin bilincinin etkilendiği durumlarda, zehir kana karıştığı için alanda kusturmanın 
anlamı olmayacaktır. Zehir alındıktan sonra 30 dakika içinde hasta, kusturulursa etkili sonuç 

alınabilir. Zehrin sıvı veya katı olması, midenin dolu ya da boş olması, zehrin emilim 

süresini etkileyeceğinden kusturma öncesi doğru öykü alınmalıdır.  
 

Kusturma değişik şekilde yapılabilir: 

 

 Toksik maddenin çoğu irritan olduğundan, toksik maddenin alınmasından 
hemen sonra spontan kusma olabilir.  

 Hasta bilinçli ise kusturucu olarak yetişkinlerde 250 ml, çocuklarda 50-100 ml 

ılık-sıcak arası tuzlu su içirilerek kusma sağlanır. Aspirasyon riskini önlemek 
için kusturma anında yetişkin hastanın başı öne eğik, dik oturtulması, bebek ve 

çocukların ise, yüz üstü yatar pozisyonda tutulması sağlanmalıdır.  

 
Sindirim yoluyla zehirlenmelerde kusturulmayacak durumlar: 

 

 Hastanın bilincinin yerinde olmaması, 

 Şok hali, 
 Bebeklerin 6 aylıktan küçük olması, 

 Kusma refleksinin olmaması, 

 Nöbet geçirme durumu, 
 Akut myokard enfarktüsü belirtilerinin ve bulgularının olması, 

 Pıhtılaşma bozukluğu durumu, 

 Korozif madde (kuvvetli asit veya baz) içme durumu, 

 Petrol ürünü (gaz yağı, benzin, mobilya cilası vb.) içme durumu, 
 Striknin içeren madde (fare zehri vb.) içme durumu, (kusturma konvülsiyona 

yol açabilir), 

 
Şüpheye düşülen durumlarda, UZEM (114) aranmalıdır. 

 

Kusmayı takip eden bir saat içinde hastaya, ağızdan hiçbir şey verilmez. Hastanın 
uyumasına izin verilmez. Uyuması hâlinde, kustuğunu aspire etmemesi için yan yatırılır. 

Hastanın kusmasını bekleyerek vakit kaybetmeden, hemen hastaneye nakli sağlanmalıdır. 

 

 Mide lavajı 
 

Bilinci kapalı hastalarda entübasyon kontrolü altında uygulandığında yararlı olabilen 

bir dekontaminasyon yöntemidir. Mide lavajında uygulanacak tüpün seçimi önemlidir. İnce 
çaplı nazogastrik sondalar mide içeriğinin dışarı çıkarılması için yeterli olmadığından geniş 

çaplı (erişkinlerde 32-40 French, çocuklarda 24-32 French) orogastrik tüpler tercih edilir. 

Hasta sol lateral dekübit pozisyonunda iken erişkinlerde her seferinde 200 ml, çocuklarda 
10-15 ml/kg serum fizyolojik solüsyonu verilip aspire edilerek mide içeriği temiz gelinceye 

kadar yıkamaya devam edilir.  
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Mide yıkamasının etkinliği ilacın içilmesinden sonra geçen zaman, içilen miktar, 

içilen maddenin toksik etki potansiyeli ve emilim hızına bağlı olarak değişir. Amerika ve 

Avrupa Klinik Toksikoloji ve Zehir Danışma Merkezleri Derneklerinin 1997 yılında 

yayınladıkları raporda mide yıkamasının zehirlenen hastanın tedavisinde rutin olarak 
uygulanmaması gerektiği ve yaşamı tehdit eden dozda ilaç almış veya semptomatik 

hastalarda ilacın alımından sonra 1 saat içinde etkili olabileceği belirtilmiştir.  

 

 Aktif kömür  
 

Aktif kömür; odun ve çeşitli organik maddelerin damıtma ve daha sonra yüksek ısıda 

aktive edici ajanlarla adsorpsiyon (moleküllerin katı bir yüzeye yapışması) kapasitesinin 
artırılması sonucu elde edilen bir antidottur. Partikülleri oldukça küçük olmasına karşın 

toksinlerin adsorpsiyonu için çok geniş yüzey alanına sahiptir. Aktif kömür, midede bulunan 

birçok toksik maddeyi bağlayarak sistemik emilimini önler. Ayrıca bağırsaklara geçmiş 
maddeleri de yakalayıp bağlar. Aktif kömürün hastanede içirilmesi önerilmektedir.  

 

Kusturmadan veya mide yıkamasından hemen sonra ya da mide içeriğinin herhangi bir 
nedenle boşaltılmasının kontrendike olduğu durumlarda tek başına içilerek veya nazogastrik 

sonda yoluyla kullanılabilir. Çok sayıda ilaç ve toksini absorbe edebilmesine karşın demir, 

kurşun, arsenik, lityum, etanol, koroziv maddeler ve hidrokarbonları bağlamadığı için 

etkisizdir. Aktif kömürün erişkin dozu tek uygulamada 50-100 g, çocuklarda 30 grama kadar 
1g/kg, tekrarlanan doz kullanımında ise 4 saatte bir 25 gramdır. 

 

Aktif kömür uygulamasıyla ilişkili en önemli komplikasyon pnömotoraks veya 
ampiyem ile sonuçlanabilen kusma ve aspirasyondur. Aspire edilen aktif kömür akciğerlerde 

hasara neden olabilir. Bu nedenle aktif kömür zehirlenme tedavisinde rutin olarak 

uygulanmamalı, etkenin toksik dozda alındığı durumlarda kullanılmalıdır. 

 

 Katartikler 
 

Zehirlenen hastanın tedavisinde özellikle katartiklerin aktif kömürle birlikte kullanımı 
ilaçların gastrointestinal kanaldan geçiş sürelerini kısaltmakta ve tekrarlanan dozda aktif 

kömür uygulamasına bağlı konstipasyonu engellenmektedir. Magnezyum sitrat, magnezyum 

sülfat veya sorbitol bu amaçla en sık kullanılan ilaçlardır. Çocukluk çağı zehirlenmelerinde 
yan etkilerinin fazla olması nedeniyle katartiklerin kullanımı önerilmemektedir. Katartikler 

koroziv ajanların içilmesinde, ciddi diyarede, ileusta ve ciddi elektrolit dengesizliğinde 

kullanılmamalıdır. 

 

 Antidot 

 

Antidot, toksinlerin etkilerini önleyen veya ortadan kaldıran kimyasal veya fizyolojik 
antagonistlerdir. Antidot sayısı oldukça az olmakla birlikte; yerinde kullanıldığında 

zehirlenen hastanın tedavisinde büyük önem taşımaktadır. Bazı antidotlar ciddi yan etkilere 

neden olduklarından ve etkileri kısa süreli olabileceğinden (flumazenil ve nalokson) 
uygulama sırasında ve sonrasında tüm hastalar yakından izlenmelidir. Antidot kullanmadan 

önce UZEM mutlaka aranmalı ve önerilere uyulmalıdır. 
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Antidotlar lokal ve sistemik etkili olmak üzere iki gruba ayrılır. Oral verilmelerinin 

yanında lavaj yoluyla da verilebilirler. Örneğin, aktif kömür, bakırsülfat, desferoksamin, 

kalsiyum glukonat, magnezyum sülfat, potasyum permanganat vb. bunlardan bazılarıdır. 

Sistemik antidotlar, vücuda girmiş olan toksini değişik yollarla inaktive eden maddelerdir.  
 

1.3. Solunum Yoluyla Zehirlenmeler 
 

Solunum yolu zehirlenmeleri; kömür, mangal, oto egzoz gazları, tüp gazı, metan gazı, 

doğalgaz, sentetik boya ve yapıştırıcılardan buharlaşan gazlar, tiner, benzin gibi petrol 
ürünlerinin buharları, tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kimyasal buharlar ve harp gazlarının 

inhalasyonu sonucu olan zehirlenmelerdir.  

 
Karbonmonoksit zehirlenmesi, yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam yanmaması 

sonucu karbonmonoksit açığa çıkmasıyla oluşur. Karbonmonoksit, fabrika gazları, egzoz 

gazları, odun, kömür ve doğal gaz gibi karbonlu yakıtların dumanlarında bulunur. Kötü baca 
sistemleri, yangınlar, kapalı garajlar, hava dolaşımının olmadığı yerler ve fırtınalı hava 

koşulları karbonmonoksit oluşması ve birikmesini sağlar. Karbonmonoksit gazı kokusuz ve 

renksiz olduğu için zehirlenmenin farkına varılmaz. 

 
Akciğerlerden emilen karbonmonoksidin hemoglobine bağlanma yeteneği oksijenden 

yaklaşık 200 kat daha fazladır. Oluşan karboksihemoglobin (COHb) nedeniyle, oksijenin 

dokulara ulaşması azalır. Sonuçta dokularda PO2 düşer ve hipoksi gelişir. Karbonmonoksit, 
sitokrom oksidaz enzimini baskılayarak hipoksiyi artırır. Hafif baş ağrısından başlayıp, 

koma, paralizi ve ölüme kadar giden ciddi sonuçları vardır. 

 
Çocuklar, yaşlılar, trafik polisleri, itfaiye ve kapalı garaj çalışanları, propan yakıtlı 

araç kullananlar, çelik endüstrisi çalışanları, boya temizleyicileri (metilen klorür), kalorifer 

kazan dairesi çalışanları, otomobil tamircileri, iskemik kalp, kronik akciğer, anemi hastaları, 

gebe kadınlar ve fetus genel topluma göre daha fazla risk altındadır. 

 

Resim 1.2: Solunum yolu ile zehirlenme 
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1.3.1. Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde Belirti ve Bulgular 
 

 Merkezi sinir sistemi etkilenmesine bağlı olarak; sersemlik, baş dönmesi, baş 
ağrısı, bulantı kusma, nöbet geçirme, halüsinasyonlar, bilinç düzeyinde 

değişiklik, koma, 

 Solunum sisteminde; takipne, öksürme, konuşurken seste boğukluk, stridor, 
dispne, solunum kaslarında çekilmeler, göğüs ağrısı, göğüste daralma hissi, 

wheezing,  

 Görme bozuklukları, 
 Disritmiler, 

 Deride renk değişimi görülür. Kiraz kırmızısı cilt rengi karbonmonoksit 

zehirlenmesinde nadiren görülen, geç bir belirtidir. Bu renk değişikliği 

genellikle ölümden sonra görülür. 
 

1.3.2. Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde Acil Yardım 
 

 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. Koruyucu giysiler 

giyilmeden zehirli ortama girilmez. Görevlilerin önerilerine uyulur. En uygun 
solunum araç gereçleri kullanılmalıdır. Açık zehir kaynağı varsa kapatılır ve 

ortam havalandırılır. 

 Hasta zehirli ortamdan hemen uzaklaştırılarak daha güvenli temiz bir ortama 

alınır. Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz olduğundan fark edilmeyebilir. Bu 
nedenle belirti ve bulgular iyi değerlendirilmelidir.  

 Zehirli madde ile kirlenmiş giysiler varsa çıkartılır. 

 Hastanın bilinci değerlendirilir. Varsa sıkı giysileri, özellikle de boyun ve göğüs 
kısmındakiler gevşetilir.  

 Hastanın ABC’si değerlendirilir. Hastanın solunumu sesliyse, larenks ödemi 

gelişmiş olabilir. Nazofarengeal airway takarak, soluk yolu açıklığı sağlanır. 
 Gerekirse, hasta entübe edilir ve balon valve-maske ile ventilasyon sağlanır. 

 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (114) aranır. 

 Gerekirse geri dönüşümsüz maske ile (%100) oksijen uygulanır. Bazı tarım 

ilaçlarının inhalasyonunda, yüksek yoğunlukta oksijen ölüme neden 

olabileceğinden, UZEM ile iletişim kurulmadan oksijen uygulanmamalıdır. 
 Damar yolu açılır. DAKŞ % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır. 

 Hastanın ikinci değerlendirmesi yapılır. 
 Hastanın, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna nakli sağlanır. Hasta 

kendine gelme belirtileri gösterse bile, mutlaka bir sağlık kuruluşuna 

nakledilmelidir. 
 Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir ve vaka kayıt formu eksiksiz 

doldurulur.  

 

1.4. Deri Yoluyla Zehirlenmeler 
 

Deri yoluyla zehirlenme, zehirli gazların, böcek öldürücü ilaçların, tarım ilacı olarak 

kullanılan pestisitlerin (organofosfat), zehirli bitkilerin ve diğer kimyasal maddelerin vücutla 

temas ederek toksik etki oluşturması sonucu ya da ısırma, sokma vb. toksik maddenin 
enjeksiyonu ile meydana gelir.  
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Deri yolu ile zehirlenmelerde belirti ve bulgular etkilenme durumuna göre lokal veya 

genel olabilir.  

 

 Deri reaksiyonları hafif tahrişten kimyasal yanığa kadar değişebilir (kızarıklık, 
kaşıntı vb.). 

 Gözlerde yanma,  

 Baş ağrısı, 
 Vücut ısısında artma,  

 Düzensiz solunum, 

 Anaflaktik şok gibi belirtiler görülür. 

 

Resim 1.3: Deri yolu ile zehirlenme 

 
Deri yolu ile meydana gelen zehirlenmelerden en önemlisi ve tehlikelisi organik fosfat 

zehirlenmesidir. Organik fosfat, birçok insektisitlerin ve tarım ilaçlarının yapısında bulunur. 

Ayrıca, kimyasal silah yapımında da kullanılmaktadırlar. Mortalitesi oldukça yüksektir ve 
genellikle gecikmiş veya uygun olmayan tedavi sonucu görülür.  

 

Organik fosfat zehirlenmesinde belirtiler ve bulgular 
 

 Erken dönemde baş ağrısı, hâlsizlik, baş dönmesi, bulantı gibi tipik olmayan 

bulgular, 

 Hasta sendeleyerek yürümesi ve ilk anda sarhoş izlenimi bırakması, 
 Aşırı tükürük salgılanması, kas seğirmeleri ve bradikardi, 

 Aşırı terleme sonucu nemli cilt, pupillerde daralma,  

 Hastanın nefesinde bazen sarımsak kokma durumu, 
 Bulanık görme, göğüste sıkışma hissi ve solunum güçlüğü,  

 Ciddi zehirlenmelerde karında kramplar, kusma, ishal, idrar ve gaita kaçırması 

görülür.  
 

1.4.1. Deri Yoluyla Zehirlenmelerde Acil Yardım 
 
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. 
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 Hasta ile zehrin teması kesilir. Bunun için koruyucu giysi giyilir ve lastik 

eldivenler takılır. Hastanın giysileri çıkartılarak plastik torbaya konur. 

 Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. 

 Tükürük, kusmuk varsa aspire edilir. 
 Gerekirse, hasta entübe edilir ve balon valve-maske ile % 100 oksijen 

uygulanır. 

 Damar yolu açılır. DAKŞ % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır. 
 Anaflaktik şok gelişmişse acil bakım akış şeması uygulanır. 

 Zehirle temas eden bölge bol  ve tazyiksiz su ile en az 10-15 dakika yıkanır. 

Özellikle de etkilenen bölge göz ise, yıkama kesinlikle bu sürenin altında 

olmamalıdır. Kuru (toz) kimyasal maddeler önce fırçalanarak (ya da daha pratik 
ve güvenceli yöntem olan elektrik süpürgesi ile) uzaklaştırılır, sonra bol ve 

tazyiksiz su ile yıkanır. Organik fosfat zehirlenmesinde bütün vücut duşun 

altında bol sabun ve su ile 30 dakika yıkanır. Eğer alanda ise yıkayacak su 
temin edilerek mutlaka saçlar ve tüm vücut süngerle yıkanır. Madde ağız 

yoluyla alınmış olsa bile yine aynı işlemler yapılır. Çünkü hasta terlediğinde 

terle atılan zehir geri emilebilir. Yıkanması gereken kişi sayısı fazla ise, her biri 
tek tek yıkanmalıdır.   

 Ulusal Zehir Danışma Merkezi (114) aranır. 

 Hasta monitörize edilir. 

 Hasta kuru ve temiz örtülerle kapatılır ve sıcak tutulur.  
 Hastanın, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna nakli sağlanır. 

 Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilerek vaka kayıt formu eksiksiz 

doldurulur.  

 

Resim 1.4: Deri yolu ile zehirlenmelerde yıkama  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Zehirlenmelerde acil yardım uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Olay yerini değerlendirerek gerekli 
güvenlik önlemlerini alınız. 

 

 Hastanın bilincini değerlendiriniz.  

 Hastanın ABC’sini değerlendiriniz. 

 Gerekirse temel yaşam desteğine 

başlayınız. 

 TYD uygulanacaksa kendi güvenliğiniz 
için cep maskesi veya balon valf mask 

kullanınız. 

Sindirim yoluyla zehirlenmelerde 

 Gerekirse aspirasyon uygulayınız.  

 Nazofaringeal airway ya da 
entübasyon uygulayınız. 

 Solunum yolu açıklığını sağlayınız. 

 Maske ile oksijen uygulayınız. 
 Gerekirse balon valf maske ile ventilasyon 

sağlayınız. 

 Damar yolunu açınız. 
 DAKŞ Ringer Laktat veya % 0.9 NaCl 

solüsyonu uygulayınız. 

 Gerekirse Ulusal Zehir Danışma 

Merkezini arayınız. 
 UZEM telefon numarası 114. Unutmayınız 

 KKM ile iletişime geçerek danışman 
hekimin onayı ile aktif kömür 

uygulayınız. 

 Bilinç açık ise ağızdan 1g/kg sıvı aktif 

kömür içirmeye çalışınız. 

 Hastayı monitörize ediniz. 

 Bilinci ve yaşam bulgularını sık sık takip 
ediniz. 

 Hastayı fazla hareket ettirmeyiniz ve 

üzerini örtünüz. 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 
doldurunuz.  

 Olayla ilgili bilgileri toplayarak 
kaydediniz. 

 Hastanın, KKM tarafından bildirilen 

sağlık kuruluşuna naklini sağlayınız. 

 Hastanın kusmuğu varsa hasta ile birlikte 

teslim ediniz. 

Solunum yoluyla zehirlenmelerde 

 Zehirli madde ile kirlenmiş giysiler 

varsa çıkartınız. 

 Sıkı giysileri, özellikle de boyun ve göğüs 

kısmındakileri gevşetiniz.  

 Gerekirse, hasta entübe edilir ve balon 

valve-maske ile ventilasyon 
sağlayınız. 

 

 Ulusal Zehir Danışma Merkezini 

arayınız. (114) arayınız. 
 

 Gerekirse geri dönüşsüz maske ile 

%100 oksijen uygulayınız. 

 UZEM ile iletişim kurmadan oksijen 

uygulamayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Damar yolunu açınız. 
 DAKŞ Ringer Laktat ya da % 0.9 NaCl 

solüsyon uygulayınız. 

 Hastanın ikinci değerlendirmesi 

yapınız. 
 

 Hastanın, KKM tarafından bildirilen 
sağlık kuruluşuna naklini sağlayınız. 

 Kendine gelme belirtileri gösterse bile, 
hastanın naklini sağlayınız. 

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.  
 Eksiksiz doldurunuz. 
 Olayla ilgili bilgileri toplayarak 

kaydediniz. 

Deri yoluyla zehirlenmelerde 

 Gerekirse hastayı entübe ediniz. 
 Balon valve-maske ile % 100 oksijen 

uygulayınız. 

 Damar yolunu açınız.   DAKŞ % 0.9 NaCl solüsyon uygulayınız. 

 Anaflaktik şok gelişmişse acil bakım 

akış şemasını uygulayınız. 
 Anafilaktik şok bulgularını gözlemleyiniz. 

 Zehirle temas eden bölgeyi bol 
tazyiksiz su ile yıkayınız. 

 En az 10-15 dakika yıkayınız. 

 UZEM ile iletişim kurunuz.  Zaman kaybetmeyiniz. 

 Hastanın üzerini kuru ve temiz örtüyle 

örtünüz. 
 Vücut sıcaklığını koruyunuz. 

 Hastanın, KKM tarafından bildirilen 

sağlık kuruluşuna naklini sağlayınız. 
 Hastanın yaşam bulgularını takip ediniz. 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 

doldurunuz.  

 Olayla ilgili bilgileri toplayarak 

kaydediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi UZEM’in görevlerinden biri değildir? 
A) Solunum acilleri ile ilgili vakalarda tedaviye yönelik rehberlik yapmak. 

B) Fazla görülen zehirlenme vakalarını tespit edip önleyici çalışmalar yapar. 

C) Zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını karşılar. 

D) Zehirlenme vakalarını kaydedip değerlendirerek saklar. 
E) Sağlık personelinin ve halkın eğitimini gerçekleştirir. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ilk Ulusal Zehir Danışma Merkezinin kurulduğu 

yıldır? 
A) 23 Mart 1968 

B) 23 Nisan 1998 

C) 23 Mayıs 1978 
D) 23 Mayıs 2008 

E) 23 Mart 1988  
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, sindirim yolu zehirlenmelerinde görülen belirti ve 

bulgulardan değildir? 
A) Bulantı, kusma karın ağrısı, ishal 

B) Soğuk terleme, renkte solukluk 

C) Kiraz kırmızısı cilt rengi  

D) Ağız kenarında renk değişikliği 
E) Gözyaşında artma  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, ciddi organik fosfat zehirlenmesinde görülen zehirlenme 

belirti ve bulgularındandır? 

A) Karında kramplar 
B) Baş ağrısı 

C) Hâlsizlik 

D)Baş dönmesi 
E) Bulantı 
 

5. Deri yoluyla zehirlenmelerde acil yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A)Zehirle temas eden bölge en az 15-30 dakika tazyiksiz su ile yıkanır. 
B) Hasta ile zehrin teması hemen kesilmelidir.  

C) Yıkamadan önce toz kimyasal maddeler fırçalanarak vücuttan uzaklaştırılır. 

D) Yıkanması gereken kişi sayısı fazla ise, her biri tek tek yıkanmalıdır.  
E) Zehirle temas eden bölge önce yıkanır daha sonra kıyafetler çıkartılır  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Isırık ve sokmalarda acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 

 
 

Isırık ve sokmaların bölgelere göre dağılımlarını araştırarak bir sunu hazırlayınız ve 

sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. ISIRIK VE SOKMALAR 
 

Isırık ve sokmalarda; hayvanların dişleri veya iğneleri insan vücudunda yara ve 
enfeksiyona neden olur. Hayvandan boşalan zehirle zehirlenmeler ve ölüme kadar varan 

sonuçlar ortaya çıkar. Isırıklar; kene, kedi, köpek, fare, yılan ısırıkları, sokmalar ise; yaban 

arısı, eşek arısı ve bal arısı, akrep ve örümcek sokması olarak ortaya çıkmaktadır.  
 

2.1. Kene Isırması 
 

Kene; koyu kızıl kahverenginde, yassı, oval şekilli, 6- 8 bacaklı, uçamayan, bir 

parazittir. Kan emerek büyür.  
 

Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. 

Türlere göre değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından 
evcil memeli hayvanlara ve kuşlara (özellikle devekuşları) kadar geniş bir konakçı 

spektrumları mevcuttur. 

 

Keneyle bulaşan pek çok hastalık vardır. Kenenin bazı türleri, Kırım-Kongo 
Hemorajik Ateş (KKHA), adı verilen hastalığa neden olan virüsü taşır. Hastalık, ateş, cilt içi 

ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. 

Genellikle virüsün bulaşması, kene ısırığından 1-3 gün sonra ortaya çıkar. Bu süre en fazla 9 
güne kadar uzayabilir.  

 

Bu hastalığın belirti ve bulguları sıklıkla ani başlar ve şu şekilde görülür:  
 

 Aşırı hâlsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrısı, 

 Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı,  

 Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı,  
 Konjonktivit, sarılık, fotofobi,  

 Duygu ve durum değişikliği,  

 Başlangıç bulgularını takiben kanama bulguları (deri altında kanama, burun 
kanaması, diş eti kanaması, kan tükürme, kan kusma, idrarda kan olması ve iç 

organlarda kanama) ortaya çıkar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Kırım-Kongo Hemorajik Ateş hastalığında kanama bulguları 

 

Olgunlaşmamış keneler, virüsü hayvanlardan alıp erişkin hâle geldikten sonra kan 
emdikleri insanlara bulaştırır. Kan emmeye başlayan kene, ağız kısmındaki hortumunu cilt 

içine sokar ve doyuncaya kadar çıkartmaz. Bu hortum, geri çıkışı engellemek için çıkıntılar 

içerdiğinden kolay çıkmaz. Bu nedenle keneyi çıkartmak için zorlamamak gerekir. Çok 

zorlandığında sıvıyı erken salgılayıp virüsü bulaştırabilir veya boru kısmı koparak cilt içinde 
kalabilir. Ayrıca zorlama kenenin patlayarak enfekte sıvı ve kanının ciltteki çiziklerden ya da 

göze sıçrayarak bulaşmasına yol açabilir. Vücuda yapışmış keneler uygun bir şekilde kene 

ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla alınmalıdır. 
Isırılan yer alkolle temizlenmelidir. Mümkünse kenenin tanı için alkolde saklanması 

uygundur. 

 

Resim 2.2: Kene ısırması 

 

Resim 2.3:Kene ısırığına hedef olmuş cildin görünümü 
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2.1.1. Kene Isırmasında Acil Yardım 
 

 Kenenin vücut sıvısıyla teması önlemek için eldiven giyilir. 

 Yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Gerekiyorsa TYD uygulanır. 
 Kene, vücuda saplandığı yerden kendiliğinden çıkmışsa yaralı bölge sabunlu su 

ile yıkanır. Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için sahada, herhangi bir işlem 

yapılmaz. Kenenin vücuttan uzaklaştırılması acil serviste hekim tarafından 
yapılmalıdır.  

 Kene uygun bir kaba konarak hasta ile birlikte KKM’nin uygun gördüğü sağlık 

kuruluşuna nakledilir.  

 

Acil serviste kenenin vücuttan uzaklaştırılması: 

 

 Kenenin vücut sıvısıyla temasını önlemek için eldiven giyilir ve maske takılır. 
 Hastanın gerekirse hava yolu dolaşım ve solunumu desteklenir. 

 Keneyi çıkarmak için ince uçlu pens veya cımbız benzeri alet kullanılır. 

 Kene tam olarak deriye en yakın noktadan kavranır. Bu nokta kenenin ağız 
parçalarına denk gelir. 

 Cımbız yavaşça yukarı doğru çekilir. (Kene, tüm vücut parçaları vücuttan 

uzaklaşıncaya kadar döndürmeden düz olarak yavaşça çekilir). 

 Ağız parçalarının kopmasına ve deri içerisinde kalmasına neden olabileceğinden 
kene bükülmez ve sarsılmaz. Keneyi çıkarma esnasında ağız parçası kopabilir. 

Ancak bu parça herhangi bir sıvı içermediğinden büyük ihtimalle zararsızdır. 

Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için alkol, kolonya, oje aseton, gaz, petrol vb. 
kullanılmamalıdır. 

 Kene uzaklaştırıldıktan sonra ısırılan bölge sabunlu su ile yıkanır. 

 Kene uygun bir kaba konarak hasta ile birlikte nakledilir. 

 

Resim 2.4: Pensle kene çıkartma 
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Resim 2.5: Kenenin iple çıkartılması  

 

Resim 2.6: Kenenin ciltten çıkartılması sırasında yapılmaması gerekenler 

 
Kene yapışmasından korunmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak 

durulmalı ve bu gibi alanlara çıplak ayak ya da kısa giysilerle gidilmemelidir.  

 Bu alanlara av ya da görev gereği gidenler lastik çizme giyerek pantolonların 

paçalarını çorap içine almalıdır.  
 Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan 

ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske vb. 

giymeleri gerekmektedir. 
 Gerek insanları gerekse hayvanları kenelerden korumak için haşere kovucu 

ilaçlar dikkatli bir şekilde kullanılır. Bunlar sıvı, losyon, krem, katı yağ veya 

aerosol şeklinde hazırlanan maddeler olup, cilde sürülerek veya elbiselere 
emdirilerek uygulanabilmektedir. 

 Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği zaman vücut belli aralıklarla kene için 

taranmalıdır. 

 

2.2. Kedi, Köpek ve Fare Isırıkları 
 

Kedi köpek fare vb. hayvanların dişleri sivri ve keskindir. Ağız içlerinde ise daima 

mikroorganizmalar bulunur. Isırmaları hâlinde derindeki dokulara kadar mikropların 
ulaşmasını sağlar. Ayrıca birden fazla ısırma ciddi yaralanmalara yol açabilir. Isırma sonucu 

meydana gelen yaralar kuduz, tetanoz ve enfeksiyon riski taşıdığından hemen acil yardım 

uygulanmalıdır.  
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Köpek ısırması, kuduz hastalığının bulaştırılması açısından önemlidir. Sadece köpek 

değil, kedi, sincap, yarasa, fare, fok, kokarca, rakun gibi hayvan ısırmaları ile de kuduz 

virüsü bulaşabilir. Her köpek ısırması tehlike yaratmaz, özellikle hayvanın sahibi var ve aşısı 

düzenli yapılmışsa korkmaya gerek yoktur. Ancak hayvan durup dururken saldırmışsa, 
ağzından salya akıyorsa, sahibi belli değilse ve ısırıp kaçmışsa bu durumda hemen gerekli 

önlemler alınmalıdır. Önlem olarak, ısırma sonrası aşı yapılması ve duruma göre serum 

uygulanmasıdır. Kuduz hastalığının ölümcül olması nedeniyle mutlaka tıbbi kontrol 
gerekmektedir. Köpek ısırması durumunda ATT, aşağıdaki soruların yanıtını mutlaka 

öğrenmelidir: 

 

 Köpek hangi koşulda ısırdı? Provokasyon sonucunda mı yoksa durup dururken 
mi ısırdı? 

 Köpeğin sahibi var mı?  

 Köpeğin aşıları tam yapılmış mı? 
 Köpek şimdi nerede? Sahibinde mi? Kaçtı mı? Sahipsizse karantinaya alınması 

için girişim yapıldı mı?  

 

Resim 2.7: Köpek ısırması 

 

Resim 2.8: Köpek ısırması 

 
Köpeğin gözaltına alınması, kuduz olup olmadığının saptanması açısından önemlidir. 

Yakalanan hayvan 10 gün yiyecek-içecek verilerek gözetim altında tutulur; eğer 10 gün 

içinde ölmezse, kuduz değildir ve aşı başlanmışsa devam edilmesine gerek yoktur.  
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Isırma sonrasında, ısırık yerinde enfeksiyon oluşma riski fazladır. Isırılan bölge, 

hemen su ve sabun ile köpürtülerek yıkanır. Su ve sabun, diğer antiseptik maddelere göre 

daha etkili temizlik sağlar. Isırık sonrası oluşan yara, önemsiz gibi görünse de hastanın 

mutlaka sağlık kuruluşuna nakli sağlanmalıdır.  
 

2.2.1. Kedi Köpek ve Fare Isırmasında Acil Yardım 
 
 Sıkan takı veya giysi varsa çıkartılır. 

 Tüm ısırık ve tırmık yaraları su ve sabunla köpürterek hemen yıkanır ve 

povidon-iyodin solüsyonu gibi virusidal ajanlarla temizlenir. Sabunla 
yıkamanın amacı, ısırılan yerdeki tükürükle bulaşan kuduz virüsünü öldürerek 

vücuda girmesini engellemektir. Virüsün yüzeyindeki lipid (yağ) yapı sabun ile 

eriyeceğinden virüs inaktive olur.  
 Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulayarak 

kanama durdurulur. 

 Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır. 

 Isırılan kol veya bacak hareket etmeyecek şekilde sabitlenir. 
 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 

Resim 2.9: Köpek ısırmasında acil yardım 

 

Acil serviste tetanoz aşısı ve bakteriyel infeksiyonu önlemek için antibiyotik 

profilaksisi uygulanmalıdır.  
 

Kuduz aşısı uygulaması; temastan sonra en kısa sürede aşının birinci dozu 

uygulanmalıdır. İlave dozlar ilk aşıdan 3, 7, 14 ve 28 gün sonra olmak üzere toplam 5 doz 
şeklinde deltoid bölgeden IM olarak uygulanır. On günlük gözlem süresi içinde şüpheli 

temasa neden olan hayvanın, kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı uygulamasına son verilir.  

 

Kuduz immün globülin (RIG) uygulaması: Önceden aşılanmamış kişiye aşının antikor 
cevabı oluşuncaya kadar hemen antikor sağlamak için sadece tek doz olarak RIG uygulanır. 

Aşılama başladığı zaman RIG uygulanmamışsa, aşının ilk dozundan 7 gün sonraya kadar 

uygulanabilir. RIG’in tüm dozu yaraya veya etrafına enjekte edilmelidir. Tamamı 
verilemediğinde kalan miktar, aşı uygulanan yerden uzak bir yere IM uygulanmalıdır.  
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2.3. Yılan Isırıkları 
 
Zehirli yılan venomu pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyen bazı maddeler ile sinir kas 

kavşağında iletim sağlayan maddeleri içerir. Bu maddeler deri altı yapılarda ve kapiller 

endotelinde yıkım oluştururlar. Ayrıca hemolize ve pıhtılaşma bozukluğuna neden olurlar. 
Venomun etkisi, ısırma sonucu dokuya geçen miktara göre değişir.  

 

Resim 2.10: Yılan ısırıkları 

 

Yılan ısırıklarında belirti ve bulgular:  
 

 Isırılan bölgede morluk ve iltihaplanma (1- 2 hafta sürer), 

 Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim bozuklukları, 

 Aşırı susuzluk, baş ağrısı, 
 Psikolojik bozukluklar, 

 Kanama, 

 Solunum düzensizliği, 
 Kalpte ritim bozukluğu 

 Şok, görülebilir. 

 

2.3.1. Yılan Isırıklarında Acil Yardım 
 

 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri (kendi can güvenliği ve 
olay yeri güvenliği) alınır.  

 Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam 

desteği uygulanır. 

 Damar yolu açılır ve DAKŞ IV % 0.9 NaCl uygulanır. 
 Şok bulguları değerlendirilerek gerekirse şokta acil yardım akış şeması 

uygulanır. 

 Yaralının vücut sıcaklığı korunur. 
 Hasta sakinleştirilir. 

 Isırılan yerde yılanın diş izleri bulunur ve daha derine batmış iki diş izine dikkat 

edilir. 
 Isırılan bölge su ve sabunla yıkanır. Isırılan bölge kesilmez, kanatılmaz, 

emilmez ve amonyak sürülmez.  

 Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) çıkarılır. 
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 Yaralı bölge kalp seviyesinde olacak şekilde hareketsiz tutulur. 

 Her 5 dakikada bir ödemin sınırı izlenir.  

 KKM ile temasa geçilerek danışman hekimin onayı ile ilaç (antidot) uygulanır. 

 Anaflaksi tedavisi için, ikinci bir damar yolu açık bulundurulmalıdır. Viper 
Venom Antiserum İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir. Yetişkin ve çocukta 

IM ya da IV olarak 10 ml verilir. Yaşamı tehdit eden ciddi yılan ısırmasında 40 

ml IV antivenom yavaş olarak olası anaflaksi tedavisi için gerekli koşullar 
altında uygulanmalıdır. Tetanoz profilaksisi yapılır. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 

Resim 2.11:Yılan ısırıklarında ısırılan bölgenin yıkanması 

 

Zehirli yılan ısırığı olduğundan kuşkulanılan her hasta en az 6 saat gözlenmelidir. 

Gözlem sırasında sistemik etkiler gelişen ya da ödemi yayılan hastalar yatırılarak en az 24 
saat gözlenmelidir. Hipotansiyon varsa tedavi edilir. 
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Şekil 2.1: Yılan ısırıklarında acil yardım algoritması 

 

2.4. Arı Sokmaları 
 

Arı sokmaları; bal arısı, eşek arısı, sarıca arısı ve yaban arısının sokmasıyla oluşur. Arı 

zehiri peptidler, enzim etkisi olmayan proteinler, enzimler ve vazoaktif aminler (histamin ve 

serotonin) içerir. Kişide, sokan arının türüne göre değişik şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya 

çıkabilir. 
 

Arının zehir bezinin dolu ya da boş olmasına göre enjekte edilen venom miktarı 

değişkendir. İmmünolojik toksik yanıt, bireysel duyarlılığa göre değişir. Bağışıklık 
sisteminin duyarlı olduğu dönemde ya da bireysel genetik yapı farklılığı nedeniyle tek bir 

arının sokması bile ölüme neden olabilir. 

  
Resim 2.12: Arı sokması 
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Arı sokmalarında belirti ve bulgular: 

 

Arı sokmalarında bölgesel belirtiler görülür. Arı, kişinin birkaç yerinden veya 

solunum yoluna yakın bir yerden soktuysa ya da kişinin allerji hikâyesi varsa tehlikeli 
olabilir. Hatta anafilaktik şok gelişebilir. 

 

 Sokulan bölgede ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve aşırı duyarlılık,  
 Baş ağrısı, ateş, hâlsizlik, kızarıklık ve eklem ağrısı,  

 Baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hırıltılı solunum, ödem, 

 Nefes almada zorlanma, kasılma, konuşma yeteneğinde ve duyuda zayıflama, 

 Hipotansiyon, bilinç kaybı, solunum güçlüğü, konvülsiyon, koma, böbrek 
yetmezliği vb. belirtiler görülebilir. 

 

Arının; ağız, dil ve boğaz gibi solunum güçlüğüne neden olabilecek bölgelerden 
sokması, daha ağır sonuçlara neden olabilir. Duyarlı kişilerde 5-8 dakika içinde şiddetli 

bulgular ortaya çıkabilir, 20-30 dakika içinde ağız ya da boyun çevresinde şişme, bilinç 

kaybı, solunum güçlüğü, hipotansiyon gelişebilir. 1-96 saat içinde ölüm görülebilir.  
 

2.4.1. Arı Sokmalarında Acil Yardım  
 
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. 

 Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam 

desteği uygulanır. 
 Gerekirse damar yolu açılır. DAKŞ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır. 

 Anafilaktik şoka neden olabilecek belirtiler varsa KKM ile iletişime geçilerek 

danışman hekimin onayı ile ilaç uygulanır. 

 Hafif ve orta dereceli alerjik belirtiler varsa antihistaminik ilaçlar 

uygulanır. 

 Anaflilaktik şok gelişmişse; yetişkinde 0,3-0,5 mg, SC ya da IM 

adrenalin, çocukta ise SC 0,01 mg/kg, - 0,5 mg adrenalin uygulanır. Yanıt 

alınamıyorsa 10-15 dakikada bir tekrarlanır.  

 Bronkospazm varsa beta 2 agonisti bronkodilatörler (Salbutamol) 

yetişkinde püskürtme ya da nebülizatörle, çocukta ise sadece 
nebülizatörle verilir. IV olarak metilprednizolon yetişkinlere ve çocuklara 

uygulanır. 

 
 Arının iğnesi derinin üzerinden görülüyorsa sıyırarak (kredi kartı vb.) yavaşça 

çıkarılır. Kronik inflamasyon ya da derin dokuya işleyerek granülom 

oluşumunu engellemek amacıyla arı iğnesi mutlaka çıkarılmalıdır. Cımbız, 

arının iğnesini sıkıştırıp toksinin daha fazla salgılanmasına neden olacağından 
kullanılmaz.  

 Hastanın bilinci açıksa ve arı ağızdan sokmuşsa kişiye buz emdirilir. 

 Sokulan bölge bol su ve sabunla yıkanır. 
 Soğuk uygulama yapılır. Uygulama 30 dakika aralıklarla 15 dakika süreyle buz 

konulması biçiminde yapılır. Soğuk uygulama, sokulan bölgenin şişmesini, 

ağrısını, kaşınmasını ve zehrin emilimini azaltır. 
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 Arının soktuğu bölgedeki bilezik, yüzük vb. takılar çıkarılır. 

 Tetanoz profilaksisi sağlanır. 

 Arı sokmasına bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişen ya da çok sayıda arının 

sokmasına bağlı ciddi toksik etkilerin görüldüğü hastalar ve ağız içi 
sokmalarında KKM’ nin uygun gördüğü donanımlı bir sağlık kuruluşuna nakli 

sağlanır. 

 

2.5. Akrep Sokmaları 
 
Akrep sokması, türüne göre öldürücü zehirlenmelere neden olabilir. Zehirlenme belirti 

ve bulgularından akrep zehrinin yapısındaki sindirim enzimleri ve nörotoksinler sorumludur. 

Nörotoksinler sodyum ve potasyum kanal akımını değiştirerek sinir kas kavşağı ve otonom 
sinir sisteminin aşırı uyarılmasına neden olur. Her sokma zehirlenme ile sonuçlanmayabilir. 

Tanı; öykü, belirti ve bulgulara dayanılarak konur.  

 

Resim 2.13: Akrep sokması 

 

Akrep sokmasında belirti ve bulgular:  
 

 Yaranın olduğu bölgede, yakıcı bir ağrı, kızarıklık, şişlik, uyuşukluk ve 
morarma, 

 Kas krampları, titreme ve karıncalanma, 

 Kas güçsüzlüğü, 

 Hipertansiyon, taşikardi,  
 Çift görme, nistagmus, 

 Tükürük ve ter salgısında artış,  

 Akciğer ödemi, pıhtılaşma bozukluğu, 
 Kas felci, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, konvülsiyon, koma ve ölüm 

görülebilir. 

 

2.6. Örümcek Sokmaları 
 
Örümcek sokması sıcak aylarda daha sık görülür. En zehirli türleri karadul örümceği 

ve kahverengi örümcektir. Zehirleri çok güçlüdür. Isırılan bölgede lokal ve sistemik toksik 

etkilerinden sorumlu olan çok sayıda sindirim enzimi ve hücre zehri içerir. Toksik etkiler 
vücuda giren venomun miktarına ve kişinin yetişkin ya da çocuk olmasına göre değişir. 
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Resim 2.14: Karadul örümceği 

 

Karadul örümceği sokmalarında belirti ve bulgular: 

 

 Isırılan yerde hafif şişlik ya da iğne batması biçiminde ağrı, 
 Eritemli ısırık izi, ürtiker ve kaşıntı, 1-2 saat içinde artan dayanılmaz şiddette 

yaygın ağrı, 

 Kas krampları,  
 Karın, omuz ve sırtta kas rijiditesi,  

 Baş ağrısı, 

 Hipertansiyon ve taşikardi,  
 Anksiyete,  

 Pitozis (göz kapağı düşüklüğü), göz çevresinde ödem,  

 Bulantı, kusma, aşırı terleme,  

 Solunum zorluğu, tükürük salgısında artma,  
 Böbrek yetmezliği (oligüri, anüri). 

 

Kahverengi Örümcek:  

 
1-3 cm boyunda, koyu kahve renkli, gövdesinde keman biçiminde işaret vardır. 

 

Resim 2.15: Kahverengi örümcek 

 

Kahverengi örümcek sokmalarında belirti ve bulgular: 

 
 Ağrısız, kaşıntı ve lokal sıcaklık artışı, 

 1-2 saat içinde eritem ve 24 saat içinde ekimozla çevrili vezikül,  

 Nekroz oluşumu ile mavi renk, 
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 Sistemik belirti ve bulgular 24-72 saatte başlar. Bunlar: 

 Ateş, üşüme, titreme, hâlsizlik,  

 Kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma,  

 Yaygın ürtiker,  

 Solunum yetmezliği,  

 Hemoliz, trombositopeni,  

 Böbrek yetmezliği. 

 

Resim 2.16: Örümcek sokması 

 

2.7. Akrep ve Örümcek Sokmalarında Acil Yardım 
 

 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri (kendi can güvenliği ve 

olay yeri güvenliği) alınır.  
 Hastanın bilinci değerlendirilir. Bilinç açık ise psikolojik yönden rahatlatılır. 
 Hastanın ABC’si değerlendirilir. Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği 

uygulanır.  

 Damar yolu açılır ve DAKŞ IV % 0.9 NaCl uygulanır. 
 KKM ile temasa geçilerek danışman hekimin onayı ile ilaç uygulanır. 

 Sistemik belirti ve bulgular gözlendiğinde antivenom uygulanabilir. Refik 

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Androctonus crassicauda türü 

akrep sokmasına özgül antivenom üretmektedir.  
 

 Hasta yatar pozisyonda tutulur, 

 Sokulan bölge su ve sabun ile yıkanır. Ağrıyı azaltmak için yara üzerine kısa 
süreli buz ya da soğuk uygulanır.  

 Yara kesilmez, emilmez, kanatılmaz ve amonyak sürülmez.  

 Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez. Turnike uygulanmaz. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  
 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 

Acil serviste tetanoz profilaksisi sağlanır. Akrep sokmalarından korunmak için 
ayakkabılar ve elbiseler silkelendikten sonra giyilmeli, çıplak ayakla dolaşılmamalı, yataklar 

yatmadan önce kontrol edilmeli, taşlar elle kaldırılmamalı, evlerin sıvaları iyi yapılmalı ve 

evin bol güneş alması sağlanmalıdır. 10 yaşından küçük ve 65 yaşından büyükler, şiddetli 

ağrı ve ısırık bulgusu olanlar ile kalp hastalığı olanlar hastaneye yatırılarak en az 24 saat 
takip edilmelidir. 
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2.8. Deniz Canlıları Sokmaları 
 
Deniz canlılarından en sık denizanası, ısırgan balığı, denizkestanesi, ahtapot ve deniz 

örümceği sokmalarına rastlanır. Denizanasının bazı zehirli türleri ülkemiz sularında 

bulunmaktadır. 
 

Deniz canlıları sokmalarında belirti ve bulgular; 

 

 Yaralı bölgede kızarıklık, şişlik, enfeksiyon, 
 Ciltte su dolu kabarcıklar, 

 Sıkıntı hissi, huzursuzluk, baş ağrısı, 

 Bazı durumlarda kas krampları, solunum zorluğu, havale ve şok görülür. 

 

Resim 2.17: Zehirli denizanası ve denizkestanesi 

 

2.8.1. Deniz Canlıları Sokmasında Acil Yardım 

 
 Yaralı bölgenin stabilizasyonu sağlanır. 

 Batan diken varsa ve görünüyorsa keskin olmayan sert bir cisimle sıyırarak 

çıkarılır. Etkilenen bölge ovulmamalıdır. 

 Denizanası çarpmasında derhâl deniz suyu ile yaralı bölge yıkanır. Tatlı su ve 
buz kullanılmamalıdır. 

 Denizkestanesi dikeni batmasında: yaralanan bölge 43-45 °C ısıdaki sıcak su 

içinde ağrı sona erinceye kadar (30-60 dk.) bekletilir. Bu hayvanların enzimleri 
sıcağa karşı dayanıksızdır. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 



 

 33 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Isırık ve sokmalarda acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Güvenlik önlemleri alınız.  Eldiven giyiniz. 

 Yaralının bilincini ve ABC’sini 
değerlendiriniz. 

 Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam 
desteği sağlayınız. 

Kene ısırmasında acil yardım 

 Kene, vücuda saplandığı yerden 

kendiliğinden çıkmışsa yaralı bölgeyi 

sabunlu su ile yıkayınız. 

 Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için 

sahada, herhangi bir işlem 

uygulamayınız.  
 Kenenin vücuttan uzaklaştırılma 

işleminin acil serviste hekim tarafından 

yapılacağını unutmayınız.  

 Keneyi uygun bir kaba koyarak hasta ile 

birlikte KKM’ nin uygun gördüğü sağlık 

kuruluşuna naklediniz. 

 Keneyi hasta ile birlikte teslim etmeyi 

unutmayınız. 

Kedi köpek ısırmasında acil yardım 

 Sıkan takı veya giysi varsa çıkartınız.  Çıkartılan eşyaları hasta ya da 
yakınlarına teslim ediniz. 

 Isırılan bölgeyi yıkayınız.   Bol su ve sabunla köpürterek yıkayınız. 

 Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya 

temiz bir bezle basınç uygulayarak 
kanamayı durdurunuz. 

 Dolaşımı engellemeyiniz.  

 Yaranın üzerini temiz bir bezle kapatınız.  Steril gazlı bezle yarayı kapatınız. 

 Isırılan kol veya bacağı hareket 

etmeyecek şekilde sabitleyiniz. 

 Dolaşımı engellemeyecek şekilde 

uygulayınız. 

Yılan ısırıklarında acil yardım 

 Damar yolunu açınız.   DAKŞ IV % 0.9 NaCl uygulayınız. 

 Şok bulgularını değerlendiriniz.  Gerekiyorsa şokta acil yardım akış 

şemasını uygulayınız. 

 Yaralının vücut sıcaklığını koruyunuz.  Hastanın sakinleşmesini sağlayınız. 

 Yılanın diş izlerini bulunuz.  Daha derine batmış iki diş izine dikkat 

ediniz. 

 Isırılan bölgeyi su ve sabunla yıkayınız.  Zehrin arındığından emin olunuz. 

 Yaralı bölgeyi kalp seviyesinde 

hareketsiz tutunuz. 

 Hastanın hareketini önleyiniz.  

 Her 5 dakikada bir ödemin sınırını 
izleyiniz.  

 

 KKM ile temasa geçerek danışman 

hekimin onayı ile ilaç (antidot) 

uygulayınız. 

 Danışman hekimin onayını almadan 

antidot kullanmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İkinci bir damar yolu açınız.   Anaflaksi tedavisi için, ikinci bir damar 
yolunu açık bulundurunuz. 

Arı sokmalarında acil yardım 

 Gerekirse damar yolunu açınız.   DAKŞ IV % 0.9 NaCl solüsyon 

uygulayınız. 

 Alerjik belirtiler ya da anaflaktik şok 

varsa KKM ile iletişime geçerek 

danışman hekimin onayı ile ilaç 

uygulayınız. 

 Anaflaktik şok bulgularını 

değerlendiriniz. 

 Bronkospazm varsa dikkatli olunuz. 

 Arının iğnesi derinin üzerinden 

görülüyorsa sıyırarak çıkartınız. 

 Granulom oluşumunu engellemek 

amacıyla arı iğnesini mutlaka çıkartınız.  

 Arının iğnesini çıkartmak için kredi 
kartı vb. kullanınız. 

 Eğer ağızdan sokmuşsa hastanın buz 

emmesini sağlayınız.  

 

 Sokulan bölgeyi yıkayınız.  Bol su ve sabunla yıkayınız. 

 Soğuk uygulama yapınız.  Uygulamayı 30 dakika aralıklarla 15 
dakika süreyle buz konulması biçiminde 

yapınız. 

 Arının soktuğu bölgedeki takıları 
çıkartınız. 

 

 Tetanoz profilaksisini sağlayınız.  

Akrep ve örümcek sokmalarında acil yardım 

 Hastanın damar yolunu açınız.   DAKŞ IV % 0.9 NaCl uygulayınız. 

 KKM ile temasa geçerek danışman 

hekimin onayı ile ilaç uygulayınız. 
 

 Sokulan bölgeyi su ve sabunla yıkayınız.  Ağrıyı azaltmak için yara üzerine kısa 

süreli buz ya da soğuk uygulama 

yapınız.  

Deniz canlıları sokmalarında acil yardım 

 Yaralı bölgenin stabilizasyonunu 

sağlayınız. 
 

 Batan diken varsa ve görünüyorsa 
sıyırarak çıkarınız.  

 Etkilenen bölgeyi ovmayınız. 

 Denizanası çarpmasında deniz suyu ile 

yaralı bölgeyi yıkayınız. 
 Tatlı su ve buz kullanmayınız. 

 Denizkestanesi dikeni batmasında 
yaralanan bölgeyi 43-45 °C ısıdaki sıcak 

su içinde ağrı sona erinceye kadar (30-60 

dk.) bekletiniz. 

 Soğuk su kullanmayınız. 

 KKM tarafından bildirilen sağlık 
kuruluşuna hastanın naklini sağlayınız. 

 

 Vaka kayıt formunu, eksiksiz 

doldurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, kene ısırmasında acil yardımla ilgili olarak yanlış bir 
uygulamadır? 

A) İnce uçlu bir pensle kene tam olarak deriye en yakın noktadan kavranır. 

B) Cımbız hızlıca yukarı doğru çekilir.  
C) Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için alkol, kolonya, gaz, kullanılmaz. 

D) Kene uzaklaştırıldıktan sonra ısırık bölge sabunlu su ile yıkanır. 

E) Kene uygun bir kaba konarak hasta ile birlikte sağlık kuruluşuna teslim edilir. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, akrep sokmasında görülen belirti ve bulgulardan değildir? 

A) Tükürük ve ter salgısında artış. 
B) Kas felci ve koma 

C) Terleme, kas güçsüzlüğü, 

D) Eritem, şişlik  

E) Hipertermi 
 

3. Aşağıdakilerin hangisinde, ısıran köpeğin kuduz olup olmadığının saptanması için 
gözaltında tutulması gereken süre doğru verilmiştir? 

A) 15 gün 

B) 20 gün 

C) 10 gün 
D) 25 gün 

E) 12 gün 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, yılan sokmasında acil yardımla ilgili olarak yanlış bir 

uygulamadır? 

A) Yaralı bölge kalp seviyesinin altında hareketsiz tutulur. 
B) Isırılan bölge su ve sabunla yıkanır. 

C) Isırılan bölge kesilmez, kanatılmaz, emilmez, turnike uygulanmaz. 

D) KKM ile temasa geçilerek danışman hekimin onayı ile antidot uygulanır.  
E) Her 5 dakikada bir ödemin sınırı izlenir. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, deniz canlıları sokmalarındaki acil yardım uygulamalarından 
biri değildir? 

A) Yaralı bölgenin stabilizasyonunu sağlanır. 

B)  Batan diken varsa ve görünüyorsa sıyırarak çıkartılır. 
C) Denizanası çarpmasında derhâl deniz suyu ile yaralı bölge yıkanır. 

D) Yaralanan bölgeye 43-45 °C ısıdaki sıcak su içinde bekletilir. 

E) Yaralanan bölgeye soğuk uygulama yapılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 
 

Vücuda yabancı cisim kaçmasında acil yardım uygulayabileceksiniz. 

 

 
 

 

Göze yabancı cisim kaçmalarında karşılaşılan yanlış uygulamaları araştırarak bir sunu 
hazırlayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

3. VÜCUDA YABANCI CİSİM KAÇMASI 
 
Vücuda yabancı cisim kaçması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Göz, burun ve 

kulak gibi doğal vücut boşluklarına tahta kıymıkları, metal parçaları, kimyasal maddeler toz, 

toprak ya da kum parçaları, küçük cam kırıkları vb. yabancı cisimlerin girmesiyle oluşur. Bu 
gibi durumlar genellikle ciddi yaralanma oluşturmaz, ancak verdiği rahatsızlık, taşıdığı 

enfeksiyon riski ve nadirde olsa yaralanma tehlikesi nedeniyle acil yardım gerekebilir. 

 

3.1. Gözde Yabancı Cisim  
 
Göz yaralanmaları, nedeni ne olursa olsun ciddi ve ağrılı yaralanmalardır. Taş, bakır, 

kurşun, demir ve cam gibi yabancı cisimler ciddi yaralanmalara ve enfeksiyona neden 

olabilir. Ciddi yaralanmalarda doğru uygulanan acil yardım görme kaybını önlerken yanlış 
yapılan uygulamalar da görme kaybına neden olabilir. Göz, kolay zarar görebilen bir 

organdır. İlk olarak hasarın şekli ve büyüklüğü tespit edilmelidir. Göze yabancı cisim 

kaçması veya batması durumunda; yabancı cisim korneayı çizebileceğinden gözün 

ovuşturulmaması gerekir. 

 

3.1.1. Göze Yabancı Cisim Kaçmasında Acil Yardım 
 

Göze toz gibi küçük madde kaçmışsa; 

 

 Hastaya gözünü kırpıştırması ve aşağı yukarı bakması söylenir. Genellikle göz 
kırpma ve gözün sulanmasıyla toz uzaklaşır. Göz ovulmamalıdır. 

 Göz ışığa doğru çevrilir, alt ve üst göz kapağı açılarak içine bakılır. Yabancı 

cisim görülmeye çalışılır.  
 Toz, nemli, temiz bir gazlı bezin ucuyla çıkarılmaya çalışılır. Kapak aşağı 

çekilirken hasta yukarı bakarak tozun çıkmasına yardımcı olabilir. 

 Hastanın gözü bol su ile yıkanır. 
 Gözde hâlâ batma hissi devam ediyorsa ve yabancı cisim görülemiyorsa KKM 

tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Göze toz gibi küçük madde kaçmasında acil yardım 

 

Göze kimyasal madde temas etmişse 
 

 Gözler kesinlikle ovuşturulmaz. 

 Kontak lens varsa çıkartılır. Çünkü lensler yıkamayı engeller ve altında biriken 
kimyasal maddeler daha fazla tahrişe neden olur. 

 Kirlenmiş olan göz bol su ile en az 10-15 dakika yıkanır. Yıkama sırasında 

solüsyon olarak serum fizyolojik tercih edilir. Yıkama işleminde yumuşak lastik 
puarlı enjektör kullanılır. 

 Hastaya işlem açıklanarak, hafif yan yatırılır veya oturtulur, 

 Sedyenin veya yatağın üzerine temiz bir örtü serilerek böbrek küvet 

yerleştirilir,  

 İki gözde yıkanacaksa, tahrişi az olan gözden başlanır, 

 İşlem sırasında kullanılan ışık ağrıya neden olduğundan hastanın gözüne 

doğru gelmemeli, sadece çalışılan bölgeyi aydınlatmalı, 

 Kullanılacak solüsyon enjektöre çekilerek, enjektörün havası çıkarılır, 

 Bir elin baş ve işaret parmağı ile göz kapakları birbirinden ayrılır ve alt 

göz kapağı aşağı doğru çekilir, 

 Diğer el ile yıkama solüsyonu konjoktiva boyunca göz küresi üstüne 

doğru içten dışa doğru yıkanır Solüsyonu, gözün üzerine çok kuvvetli 

vermemeye ve kullanılan malzemeleri göze dokundurmamaya dikkat 

edilir, 

 Göz dışına akan solüsyon spançla silinir, 

 Göz temiz bir bez ile kapatılır. 

 

 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur. 
 

Göze yabancı cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa: 

 

 Gerekmedikçe yaralı yerinden hareket ettirilmez. 
 Göze hiçbir şekilde dokunulmaz. 

 Simit sargı ile batan yabancı cisim sabitlenir. 

 İki göz de temiz bir bezle kapatılarak gözün hareketsiz kalması sağlanır. 
 KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.  

 Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur. 



 

 38 

 

Resim 3.2: Göze yabancı cisim batması ya da kaçması 

 

Resim 3.3: Göze yabancı cisim batması ya da kaçmasında acil yardım 

 

3.2. Kulakta Yabancı Cisim  
 

Dış kulak yoluna nohut mercimek boncuk böcek pamuk parçaları gibi yabancı cisim 

kaçtığında ya da kulak kirinin tıkaç oluşturduğu durumlarda hastada kulak uğultusu ve işitme 
güçlüğü ortaya çıkar. Böceklerin kulak içindeki hareket ve sesleri hastaya oldukça rahatsızlık 

verir. Yabancı cisimleri çıkartmak için kulak sivri araçlarla karıştırılmamalıdır. Dış kulak 

yolundaki cisim derine gittiğinde kulak zarına zarar verebileceğinden kulak çubukları 
kullanılmamalıdır. Ayrıca tahıllar ve kuru baklagiller su ile şiştiğinden çıkarılması 

zorlaşacağı için kulağa su değdirilmez.  

 

3.2.1. Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında Acil Yardım 
 

 Cisim, kulak yolu dışında ise yer çekiminden yararlanmak için baş rahatsız olan 
kulak tarafına eğilir. Cismi yerinden oynatmak için baş yere doğru hafifçe 

sallanır.  

 Kulak yolu içinde ise kesinlikle dokunulmaz. Sivri ve delici bir cisimle 

müdahâle edilmez. Su değdirilmez.  
 Cisim çıkarılamaz ise KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın 

nakli sağlanır. 
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 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 Hastane ortamında gerekirse hekim tarafından cerrahi işlem uygulanır. 

  

Resim 3.4: Kulağa yabancı cisim kaçmasında acil yardım 

 

3.3. Burunda Yabancı Cisim 
 

Buruna yabancı cisim kaçması daha çok çocuklarda görülür. Fındık, leblebi, boncuk, 

bilye vb. cisimler buruna kaçtığında burunda tıkanıklık, akıntı ve kanama görülebilir. 
Yabancı cisim çıkarmak için buruna sivri cisimler sokmamak gerekir. 

 

3.3.1. Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında Acil Yardım 
 

 Parmakla, yabancı cisim olmayan burun duvarına bastırılarak kapatılması ve 

kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır.  
 Çıkmazsa KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır. 

 Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur. 

 Hastane ortamında gerekirse hekim tarafından cerrahi işlem uygulanır. 

 

3.4. Diğer Çevresel Aciller 
 

Dekompresyon hastalığı, akut dağ hastalığı ve yüksek irtifa akciğer ödemi, sahada 

nadir de olsa karşılaşılan önemli ve acil müdahale yapılması gereken vakalardandır.  
 

3.4.1. Dekompresyon Hastalığı 
 
Dekompresyon hastalığı (vurgun), genellikle tüp (basınçlı hava) ile yapılan derine 

dalışlarda yüksek basınca maruz kalma ve panikle, hızla yukarı çıkma sonucunda meydana 

gelen sistemik bir hastalıktır. Hastalığın temel nedeni dalış sırasında vücutta çözünerek 

serbest kalan azotun dokularda yaptığı tahribattır. Hastalık birçok sistemi ilgilendirir. Bu 
nedenle sınıflandırma tutulan sisteme, dokuya veya organa göre yapılmaktadır. Eklem 

tutulumunda şiddetli ağrılara, deri tutulumunda cilt altı kanamalara, spinal kord tutulumunda 

paralizi, parapleji, duyu ve refleks kayıplarına neden olur.  
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Dekompresyon hastalığı; kapalı boşluklarda oluşan ani hacim değişikliklerine bağlı 

olarak gelişen alveol rüptürü, pnömotoraks, pnömomediastinum, (mediastinumda hava 

bulunması) hava embolisi, sinüs ve kulak barotravmalarıdır.  

 
Hastalık tanındığı anda hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile % 100 oksijen 

tedavisi başlanır. Acil rekompresyon gereklidir. Rekompresyon, hastanın bir basınç odasında 

yeniden basınç altına alınmasıdır. Yeniden basınç altına almada amaç; vücudu yeniden 
yüksek basınçlı ortama alarak oluşan gaz kabarcıklarının yeniden çözülmesini sağlamaktır. 

Bu durumda akciğerlerin içindeki ve dışındaki basınç eşitlenir. Daha sonra kontrollü bir 

şekilde yavaş yavaş basınç değişikliği yapılır. Basınç odası tedavisi için hastanın mümkün 

olan en kısa zamanda hiperbarik oksijen tedavisi uygulayan bir merkeze nakli sağlanır.  

 

Resim 3.5: Hiperbarik oksijen tedavi merkezi 

 

3.4.2. Akut Dağ Hastalığı 
 

Akut dağ hastalığı (akut yüksek irtifa hastalığı), dağcılık sporu ile uğraşanlarda, 

yüksek irtifa bölgelerinde çalışanlarda (madende, yol ya da inşaat işlerinde çalışanlar), 
operasyon yapan askerlerde, dağ kurtarma ekibi elemanlarında görülebilen bir hastalıktır. 

2500 metre (8200 feet) veya daha yükseğe çıkıldıktan sonraki ilk 12-48 saat içinde gelişir ve 

genellikle 3-7 gün içinde kaybolur. Parsiyel oksijen basıncındaki düşüş nedeni ile gelişen 
hipoksi akut dağ hastalığının ana nedenidir. Dispne, baş ağrısı, bulantı, kusma, yorgunluk 

gelişir. Hastaların çoğu göğsünde sıkışıklık ve baskı hissinden yakınır.  

 
Alçak irtifaya inmek, hafif olgularda sorunu çözerken, daha ağır olgularda oksijen 

desteği sağlanmalıdır. Hastalığın ağırlığına göre akut akciğer ödemi gelişebilir.  

 

Acil yardım;  
 Hastanın öncelikli olarak daha alçak irtifaya inmesi sağlanır. 

 Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile % 100 oksijen uygulanır. 

 KKM’ye danışılarak önerilen ilaçlar verilir. 
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3.4.3. Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi 
 

En ölümcül yüksek irtifa sendromudur. Akut dağ hastalığında olduğu gibi sağlıklı 
kişilerin yüksek irtifalara çıkması sonucu gelişebilir. Hastalık daha çok yükseğe hızlı ve 

enerjik bir şekilde çıkıldığında ortaya çıkar. İlk belirtiler akut dağ hastalığındaki gibidir. 

Ardından dispne, göğüs ağrısı, bazen kuru öksürük, ağır olgularda hemoptizi görülebilir.  

 
En etkin tedavi hastanın en kısa sürede mümkün olan alçak düzeye indirilmesidir. 

Yüksek irtifa akciğer ödemi gelişen hastalar, eğer alçak düzeye indirilmez ise birkaç saat 

içinde ölüm gerçekleşebilir. Akciğer ödemine yönelik acil bakım uygulanır. (Bakınız 
Solunum Acilleri Modülü) 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 
Vücuda yabancı cisim kaçmalarında acil yardım uygulayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

Göze toz gibi küçük madde kaçmışsa 

 Hastaya gözünü kırpıştırması ve aşağı 
yukarı bakmasını söyleyerek tozun 

çıkmasını sağlayınız. 

 Eldiven giyiniz. 

 Gözü ovmayınız. 

 Gözü ışığa doğru çeviriniz, alt ve üst 

göz kapağını açarak içine bakınız. 

 Yabancı cismi görmeye çalışınız.  

 Tozu, nemli, temiz bir gazlı bezin 

ucuyla çıkarmaya çalışınız. 

 Kapak aşağı çekilirken hastanın yukarı 

bakmasını sağlayarak tozun çıkmasına 

yardımcı olmasını sağlayınız. 
 Hastanın gözünü ovmasını engelleyiniz. 

 Gözü bol su ile yıkayınız.  Her iki gözü de yıkayınız. 

Göze kimyasal madde temas etmişse 

 Gözlerin ovuşturulmasını önleyiniz. 
 Hastanın sakinleşmesini sağlayınız. 

 Kontak lens varsa çıkartınız.  
 Eldiven giyiniz. 

 Hastayı hafif yan yatırınız veya 

oturtunuz. 
 Hastaya uygulayacağınız işlem hakkında 

bilgi veriniz. 

 Sedyenin veya yatağın üzerine temiz 

bir örtü sererek böbrek küvet 
yerleştiriniz.  

 

 Tahrişi az olan gözden başlayınız.  

 Uygulama alanını aydınlatınız.  İşlem sırasında kullanılan ışık ağrıya 

neden olduğundan hastanın gözüne doğru 
gelmemesine dikkat ediniz. 

 Kullanılacak solüsyonu enjektöre 

çekerek, enjektörün havasını çıkarınız 
 SF kullanabilirsiniz. 

 Bir elin baş ve işaret parmağını ile göz 
kapakları birbirinden ayrınız. 

 

 Alt göz kapağı aşağı doğru çekiniz. 
 

 Diğer el ile yıkama solüsyonunu 
konjoktiva boyunca göz küresi üstüne, 

içten dışa doğru akıtınız. 

 Solüsyonu, gözün üzerine çok kuvvetli 
vermemeye ve kullanılan malzemeleri 

göze dokundurmamaya dikkat ediniz. 

 Göz dışına akan solüsyonu spançla 
siliniz. 

 

 Her iki gözü de temiz bir bezle 

kapatınız. 

 Enfeksiyonlardan korunmak için eldiven 

giyiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Göze yabancı cisim batması varsa ya da metal cisim kaçması 

 Simit sargı ile batan yabancı cismi 
sabitleyiniz. 

 Yaralının hareketini önleyiniz.  

 Her iki gözü de temiz bezle kapatınız. 
 Göze teması önleyiniz. 

Kulakta yabancı cisim 

 Cisim, kulak yolu dışında ise alınız.  Basınç uygulamayınız. 
 Cisim kulak yoluna kaçabilir dikkat 

ediniz. 

 Kulak yolu içinde ise kesinlikle cisme 
dokunmayınız.  

 Suyla temasını önleyiniz. 

Burunda yabancı cisim 

 Parmakla yabancı cisim olmayan burun 

duvarına bastırılarak kapatılmasını 
sağlayınız.  

 Hasta burun duvarına basınç 
uygulayamıyorsa siz uygulayınız. 

 Hastaya kuvvetli bir nefes vermesini 

söyleyerek cismin atılmasını 

sağlayınız. 

 Hastanın sakinleşmesini sağlayınız. 

Dekompresyon hastalığı 

 Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı 
maske ile % 100 oksijen uygulayınız. 

 Acil olarak rekompresyon gerektiğini 

unutmayınız. 
 Pulsoksimetre ile oksijen saturasyonunu 

ölçünüz. 

Akut dağ hastalığı 

 Hastanın alçak irtifaya inmesini 
sağlayınız. 

 Hastanın sakinleşmesini sağlayınız. 

 Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı 

maske ile % 100 oksijen uygulayınız. 

 Pulsoksimetre ile oksijen saturasyonunu 

ölçünüz. 

Yüksek irtifa akciğer ödemi 

 Hastayı en kısa sürede mümkün olan 

alçak düzeye indiriniz. 

 

 Hastayı KKM’nin uygun gördüğü 
sağlık kuruluşuna naklediniz. 

 

 Vaka kayıt formunu eksiksiz 

doldurunuz. 

 Kaydedilmeyen işlem yapılmamış 

demektir. Unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, kulağa yabancı cisim kaçmasındaki acil yardım 

uygulamalarından değildir? 

A) Cisim, kulak yolu dışında ise alınır. 
B) Kulak yolu içinde ise kesinlikle dokunulmaz  

C) Sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez  

D) Kulağa su değdirilmez  

E) Yabancı cisim  çıkartılsa bile hastanın nakli sağlanır  
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, göze toz gibi küçük madde kaçmalarında yapılan acil yardım 

uygulamasıdır? 
A) Göz ışığa doğru çevrilerek alt ve üst göz kapağı birbirine yaklaştırılır.  

B) Toz, göz ovularak çıkarılır. 

C) Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile %100 O2 uygulanır  
D) Toz, nemli, temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır  

E) Yabancı cisim çıkmıyorsa elle dışarı doğru itilir. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, göze kimyasal madde temas etmişse acil yardım 

uygulamalarından değildir? 

A) Kontak lens varsa çıkartılmaz.  
B) Göz bol su ile en az 20 dakika yıkanır.  

C) Göz temiz bir bez ile kapatılır. 

D) Gözler kesinlikle ovuşturulmaz. 

E) Kimyasal madde tek göze temas etmişse yıkama esnasında sağlam göz kirletilmez. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, göze yabancı cisim batmasında acil yardım 
uygulamalarından biri değildir? 

A) Gerekmedikçe yaralı yerinden oynatılmaz. 

B) Göze hiçbir şekilde dokunulmaz. 

C) Simit sargı ile batan yabancı cisim sabitlenir. 
D) Her iki göz de temiz bezle kapatılır. 

E) Göz bol su ile yavaşça yıkanır. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, buruna yabancı cisim kaçmasında yapılan acil yardım 

uygulamalarından biridir? 

A) Burun bol su ile yıkanarak cisim çıkartılır. 
B) Hiçbir şey yapılmadan hasta sırtüstü yatırılarak nakli sağlanır. 

C) Parmakla yabancı cisim olmayan burun duvarına bastırılarak kapatılır, kuvvetli bir 

nefes verme ile cismin atılması sağlanır.  
D) Çıkmazsa sivri bir aletle çıkartılır. 

E) Yabancı cismin kendi kendine çıkması beklenir. 
 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Gözlenecek Davranışlar Evet Hayır 

1. Olay yerini değerlendirerek gerekli güvenlik önlemlerini aldınız 

mı? 

  

2. Hastanın bilincini değerlendirdiniz mi?   

3. Hastanın ABC’sini değerlendirdiniz mi?   

Sindirim yolu zehirlenmelerinde   

1. Gerekirse aspirasyon uyguladınız mı?   

2. Maske ile oksijen uyguladınız mı?   

3. Damar yolunu açtınız mı?   

4. Hastanın öykünü aldınız mı?   

5. Ulusal Zehir Danışma Merkezini aradınız mı?   

6. KKM ile iletişime geçerek danışman hekimin onayı ile aktif kömür 

uyguladınız mı? 

  

7. Hastayı monitörize ettiniz mi?   

Solunum yolu zehirlenmelerinde 

1. Gerekirse, hasta entübe edilir ve Balon valve-maske ile ventilasyon 
sağlanır. 

  

2. Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız. (114) arayınız.   

3. Gerekirse geri dönüşsüz maske ile (%100) oksijen uygulayınız.   

4. Damar yolunu açınız.   

Deri yolu ile zehirlenmelerinde 

1. Hasta ile zehrin temasını kestiniz mi?    

2. Gerekirse hastayı entübe ettiniz mi?   

3. Damar yolunu açarak % 0.9 NaCl solüsyon uyguladınız mı?   

4. Anaflaktik şok gelişmişse acil bakım akış şemasını uyguladınız mı?   

5. Zehirle temas eden bölgeyi bol tazyiksiz su ile yıkadınız mı?   

6. UZEM ile iletişim kurdunuz mu?   

7. Hastanın üzerini kuru ve temiz örtülerle örttünüz mü?   

Kene ısırmasında acil yardım 

1. Kene, vücuda saplandığı yerden kendiliğinden çıkmışsa yaralı 
bölgeyi sabunlu su ile yıkadınız mı? 

  

2. Keneyi uygun bir kaba koyarak hasta ile birlikte KKM’ nin uygun 

gördüğü sağlık kuruluşuna naklettiniz mi? 

  

Kedi köpek ısırmasında acil yardım 

1. Isırılan bölgeyi yıkadınız mı?    

2. Sıkan takı veya giysi varsa çıkarttınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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3. Isırılan kolu veya bacağı hareket etmeyecek şekilde sabitlediniz 
mi? 

  

Yılan ısırıklarında acil yardım   

1. Damar yolunu açtınız mı?   

2. Şok bulgularını değerlendirdiniz mi?   

3. Yaralının vücut sıcaklığını korudunuz mu?   

4. Yılanın diş izlerini buldunuz mu?   

5. Isırılan bölgeyi su ve sabunla yıkadınız mı?   

6. Yaralı bölgeyi kalp seviyesinde hareketsiz tuttunuz mu?   

7. Her 5 dakikada bir ödemin sınırını izlediniz mi?    

8. KKM ile temasa geçerek danışman hekimin onayı ile antidot 

uyguladınız mı? 

  

Arı sokmalarında acil yardım   

1. Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği uyguladınız mı?   

2. Arının iğnesi derinin üzerinden görülüyorsa sıyırarak çıkarttınız 

mı? 

  

3. Sokulan bölgeyi yıkadınız mı?   

4. Soğuk uygulama yaptınız mı?   

5. Eğer ağızdan sokmuşsa hastanın buz emmesini sağladınız mı?    

6. Gerekirse damar yolunu açtınız mı?   

7. KKM ile iletişime geçerek danışman hekimin onayı ile ilaç 

uyguladınız mı? 

  

Akrep ve örümcek sokmalarında acil bakım   

1. Sokulan bölgeyi su ve sabunla yıkadınız mı?   

2. Hastanın damar yolunu açtınız mı?    

3. KKM ile temasa geçerek danışman hekimin onayı ile ilaç 

uyguladınız mı? 

  

Deniz canlıları sokmalarında acil yardım   

1. Yaralı bölgenin stabilizasyonunu sağladınız mı?   

2. Batan diken varsa ve görünüyorsa sıyırarak çıkarttınız mı?    

3. Denizanası çarpmasında deniz suyu ile yaralı bölgeyi yıkadınız mı?   

4. Denizkestanesi dikeni batmasında yaralanan bölgeyi sıcak su içinde 

ağrı sona erinceye kadar beklettiniz mi? 

  

Göze toz gibi küçük madde kaçmışsa 
  

1. Hastaya gözünü kırpıştırmasını ve aşağı yukarı bakmasını 

söylediniz mi? 

  

2. Gözü ışığa doğru çevirip, alt ve üst göz kapağını açarak içine 
baktınız mı? 

  

3. Tozu, nemli, temiz bir gazlı bezin ucuyla çıkarmaya çalıştınız mı?   

4. Hastanın gözünü bol su ile yıkadınız mı?   
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Göze kimyasal madde temas etmişse 
  

1. Kontak lens varsa çıkarttınız mı?   

2. Kirlenmiş olan gözü yıkadınız mı?   

3. Gözü temiz bir bezle kapattınız mı?   

Göze yabancı cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa   

1. Simit sargı ile batan yabancı cismi sabitlediniz mi?   

2. İki gözü de temiz bezle kapattınız mı?   

Kulakta yabancı cisim   

1. Cisim, kulak yolu dışında ise aldınız mı?   

Burunda yabancı cisim   

1. Yabancı cisim olmayan burun duvarını kapattınız mı?    

2. Hastaya kuvvetli bir nefes vermesini söyleyerek cismin atılmasını 

sağladınız mı? 

  

Dekompresyon hastalığı   

1. Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile % 100 oksijen 

uyguladınız mı? 

  

Akut dağ hastalığı   

1. Hastanın alçak irtifaya inmesini sağladınız mı?   

2. Hastaya geri dönüşsüz rezervuarlı maske ile % 100 oksijen 

uyguladınız mı? 

  

Yüksek irtifa akciğer ödemi   

1. Hastayı en kısa sürede mümkün olan alçak düzeye indirdiniz mi?   

2. KKM ile iletişime geçerek hastanın naklini sağladınız mı?   

3. Vaka kayıt formunu eksiksiz doldurdunuz mu?   
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 E 

3 C 

4 A 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 

2 E 

3 C 

4 A 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 A 

4 E 

5 C 

 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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