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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Sizler meslek gereği hasta, yaşlı ve engellilerin her türlü bakımıyla sorumlu
olacaksınız. Kuşkusuz günlük bakım sırasında oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirmek
için çalışma alanınız olan konutların güvenliğinden emin olmak sizler açısından öncelikli ve
önemli bir konudur.
Evde yaşlı, hasta ve engelli bakımında üzerinde durulması gereken en temel
gereksinim kuşkusuz güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Bakım sürecinin daha kolay ve
tehlikesiz gelişmesi, bakım sırasında oluşabilecek kazaların önceden önlenmesine yönelik
tedbirlerin alınmasıyla başlar. Bu nedenle konut güvenliğini sağlayarak muhtemel kazaları
en aza indirmek konusunda bilinçli olmalı ve çalışma ortamlarında alınması gereken
tedbirleri yerine getirmelisiniz.
Tüm güvenlik önlemleri alınsa bile yine de her an bir kaza riskiyle karşı karşıya
bulunmaktayız. Siz bakım elemanlarının, bakım sorumluluğunu almış olduğunuz bireye karşı
ilk yardım uygulamalarını bilme zorunluluğu da vardır. İlk yardım ekibi gelene dek bakımını
yürüttüğünüz bireyin hayatta kalabilmesi ya da kaza nedeniyle kalıcı hasarlar olmasının
önlenmesi bazen yapılabilecek küçücük bir detaya bağlıdır.
Bu modülde ilk yardım ekibi gelene kadar kazazedeyi hayatta tutabilecek tedbirleri
alabilecek, kaza nedeniyle oluşabilecek kalıcı hasarları en aza indirebilecek temel
uygulamaları yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında kazazedenin durum analizi yaparak,
müdahaleye karar veya ölüme hüküm verebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.
Bir kaza olduğunda ilk yardımda bulunmak için yapılacak kontrolde öncelik
sırasının neler olduğunu,
Durum analizinde belli bir sıra takip etmenin nedenlerini,
Hangi belirtileri gördüklerinde ölüme hüküm verebildiklerini araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt alına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

1. DURUM ANALİZİ YAPMAK

Şekil 1.1: Hayatta kalma halkalarının oluşturduğu zincir

Bir kazazedeyle karşılaştığınızda zamana karşı yarış başlamış demektir. Yaşam
zincirinin birinci halkası olan durum analizi yapmak, kalbin durmasını önlemek ve
oluşabilecek bir kalıcı hasarı önlemek açısından çok önemlidir.
Durum analizi, oluşmuş bir kaza sonrası kazazedenin hasar durumunu tespit etmektir.
Bu tespit yapılırken hasarın önemine göre mümkün olduğunca biri yapılırken diğeri de
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beraberinde olacak şekilde bir sıra takip edilir. İlerde de bahsedileceği gibi bazı özel
durumlarda kazanın türü ve şiddetine göre kontrol sıralamasında değişiklikler olabilir.









Dış kanamanın olup olmadığı,
Kalbin atıp atmadığı,
Nefes alınıp alınmadığı,
İç kanamanın olup olmadığı,
Bilincin yerinde olup olmadığı,
Şoka girilip girilmediği,
İkinci derecede hasarın olup olmadığı,
Ölüm belirtilerinin olup olmadığına bakılır.

1.1. Dış Kanama Kontrolü
Normal yapıda bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık 5 litre kan bulunur. Sağlıklı bir
yetişkin zarar görmeden 1 l. kan kaybedebilir. Bundan daha fazlası yaşamı tehlikeye sokar.
Kan kaybının en kısa zamanda önlenememesi durumunda kazazede;





Şoka girer,
Bilincini yitirir,
Kalp krizi geçirir,
Solunumu durur ve ölür.

Toplardamar kesikleri atardamar kesikleriyle kıyaslandığında daha az tehlikeli ve
durdurulması da daha kolaydır. Şiddetli kanamaların genel nedeni atardamar kesikleridir ve
vücutta harici veya dâhili şekilde olabilir. Tespitindeki kolaylık, önem ve zaman kazancı
açısından öncelikli olarak dış kanama kontrolü yapılır. Kontrol birkaç saniye gibi çok kısa
sürede tamamlanmalıdır. Vücudun görünen bir yerinden kan geldiği gözükmüyorsa çok
şiddetli dış kanamalara sebep olduğundan sadece kol, boyun ve uyluğa bakmakla yetinilir ve
bir sonraki kontrole geçilir.

1.2. Kalp Durması Kontrolü
Kazazedeyi bulduğumuzda görünen kaza nedenine bağlı olarak sorunu net bir şekilde
anlayamadıysak derhal kazazedenin şiddetli kanaması olup olmadığına bakılır. Kalp durması
doğal olarak kanamadan daha önemlidir ancak bir kanama varsa bu aynı zamanda kalbin
attığını da gösterdiğinden öncelik şiddetli dış kanama kontrolündedir. Eğer kanama yoksa ve
kazazede baygın görünümdeyse, hemen kalbinin atıp atmadığını kontrol etmek gerekir.
Aslında gözlerimizle dış kanama olup olmadığını gözlemlerken aynı zamanda nabız kontrolü
yapmak da mümkündür.
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Elektrik çarpmalarında kalp ritmi 300’e kadar çıkar. Bu yüksek sayıda bir ritim kalbin
titremesi şeklinde olduğundan kan pompalanamaz duruma gelir. Bu nedenle elektrik
çarpmalarında şiddetli kanamaya bakılmaksızın kalp kontrolüne geçilir.
Kalp durması kontrolünde ilk adım olarak kalp atışı dinlenir. Kalp atışı, kulağın kalbe
dayanarak dinlenmesi ile kontrol edilebilir. Bilekte olduğu gibi atar damarların
vücudumuzda yüzeye yakınlaştığı yerlerden de nabzın kontrolü yapılabilir. Ancak çevre
etkileri veya zayıflık durumunda ne kalp atışı ne de nabız tam olarak alınamayabilir. Bu
nedenle nabız kontrolünü doğrudan nabzın en kuvvetli olduğu şah damarından yapmak
yararlı olacaktır. Şah damarından nabız, kazazedenin boynuna, nefes borusuyla uzun boyun
adalesinin arasındaki atardamar üzerine, bir elin iki parmak uçları ile bastırarak kontrol
edilir.

Şekil 1.2:Şah damarından (Carotid) nabız ölçümü

Kalp durması kontrolünde ikinci adım olarak göz kapakları açılarak göz bebeklerine
bakılır. Göz bebeklerinin ışığa reaksiyon gösterip göstermediğine veya büyük ve sabit kalıp
kalmadığına bakılır. Kalp atışı durduğunda, gözbebekleri 45- 60 saniye içinde genişlemeye
başlar. Genişlemiş olarak kalırlar ve ışığa reaksiyon göstermezler. Bu da kalbin durmuş
olduğunu gösterir.

1.3. Solunum Durması Kontrolü
Normalde solunum kendiliğinden, sessiz, ağrısız, kolaylıkla gerçekleşir. Solunum
sayısı değişmekle beraber genellikle erişkinde 15-20 kez/dk., çocukta 20-30 kez/dk., bebekte
30-40 kez/dk. arasındadır, normal solunum yüzeysel veya derin değildir.
Solunum BAK-DİNLE-HİSSET yöntemiyle saptanır.


Bak, göğüs kafesi kalkıyor iniyor mu?



Dinle, soluk sesi duyuluyor mu?


Hisset, soluk yanağa geliyor mu?
Bu soruların cevapları olumsuzsa ya da ağza burna ayna veya cam tutulduğunda
buharlaşma olmuyorsa solunum yok demektir. Solunum durduğunda dokular
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oksijenlenemeyeceği için dudaklar ve tırnaklar siyanotiktir (morarmıştır).
Kazazedenin kalbi atıyor fakat baygın görünümde ise kazazedeyi;




Yavaşça sırt üstü yatar vaziyette çeviriniz.
Ağızda solunumu engelleyebilecek bir şeyler varsa alınız.
Başını, alına bir şey koymadan geriye doğru bükünüz.

Sonra,




Kulağınızı kazazedenin ağız ve burnunun 2-3 cm. üzerine getirin ve nefes alışını
duymaya çalışınız.
Göğüs kafesinin ve karnının hareket edip etmediğine bakınız.
Yüzün ve dudakların normal veya mavi-gri renge dönüşüp dönüşmediğini
kontrol ediniz.

Şekil 1. 3: Bilinci kapalı hasta, önce nefesini dinleyiniz.

Göğüs ve karnın hareket ediyor olması tek başına, nefes alındığının göstergesi olamaz.
Hava yolu tıkalıysa, bir istemsiz kas olan diyafram yine çalışır, göğüs ile karın hareket
edebilir ancak solunum gerçekleşmez. Ayrıca giyinik olunduğu durumlarda göğüs ve karın
hareketlerini sağlıklı izlemek güçleşir. Bu nedenle mutlaka ağız ve burundan hava hareketini
dinleyip varlığını hissediniz sonra göğüs ve karın hareketlerine bakınız.

1.4. İç Kanama Kontrolü
Şiddetli kanamalar harici ise tespiti kolay olur ve hemen müdahale edilebilirler. Ancak
iç kanamalar harici kanama gibi kolay tespit edilemediğinden, ondan daha tehlikeli
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durumlara sebep olabilir.
İç kanamanın vücut dışında en sık görülen belirtileri ezikler ve çürüklerdir. Bu
belirtiler yumuşak doku içine kanama olduğunun göstergesidir. İç kanamalar, gözle
görülemeyen kanamalar olmasına rağmen, dışa açılan bir iç organda meydana gelmişse, daha
kolay ve çabuk fark edilirler. Örneğin, mide, akciğer, böbrek kanamalarında olduğu gibi.
İç kanama bulguları







Nabız zayıf ve süratlidir (ipliksi)
Deri soğuk ve nemlidir (yapışkandır)
Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır.
Hastada genelde susuzluk hissi ve huzursuzluk vardır.
Bulantı, kusma olabilir.
(Geç bulgu: Kan basıncı düşer)

Dışa açık olmayan iç kanamalar deri alında, adale içinde ve iç organlarda oluşur ve
dışa açılamadığından, içte toplanma ve şişme nedenleriyle, bulunduğu yere göre tehlikeli
olabilir. Özellikle baş ve iç organlardaki iç kanamalar hayati tehlike taşır.




Kulaktan gelen kan baştaki iç kanamayı,
Kanlı öksürük göğüsteki iç kanamayı,
Kanlı kusmuk midedeki bir iç kanamayı gösterebilir.

Bunların ötesinde şiddetli kanamalar şoku getireceğinden, kazazedelerde şok belirtileri
bir iç kanama olduğunu düşündürmelidir.

1.5. Bilinç Kontrolü
Bilincin yani şuurun açık olup olmaması, vücudun bir takım savunma sistemlerinin
çalışıp çalışmaması açısında önemlidir. Özellikle kazazedeye verilecek pozisyonlara, su, ilaç
veya morfin gibi maddelere, bilincin yerinde olup olmamasına göre karar verilir.
Kazazedenin bilinç kontrolü, diğer kontrollerin yapılması sırasında kendisi ile konuşmaya
çalışılarak yapılabilir.
Kazazedeyle konuşarak iletişim kurmaya çalışmalı, "İyi misin, sana ne oldu, adın ne?"
gibi sözlü uyarılarda bulunmalısınız. Eğer kazazede cevap verebiliyorsa bilincinin yerinde
olması ilk yardım uygulamalarını gerçekleştirmek açısından büyük ölçüde faydalı olacaktır.
Ondan elini ayağını oynatmasını isteyiniz. Böylece omuriliğinde bir yaralanma olup
olmadığını anlayabilirsiniz. Özellikle bir yerden bir yere taşınıyorsa bunu mutlaka bilmeniz
gereklidir.

1.6. Şok Kontrolü
Şok esas olarak beyine gelen oksijenin azalması ile oluşan reaksiyon düşmesi ve
görünümdür. Beyne oksijeni kan taşır ve temiz kanın akışını etkileyen birçok etken vardır.
Bu etkenlerin mevcudiyeti halinde kazazede şoka girebilir.
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Şok türleri

Kan kaybının neden olduğu şoklar.

Su kaybının neden olduğu şoklar.

Kalp rahatsızlığına bağlı şoklar.

Zehirlenmelere bağlı şoklar.

Nefes alma güçlüğüne bağlı şoklar.

Psikolojik şoklar.

Alerjik durumlara bağlı şoklar.



Şokun yaygın belirti ve arazları

Huzursuzluk, sıkıntı, güçsüzlük, halsiz ve soluk görünüm ve şaşkınlık.

Zayıf ve hızlı kalp atışı. (Normal nabız ortalama 70 olup, şok sırasında
200’e kadar çıkar)

Soğuk, kül rengi ve yapışkan bir cil.

Çokça terleme.

Başlangıçta soluk ve tebeşir görünümlü bir cil, sonra morarma.

Derin olmayan, düzensiz nefes alış. Bu nefes alışlar güçlükle olabilir.

Kapalı ya da yarı kapalı gözkapakları, fersiz ve donuk gözler ve büyümüş
göz bebekleri.

Aşırı susuzluk.

Bulantı ve muhtemel kusma.

Sabit bir hızla düşen kan basıncı (ölçüm cihazı olmadan anlaşılamaz).

Şokun gelişmesi ile bayılma.

Çocuk gibi el ve kollarını sallayarak çırpınma.

Öleceğini hissetme.

Şokun arkası şuur kaybıdır. Faaliyetleri için yeterli oksijen bulamayan beyin,
faaliyetlerini yaklaşık dört dakikalık bir süre için kısmen askıya alır. Bu dört dakikalık
kesinti süresinde kazazede hayata döndürülürse kurtulabilir. Ancak dört dakikanın sonunda
beyinde ciddi hasarlar oluşur ve devamında sırasıyla kalp krizi ve ölüm gelir.

1.7. İkinci Derece Hasar Kontrolü
Kazazedeye ilk yardım uygulamak için en acil problemler tespit edildikten sonra
yapılacak müdahalelerde hareket tarzımızı da belirlemek için daha az önemli sayılabilecek
hasarları da bilmek gereklidir.
Bu hasarlar genel anlamda, tedaviye başlamak için zamanın olduğu, ölümcül
sayılamayacak veya kalıcı olmayan hasarlardır. Hayati tehlike yaratmayan kanamalar,
yanıklar, kırık ve çıkıklar bu tip hasarlardandır. Tüm diğer kontroller bittikten sonra
gerekirse vücut tamamen soyularak yapılır. Ancak sadece temel ilk yardım eğitimi almış
kişiler için çok gecikmeyecekse yetkilinin beklenmesi daha uygun olur.
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1.8. Ölüm Hükmü Vermek
Yaşam kontrollerini yaptıktan sonra kolaylıkla ölüme hüküm vermememiz gerekir.
Bakım elemanı olarak hem hata yapma ihtimalimiz büyüktür, hem de bu bizim yetki ve
sorumluluğumuz değildir. Bu nedenle yaşayan bir kazazede için yanlışlıkla ölüm hükmü
verilebilir. Bu nedenle hassas davranmalı, belirtiler artık şüphe götürmez derecede ölümü
göstermiyorsa, müdahaleye devam etmeliyiz.
Ölüm belirtileri





Nefes alışı duyulamaz.
Kalp atışı hissedilemez.
Gözler donuklaşır ve göz bebeği iri ve sabit görünür.
Vücutta soğuma başlar.

Daha ileri durumda




Vücut kaskatı kesilir.
Doku bozulması başlar.
Morluk oluşmaya başlar (Zaman geçtikçe kan dolaşımının olmamasından dolayı
kan vücudun al kısımlarında birikir. Genellikle mor bir renk alır.

Tüm bu bilgiler ışığında bir kazazedeyle karşılaştığınızda hareket tarzınız basitçe
aşağıdaki gibi olmalıdır:
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Hasta ya da yaralı kişiyi yatırınız. Dinlendiriniz.



Kanaması varsa durdurunuz.



Solunum yolunu açık tutunuz, gerekirse ağız yoluyla yapay solunum yapınız.
Şok durumu önleyip, kişiyi ayakları kalp seviyesinin yukarısında meyilli olarak
yatırınız.



Şuursuz olanlara sulu ya da katı yiyecek vermeyiniz.
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Dikkatli muayene ediniz, gerekli ilk yardımı gecikmeden yapınız.



Gerekirse doktora ya da hastaneye telefon ediniz ya da ettiriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kazazedenin üzerinde veya çevresinde bol
miktarda kan olup olmadığına bakınız.
Kazazedenin üzerinde veya çevresinde bol
miktarda kan varsa kaynağına bakınız.
 Kazazedenin çevresinde kan yoksa süratle
kazazedenin boynuna, üst kol ve
uyluklarında şiddetli kanama olup
olmadığına bakınız.
 Kazazedede şiddetli dış kanama yoksa
kazazedenin şah damarından nabız
kontrolünü yapınız.
 Kazazedenin göz kapaklarını kaldırarak,
göz bebeklerinin ışığa reaksiyon gösterip
göstermediğine bakınız.
 Kazazedenin nabız ve göz bebek kontrolü,
kalbin attığını gösteriyorsa kazazedeyi
yavaşça sırt üstü çeviriniz.
 Kazazedenin ağız ve burnundan, nefes
kontrolünü yapınız. Nefes alıp verme
yoksa kontrolü keserek derhal suni
solunuma geçiniz.
 Kazazede nefes alıyorsa kulaktan gelen
kan, kanlı öksürük veya kusmuk veya
karın bölgesinde büyük mor şişlik olup
olmadığı kontrol ediniz.
 Kazazedede iç kanama yoksa benzinde
solukluk, nefes almada sıklık, nabızda
yükselme olup olmadığına bakınız.
 Kazazedede şok belirtisi yoksa ve
gerekiyorsa soyarak kazazedenin tüm
vücudundaki ikinci derecedeki hasarları
kontrol ediniz.

 Şiddetli kanama varsa kontrolü keserek
derhal kanamanın kesilmesine yönelik
müdahaleye geçiniz.
 Kanama varsa kontrolü keserek derhal
kanamanın kesilmesine yönelik
müdahaleye geçiniz.
 Kazazedenin nabız ve göz bebek
kontrolü, kalbin durduğunu gösteriyorsa
kontrolü keserek derhal yaşam desteğine
geçiniz.
 Göğüsün inip kalkması nefes alınıp
verildiğini göstermez. Nefes yolu tıkalı
ve hava geçişi olmuyor dahi olsa
istemsiz kaslara sahip olan diyafram
çalışmaya devam edebilir.
 Kazazedede kulaktan gelen kan, kanlı
öksürük veya kusmuk veya karın
bölgesinde büyük mor şişlik varsa
kontrolü keserek iç kanamaya yönelik
müdahaleye geçiniz.
 Kazazedenin benzinde solukluk, nefes
almasında sıklık, nabzında yükselme
varsa kontrolü keserek derhal şoka karşı
müdahaleye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
Kazazedenin durum analizinde ilk adım kalp durması kontrol
edilir.

2.

Normal bir yetişkin kazazedede 1 l’den fazla kan kaybının olması
hayati tehlike yaratır.

3.

Elektrik çarpmalarında şiddetli kanamaya bakılmaksızın kalp
kontrolüne geçilir.

4.

Kalp atışı durduğunda, gözbebekleri 45- 60 saniye içinde
genişlemeye başlar.

5.

Şiddetli dış kanama kontrolünde sadece uyluğa bakmak yeterlidir.

6.

Kazazedenin nabzını en sağlıklı olarak el bileğinden alırız.

7.

Kalbi duran kazazedenin göz bebekleri iri ve sabit durumdadır.

8.

Kazazedenin nefes alıp almadığını en sağlıklı olarak göğüs
kafesinin kendi kendine kalkıp inmesi ile anlarız.

9.

Kanlı öksürük göğüsteki iç kanamayı gösterebilir.

Doğru

Yanlış

10. Kazazedenin şuur kontrolü, kendisi ile konuşularak yapılır.
11. Şoktaki insanın nabzı 70’e kadar çıkar.
Faaliyetleri için yeterli oksijen bulamayan beyin, faaliyetlerini
12. yaklaşık dört dakikalık bir süre için kısmen askıya alır.
2.Derece hasarlar genel anlamda, ölümcül sayılamayacak veya
13. kalıcı olmayan hasarlardır ve yetkili kişi beklenir.
DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Arkadaşınızla bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınızı evde odalardan
birinde baygın görünümünde buldunuz. Ancak arkadaşınızın neden bayılmış olduğunu siz
bilmiyorsunuz. Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi durum analizinde
bulununuz.
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Evet

Hayır

Kazazedenin çevresinde veya üzerinde büyük miktarda kan veya
kan lekesi olup olmadığına baktınız mı?
Kazazedenin çevresinde kan yoksa süratli olarak kazazedenin
boynuna, üst kol ve uyluklarında bir şiddetli kanama var mı diye
baktınız mı?
Şiddetli dış kanama yoksa kazazedenin şah damarından nabız
kontrolünü yaptınız mı?
Kazazedenin göz kapaklarını kaldırarak, göz bebeklerinin ışığa
reaksiyon gösterip göstermediğine baktınız mı?
Kazazedenin nabız ve göz bebek kontrolü, kalbin attığını
gösteriyorsa kazazedeyi yavaşça sırt üstü çevirdiniz mi?
Kazazedenin ağız ve burnundan, nefes alıp verme yapıp
yapmadığını kontrol ettiniz mi?
Kazazede nefes alıyorsa kulaktan gelen kan, kanlı öksürük veya
kusmuk veya karın bölgesinde büyük mor şişlik olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Kazazedede iç kanama yoksa benzinde solukluk, nefes almada
sıklık, nabızda yükselme olup olmadığına baktınız mı?
Kazazedede şok belirtisi yoksa ve gerekiyorsa soyarak kazazedenin
tüm vücudundaki 2.derecedeki hasarları kontrol ettiniz mi?

10. Kazazedeye bilinç kaybına karşı müdahaleye geçtiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında solunumu duran kazazedenin hava yolunu
açabileceksiniz. Solunumu duran kazazedeye suni solunum yaptırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA








Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.
Ağız ile kaç çeşit suni solunum yapılabildiğini,
Ağız ile suni solunumun nasıl yapıldığını,
Suni solunum periyodunun ne olduğunu,
Suni solunum çeşitlerinin hangi durumlar için tercih edilebilir olduğunu,
Suni solunum sırasında kazazedenin hava alıp almadığını nasıl gözlediklerini
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. SOLUNUM SİSTEMİ VE
SUNİ SOLUNUM
Solunum sistemi, üst solunum yolu (ağız, burun, boğaz ) ve al solunum yolundan
(larenks, trakea, bronşlar, akciğerler) oluşmaktadır. Diyaframa, göğüs kafesi kasları ve
yardımcı solunum kasları, solunumun düzenli olmasını sağlarlar.

Solunum, oksijenli havanın ağız ve burun yolu ile alınarak akciğerlere gönderilmesi,
orada havanın içindeki oksijenin kana geçerek, kandaki karbondioksitin de ciğerlerdeki
havaya geçmesi, burada kirlenen havanın tekrar geri dönerek tekrar ağız ve burun yolu ile
dışarı atılmasıdır.
Solunum sırasında havanın geçtiği yola solunum hava yolu denir.
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2.1. Solunum ile İlgili Sorunlar ve Muhtemel Nedenleri




Solunum hızlı ve yüzeysel ise, nedeni: Egzersiz, koşma, ateşli hastalıklar, şok,
zehirlenme vb. olabilir.
Solunum derin, zorlanarak, kesik kesik ise, nedeni: Solunum yolu kısmen tıkalı
ya da akciğer sorunu olabilir.
Kişi konuşamıyor, öksüremiyor ve refleks olarak iki eliyle boğazını tutuyorsa ,
nedeni: Soluk yolu yabancı cisimle tıkanmıştır. Bir süre sonrada bilinç kaybı
gelişir.

2.2. Akciğerdeki Suyun Çıkartılması
Al hava yolu olan akciğerler bir şekilde tıkanmış olabilir. Bu tıkanma akciğerlerin esas
işlevini görmesini engelleyebilir. Bu neden ile öncelikle akciğerlerde solunumu engelleyecek
bir şey varsa o çıkartılmalıdır. Buna gösterebileceğimiz en yaygın örnek suda boğulmadır.
Suda boğulma sırasında akciğerlere su ile dolar ve akciğerler işlevini göremez olur.
Çok kısa sürmek kaydı ile akciğerleri dolmuş olarak sudan çıkartılan kazazedeye ilk
olarak akciğerlerindeki suyun çıkartılma uygulaması yapılır. Ciğerlerdeki suyun çıkartılması
yüzüstü yatırılan kazazedenin karnından sarılarak, havaya kaldırılması ve diyaframa baskı
yapacak şekilde silkelenmesi ile sağlanır. Bu şekilde ciğerlerdeki su çıkartılır ve ileri
müdahaleye geçilir. Kazazedeye kendisine gelir gelmez derin nefesler aldırılarak ciğerlerde
kalan suyun da atılması sağlanır. Aksi takdirde deniz suyu ciğerlerde tahribata sebep olmakta
ve akciğer fonksiyonunu kaybederek 72 saat sonra dahi ikinci bir boğulma
yaşanabilmektedir.
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Şekil 2. 1: Silkeleme yöntemi ile ciğerlerdeki suyun çıkartılması

2.3. Solunum Hava Yolunun Açılması
Üst solunum yolu diyeceğimiz ağız, burun, gırtlak ve nefes borusu kaza sırasında
balgam, kan, tükürük, takma diş, dışardan gelen yabancı cisimler vb. nedenler ile tıkanabilir.
Hava yolu tıkanan kazazedenin solunumu durabilir. Hatta bu tıkanma dışarıdan yapılacak
suni solunuma dahi engel olabilir.
Suni solunum öncesi kazazedeye verilecek özel bir pozisyon ile kazazedenin hava
yolu açılır.

Şekil 2. 2: Hava yolunu açık tutma

Kazazedenin omuzu biraz yükseltilerek başın geriye atılması hava yolunun doğal
şekilde açılmasını sağlar. Ancak müdahale; hava yolunun açılması ile birlikte, kalp masajı
gibi sert bir zeminde yapılması gereken bir başka müdahaleyi de içeriyorsa kazazedenin
omuzlarının yükseltilmesi mümkün olmayabilir. Bu neden ile boyun bir el ile kaldırılırken
diğer el ile de alın bastırılarak hava yolu açılır.
Bu hareket boynu uzatır ve dili boğazın gerisinden uzak tutar. Hatta bu şekilde
havayolu açıldıktan sonra kazazede suni solunuma gerek kalmaksızın kendiliğinden nefes
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almaya dahi başlayabilir. Kazazedenin hava yolu açıldıktan sonra solunumun kendi kendine
başlayıp başlamadığını kontrol ederiz.

2.4. Ağız ile Suni Solunum Yapmak
Kalp atışının olmasına rağmen kazazedenin solunumu durmuşsa hava yolu açılmalı,
hava yolu açılması ile solunum kendi kendine başlamadıysa derhal suni solunuma
geçilmelidir.
Suni solunum, solunumu durmuş kazazedenin akciğerlerine dışarıdan onları şişirecek
kadar hava verilerek serbest çıkışın sağlanmasıdır. Suni solunum sadece kendiliğinden
solunum yapamayan kişiler için uygulanır.
Aletsiz suni solunum için üç farklı metot vardır.




Ağızdan ağza suni solunum.
Ağızdan buruna suni solunum.
Silvester metodu ile suni solunum.

2.4.1. Ağızdan Ağza ve Ağızdan Buruna Suni Solunum

Şekil 2. 3: Suni solunum yapmak

Ağızdan ağza suni solunum, kurtarıcının kazazedenin burnunu kapatarak ağzından
hava üflemek şeklinde yaptığı yarı aktif suni solunumdur. Aletsiz suni solunum yöntemleri
arasında en etkin olanıdır.
Ağızdan buruna suni solunum ise kurtarıcının kazazedenin ağzını kapatarak
burnundan hava üflemek şeklinde yaptığı yarı aktif suni solunumdur. Kazazedenin ağzını
açamadığı, ağız ve çevresindeki yara veya kimyasal bulaşıklar nedeni ile ağızdan ağza suni
solunum ihtimalinin olmadığı durumlarda tercih edilir.
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Akciğerlerdeki havanın boşalması, kurtarıcının ağzını çekmesi ile kendi kendine pasif
şekilde olur. Kurtarıcı hava verdiğinde kazazedenin göğsünde şişme olduğunu görmelidir.
Eğer şişme olmuyorsa hava yolunu kontrol etmeli ve bunun için gerekirse parmaklarını
kullanmalıdır. Suni soluk vermenin periyodu dört yaş üstü insanlarda beş saniyede bir, yani
dakikada on iki keredir.
Suni solunum, kazazede kendi kendine nefes alıp vermeye başlayıncaya veya işlem
yetkili kişi tarafından devir alınıncaya kadar devam ettirilmelidir.
Suni solunum sırasında ara sıra kalp atışlarının da kontrolünde yarar vardır. Eğer kalp
durursa derhal yaşam desteğine yani kalp masajı ile birlikte suni solunuma geçilmelidir.
Eğer kalp atıyor, solunum eski haline dönmüş, fakat kazazedenin bilinci hâlâ kapalı
ise, kazazede bilinç kaybı pozisyonuna getirilir.

2.4.2. Silvester Yöntemi
Silvester yöntemi, kalbi atan fakat solunumu durmuş kazazedeye yaptırılan hareket ile
pasif şekilde hava alıp vermesini sağlayan suni solunum yöntemidir. Sırtı yere gelecek
şekilde sert zemine yatırılan kazazedenin omuzları yastık, ceket gibi bir şeyle yükseltilir.

Şekil 2. 4: Silvester yönteminde kazazedenin yatırılması

Kazazedenin baş tarafına geçilir ve her iki el ile kazazedenin el bileklerinden tutulur.
Bu vaziyette kazazedenin diyaframına baskı yapılarak pasif olarak hava vermesi ve
kollarının geri çekilerek pasif şekilde hava alması sağlanır. Periyot ağızdan ağza da olduğu
gibi dakikada on iki kez olup kazazede kendi kendine soluk alıp vermeye başlayıncaya veya
yetkili kişi işlemi devir alıncaya kadar devam edilir.
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Şekil 2. 5: Silvester yönteminin uygulanması

2.3.2.1. Silvester Yönteminin Tercihi
Bazı durumlarda ağızdan ağza veya ağızdan buruna suni solunum yapılamaz. Örneğin
ağız ve burun çevresindeki bazı zehirli ve asit özelliği olan bulaşıklar, kurtarıcı için tehlike
arz eder veya yüzdeki yaralanmalar ağızdan ağza veya ağızdan buruna suni solunum
tekniklerinin kullanımını engelleyebilir. O zaman suni solunumda bir başka seçenek olarak,
Silvester yöntemi uygulanmalıdır. Ancak bu yöntem daha önce anlatılan yöntemden daha az
etkilidir ve sadece ağızla yapılan suni solunum yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda
tercih edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kazazedeyi sert bir zemin
boylamasına yere yatırınız.

üzerine

 Kazazede sudan baygın bir
çıkartıldıysa yüz üstü çeviriniz.

şekilde

 Takma dişler yerinden oynamadıysa,
dokunmayınız.
 Ağız ve boğaz içinde nefes almayı
 Ağızdan ağza (gerekirse mendil ört)
engelleyici maddeler varsa temizleyiniz.

 Kazazedenin karnının alından iki eliniz ile
kavrayınız.
 Kazazedeyi diyaframa baskı yapacak
şekilde
yukarı
doğru
kaldırarak
silkeleyiniz.
 İşlemi iki kere tekrar ediniz.

 Ağzın kapatılması

 Kazazedeyi sırt üstü çeviriniz.
 Bir el ile hastanın boynunu alından
tutularak kaldırınız.
 Diğer elle hastanın alnını bastırarak,
başını geriye doğru yatırınız.

 Kazazedeye kalp masajı yapılmayacaksa
omuzlarının altına bir şey koyarak,
omuzlarını hafif kaldırınız ve bırakınız.
 Kazazedenin ağız çevresinde yara veya  Ağızdan buruna (gerekirse mendil ört)
kimyasal bulaşığı yoksa bir eliniz ile
kazazedenin burnunu kapatırken derin bir
nefes alıp ağzınızı kazazedenin ağzına
tamamen kapatacak şekilde yapıştırınız.
 Kazazedenin ağız çevresinde yara veya
kimyasal bulaşığı varsa bir elinizle
kazazedenin çenesini iterek ağzını
kapatırken derin bir nefes alıp ağzınızı
kazazedenin burnuna tamamen kapatacak
şekilde yapıştırınız.
 Nefesin yüze geldiği kontrol edilir.
 Akciğerlerin tamamen havasız kalmasını
önlemek için dört çabuk ve dolgun nefes
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veriniz.
Kazazedenin
akciğerlerini
havayla
doldururken göğsünün şiştiğini kontrol
ediniz.
Kazazedenin göğsünde şişme olmuyorsa
hava yolunu açıp tekrar soluk veriniz,
Kazazedenin
ciğerlerinin
şiştiğini
görünce, ağzınızı çekiniz ve onun pasif
olarak soluk vermesine izin veriniz.
Kazazedenin nefesini verdiğini, nefesin
 Akciğerlerden havanın boşalması
yüzünüze gelmesi ile kontrol ediniz.
Suni solunumu dakikada on iki kere
olacak şekilde devam ediniz.
Ağızdan suni solunum imkânı yok ve
burundaki tıkanıklık açılamıyorsa ağızdan
suni solunum uygulamasını bırakıp,
silvester yöntemine geçiniz.
Kazazedeyi sert zemin üzerine sırt üstü
yatırınız,
Yastık veya katlanmış ceket veya başka
bir malzemeyle omuzlarını yükseliniz.
Bacaklarınız ayrık olarak hastanın baş
tarafına çömeliniz.
Kazazedenin kol bileklerinden tutularak
üst karın kısmında çaprazlayınız.
Kazazedenin akciğerlerinden havanın
çıkması için vücut ağırlığını ileri vererek
kazazedenin diyaframına baskı yapınız.
Kazazedenin
akciğerlerindeki
hava
boşaldıktan sonra vücudunuzun ağırlığını
geri alınız.
Kazazedenin akciğerlerine hava girişini
sağlamak için kollarını olabildiğince geri
çekerek bastırınız.
Kazazedenin akciğerlerine hava giriş ve
çıkışı için yapılan hareketleri dakikada 12
kere tekrarlayınız.
 Akciğerlere hava dolması
Kazazede kendi kendine soluk almaya
başlayıncaya veya yetkili kişi işlemi devir
alıncaya kadar suni solunuma devam
ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Değerlendirme Ölçütleri

Doğru

Yanlış

Hava yolunun açık hale getirilmesi, suni solunum için
zorunludur.
Larenks, trakea, bronşlar ve akciğerler üst solunum yolu
2.
organlarıdır.
Kişi konuşamıyor, öksüremiyor ve refleks olarak iki eliyle
3. boğazını tutuyorsa nedeni soluk yolunun yabancı cisimle
tıkanmasıdır.
Kazazedenin ciğerlerindeki su boşatılmadıysa kendine
4.
geldikten sonra boşalmaya gerek kalmaz.
Kazazedenin omuzu biraz yükseltilerek başın geriye atılması
5.
hava yolunun doğal şekilde açılmasını sağlar.
Kalp atışının olmasına rağmen kazazedenin solunumu
6. durmuşsa hava yolu açıldığı halde solunum kendi kendine
başlamadıysa derhal kalp masajına geçilmelidir.
Kazazedenin ağzını açamadığı, ağız ve çevresindeki yara
veya kimyasal bulaşıklar nedeni ile ağızdan ağza suni
7.
solunum imkânının olmadığı durumlarda sadece silvester
yöntemi tercih edilir.
Suni solunum, kazazede kendi kendine nefes alıp vermeye
8. başlayıncaya veya işlem yetkili kişi tarafından devir
alınıncaya kadar devam ettirilmelidir.
Suni solunum sırasında ara sıra kalp atışlarının da
kontrolünde yarar vardır. Eğer kalp durursa derhal yaşam
9.
desteğine yani kalp masajı ile birlikte suni solunuma
geçilmelidir.
Silvester yöntemi, kalbi atan fakat solunumu durmuş
10. kazazedeye yaptırılan hareket ile pasif şekilde hava alıp
vermesini sağlayan suni solunum yöntemidir
Silvester yöntemi, ağızdan ağza veya ağızdan buruna suni
11.
solunum yöntemlerinden daha etkili bir yöntemdir.
DEĞERLENDİRME
1.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Arkadaşınızla bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınız denize düşerek
boğulmuştur. Kendisini çıkardığınızda kalbi ve solunumu durmuştur. Kendisine hem kalp
masajı hem de suni solunum yaptırmanız gerekmektedir. Bu neden ile öncelikli olarak
kazazedenin hava yolunu açmak zorundasınız. Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz
gibi arkadaşınızın hava yolunu açınız.
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Kazazedeyi sert bir zemin üzerine boylamasına yere yatırdınız mı?
2. Ağız ve/veya boğazında nefes almayı engelleyici maddeler varsa
temizlediniz mi?
3. Kazazede sudan çıkartıldıysa yüzünü yere gelecek şekilde çevirdiniz
mi?
4. Kazazedenin karnının altından iki eliniz ile kavradınız mı?
5. Kazazedeyi diyaframa baskı yapacak şekilde yukarı doğru kaldırarak
silkelediniz mi?
6. İşlemi iki kere tekrar ettiniz mi?
7. Kazazedeyi sırtı yere gelecek şekilde çevirdiniz mi?
8. Bir el ile hastanın boynunu altından tutarak kaldırdınız mı?
9. Diğer elle hastanın alnını bastırarak, başını geriye doğru yatırdınız mı?
10. Kazazedeye kalp masajı yapılmayacaksa omuzlarının altına bir şey
koyarak omuzlarını hafif kaldırdınız ve bıraktınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında kalbi ve solunumu duran kazazedeye temel
yaşam desteği verebileceksiniz.

ARAŞTIRMA






Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.
Kalbi ve solunumu duran bir kazazedeyi nasıl yaşama döndürdüklerini,
Kalp masajını nasıl yaptıklarını,
Kalp masajı ve suni solunum periyotlarını nasıl uyguladıklarını araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt alına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
( CPR–KARDİYOPULMONER
RESÜSİTASYON )

Yaşam desteği, hava yolunun açılması ve kalp masajı ile birlikte suni solunumun aynı
anda yapılmasıdır. Kalp durmuşsa nefes alışı da durmuştur. Bu neden ile kalbin durduğuna
hüküm verilir verilmemeli, derhal temel yaşam desteğine geçilmesi gerekir.
Bazı olaylar bize yol göstericidir. Duman ile boğucu ve zehirleyici gazlar, suda veya
boynu sıkan herhangi bir unsur nedeni ile olan boğulmalar, doğrudan kalp ve solunuma
bakılmasını gerektiren olaylardır. Sonuca göre hemen yaşam desteğine geçilir.
Kalp atışı durmuş, soluk alamayan bir kişiyi yaşama döndürmeye çalışırken kalp
masajı suni solunumla beraber uygulanmalıdır. Kalp masajı için göğüs kemiğine uygulanan
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baskı suni havalandırma oluşturur, ancak kana oksijen gidişi açısından yetersiz kalır. Bu
nedenle kalp masajının uygulandığı her durumda ayrıca suni solunuma da gerek duyulur.
Suni solunum hastanın akciğerlerine oksijenli hava getirecektir. Burada oksijen kana
geçecek ve kalp masajı ile bu oksijenli kan vücuda dağılacaktır. Etkili kalp masajı ile suni
solunum, kalp çalışmaya ve kazazede kendi kendine nefes almaya başlayıncaya kadar
hücrelerin ihtiyacı olan oksijeni sağlayacaktır.
Ara verme süreleri eşit olmak kaydıyla, masaj düzenli, düzgün ve kesintisiz olmalıdır.
Temel yaşam desteğine beş saniyeden fazla ara verilemez. Nakil sırasında bile bu aralıklar
on beş saniyeyi aşamaz. Kalp durmadan önce solunum durursa, ciğerlerdeki oksijen yaşamı
bir süre daha devam ettirebilir. Ancak önce kalp durmuşsa beyne oksijen gidişi hemen durur.
Dolaşım eski haline dönmedikçe beyin oksijensiz kalır ve dört-altı dakika sonra kazazede
ölmese bile beyinde büyük hasar görülür.
Kalp masajından önce yumruğun alt yumuşak tarafı ile kalp üzerine kuvvetli olarak bir
iki kere vurulur. Bu darbe bazen kalbi tekrar çalıştırır veya elektrik çarpmalarında olduğu
gibi dakikada üç yüze çıkan titreşimi normale döndürebilir. Eğer bu darbeler yarar sağlamaz
ise yaşam desteğine geçilir.
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TYD için uygulama tablosu:
YAŞ GRUBU

Erişkin

Çocuk

Bebek

8 yaş üstü

1–8 yaş

1–12 ay
Bilinç düzeyini
sapta

ADIMLAR
SOLUK YOLU
(Baş pozisyonu)

Baş-çene

Baş-çene,

Baş-çene

SOLUNUM

Bak-dinle-hisset Bak-dinle-hisset Bak-dinle-hisset

Solunum yoksa
suni solunumu
başlat(*)

Her biri bir
saniye sürecek
şekilde 2 soluk
verilir

Her biri bir
saniye sürecek
şekilde 5 soluk
verilir

Suni solunum
sayısı

En az, dakikada
8–10

En az, dakikada En az, dakikada
12–20
12–20

Göğüs
kemiğinin tam
ortası / iki
meme başının
ortasına

Göğüs
kemiğinin tam
ortası / iki
meme başının
ortasına

Göğüs
kemiğinin tam
ortası / iki
meme başının
ortasına

İki el tabanı üst
üste konarak

Tek veya iki el
tabanı ile

2 parmak ile

30: 2

30: 2

30: 2

Göğse bası
Uygulanacak yer
Göğüs basısının
uygulanışı

TYD / Suni
Solunum

Her biri bir
saniye sürecek
şekilde 5 soluk
verilir

Solunumu
değerlendir
Solunumu
varsa,
Koma
pozisyonu ver

Kalp masajı/
Suni solunum
oranı

3.1. Tek Kişi ile Yaşam Desteği Vermek
Kalbi ve solunumu durmuş kazazedeyi bulduğumuzda yalnızsak veya eğitim almış
başka bir kişi yoksa kazazedeye tek başımıza müdahale etmek zorundayız. Kazazedeyi
derhal sert ve düz bir zemine sırtı yere gelecek şekilde yatırmalı, hava yolunu açmalı ve kalp
masajı ile birlikte suni solunuma geçmeliyiz.
Kalp masajında baskı, kazazedenin göğüs kemiğinin al ucundan dört-beş cm kadar
(yetişkinlerde) yukarısına yapılır.
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Şekil 3. 1: Kalp masajında baskı noktası

Kalp masajı, kurtarıcının elleri birbirinin üzerinde ve kolları dik olarak, kalp masaj
noktasına periyodik baskı yapması şekli ile olur. Baskının periyodu saniyede bir keredir. Tek
kişi ile yapılan bu masaj sırasında on beş kalp baskısının arkasından, iki çabuk suni solunum
yaptırılarak yaşam desteği verilir.


Saptama





Cevap verip vermediğini belirleyiniz.
Omzuna yavaşça dokununuz veya hafifçe sallayınız. "İyi misiniz? " diye
bağırınız. Eğer cevap yoksa

Acil ambulans servisi (112)’yi arayınız.

Eğer çevrede aramayı yapacak başka biri yoksa telefon aramanız 4 dakikadan fazla
sürmeyecekse aramayı siz yapınız. Aksi takdirde ilave yardım gelene kadar ABC’yi
uygulamaya devam ediniz. Bir sonraki adıma geçiniz.


A=Nefes borusunu açınız.



Bir elinizi hastanın alnına koyunuz. Diğer elinizi çenenin kemiğine
yerleştiriniz ve ağzı kapatmadan kafayı arkaya doğru eğiniz. Çenenin
alındaki yumuşak noktaya dokunmaktan kaçınınız. Oraya yapılacak
herhangi bir basınç, dili yukarı doğru itip nefes borusunu tıkayabilir.

Eğer boyun yaralanmasından şüpheleniyorsanız, kafayı arkaya eğmeden çeneyi
kaldırmayı deneyiniz.
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B=Nefes alıp almadığını kontrol ediniz (3-5 saniye)





Yüzünüzü hastanın göğsüne çeviriniz. (Bak)
Kulağınızı hastanın burnuna ve ağzına yaklaştırınız. ( Dinle)
Nefesi yanağınızda hissediniz.(Hisset)
İki kez yavaşça nefes veriniz ( Eğer hasta nefes almıyorsa)







Nefes borusunu açık tutunuz.
Burnu parmağınızla sıkarak kapatınız.
Derin bir şekilde nefes alınız.
Dudaklarınızı hastanın ağzına yapıştırınız veya yüz koruyucu kullanınız.
İki kez yavaşça nefes veriniz, her birini 1 ½ ile 2 saniye arasında
sonlandırınız.
Her nefes verdikten sonra tekrar nefes alınız.
Nefes verirken göğsün kalkışını izleyiniz.
Nefes verdikten sonra göğsün inmesini bekleyiniz.







6. C= nabzı kontrol ediniz.
İki parmağınızı hastanın gırtlağına yerleştiriniz. Parmağınızı yavaşça boynun
oyuğuna doğru kaydırınız (sizden taraf).



8-10 saniye carotid (boyun) nabzı hissediniz. (Bu öğrenme faaliyetinden
sonra nabız için parmağınızı yerleştirmeyi bir arkadaşınızda veya
ailenizden birinde denemelisiniz.)
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Değerlendirmelerinizin bu noktasında, hastanın yapay solunum veya
CPR’dan (kalp akciğer yardımı) hangisine ihtiyacı olduğunu belirlersiniz.

UNUTMAYINIZ,
DESTEKLEMELİSİNİZ.

HANGİ

SİSTEM

ÇALIŞMIYOR

İSE

ONU

Yapay solunum, solunum sistemini destekler. Bu destek hastada nabız olduğunda
fakat nefes almadığında uygulanır. CPR hem solunum sistemini hem de dolaşım sistemini
destekler. Eğer solunum ve nabız yok ise CPR uygulamalısınız. Nabız var, fakat solunum
yoksa yapay solunum gereklidir.
EĞER NABIZ VE SOLUNUM YOK İSE - CPR GEREKLİDİR (Unutmayınız:
Kalp masajını yetkili bir kurstan kalp masajı eğitimi almış iseniz yapınız.
Yetişkin oranı: Her 15 kompreste 2 kez nefes, başlangıç iki nefesi verdikten sonra,
aşağıdakileri yaparak kompres (basınç) bölgesine yerleştiriniz.






Parmağınızı göğüs kafesinin bir tarafındaki kaburga kemiklerin alt uç
noktasından yukarıda kaburga kemiklerin ortadaki birleşme merkezine doğru
kaydırınız. Bir çentik veya ters dönmüş bir "V" hissedeceksiniz. Bu göğüs
kafesinin altıdır. Başparmak hariç dört parmağınız yan yana iken elinizin bir
kenarını buraya koyunuz.
Diğer elinizin al kısmını (ayasını), hastanın göğsüne, koyduğunuz elinizin, onun
kafasına yakın olan tarafının yanına, göğüs kemiğinin üzerine yerleştiriniz.
Elinizi çentikten kaldırınız ve diğer elinizin üzerine yerleştiriniz.
Parmaklarınızı birbirine kenetleyiniz. Parmaklar direkt olarak göğüs üzerinde
olmamalıdır. Sadece bir elin alt kısmı göğüs kemiğine direkt olarak temas
etmelidir.

Şimdi göğüs basıncı yapmaya hazırsınız. Bu uygulamaları çalıştığınızda basınç
bölgesini bulmanın zor olmadığının ve fazla zaman almadığını göreceksiniz.
NABIZ VE SOLUNUM YOKSA 15 GÖĞÜS KOMPRESİ (BASINÇ) YAPINIZ.
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Omuzlarınız hastanın göğsünde direkt olarak ellerinizin üzerinde olmalıdır.
Aşama Dirseğinizi kilitleyiniz. (Kol dümdüz olmalıdır.)
Göğüs kemiğini ( Sternum) aşağı doğru 1 ½ ila 2 inch itiniz.
Dakikada 80 basınç oranında 15 kompres (basınç) uygulayınız. Kompres
yaparken 1 – 2 – 3 – 4 - .15 diye yüksek sesle sayınız.
Tepede veya alta durmadan düzgün bir şekilde itiniz.

DÖRT DEVRE TAMAMLAYINIZ
2 nefes ve arkasından bu nefesi dolaştırmak için 15 basınç uygulanmalıdır. (Yaklaşık
1 dakika) Dördüncü devreyi 2 nefesle bitirmelisiniz.
Nabzı kontrol ediniz. Eğer hâlâ nabız yok ise.15 basınç ile başlayarak CPR'a devam
ediniz. Hasta canlanana dek ve/veya ACİL AMBULANS SERVİSİ (112) gelip devir alana
dek devam ediniz.

3.2. Yardımcılı Yaşam Desteği
Kalbi ve solunumu durmuş kazazedeyi bulduğumuzda yanımızda eğitimli bir başka
kişi varsa, yaşam desteği iki kişi ile verilmelidir. Veya biz tek olarak yaşam desteği yapan
birisine yardımcı olmalıyız. Masajın yardımcı ile birlikte uygulanması her zaman tercih
edilir. Çünkü bu şekilde suni dolaşım, suni solunumla birleştirilebilir ve daha etkin hale
getirilebilir.
İki kişi ile verilen yaşam desteğinde bir kişi yalnız kalp masajını yaparken, diğeri suni
solunum yapar. Bunun periyodu ise beş kalp masajına bir solunum şeklinde olur.

Şekil 3. 2: Çift kişi ile kalp masajı ve suni solunum

Yetişkin üzerinde CPR (kalp akciğer yardımı) yapacak iki kişi hazır ise aşağıdaki
uygulama tedbirlerini takip ediniz.
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Her zaman, cevap verilmediğini kontrol ediniz. Sonra ACİL AMBULANS
SERVİSİ (112) ile temas kurulduğundan emin olunuz.
Yardım edecek birinci kişinin yapacakları:

Nefes borusunu açınız. (Kafayı eğiniz veya çeneyi itiniz.)

Bak, dinle ve nefesi hisset kuralını uygulatınız.

2 kez yavaş nefes veriniz. ( 1 ½ ile 2 saniye)

Carotid (boyun) nabzını kontrol ediniz.
Eğer Nabız Yok İse




Yardım edecek ikinci kişinin yapacakları:
o
5 göğüs basıncı (dakikada 80–100 basınç) ve takiben birinci
yardımcı tarafından 1 yavaş nefes veriniz.
o
1 dakikalık CPR’den (kalp akciğer yardımı) sonra nabzı kontrol
ediniz.

Eğer Hâlâ Nabız Yok İse

5.1 devrinde CPR'a (kalp akciğer yardımı) devam ediniz.

2 nefes ile her devir bittiğinde yardımcılar değişebilirler. İkinci yardımcı
5–10 saniye nefes almayı ve nabzı kontrol eder ve nabzın olup olmadığını
belirler. Uygulamaya devam edilir.
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3.3. Bir Yaş Altı Çocuklar İçin CPR (Yapay Solunum ve Kalp
Masajı)


Başını hafifçe çenesinden kaldırıp alnından hafifçe bastırarak hava yolunu
açınız.



Eğer bebek nefes almıyorsa, ağzınızla bebeğin burnunu ve ağzını kaplayarak ve
göğsünü gözleyerek küçük 2 nefes veriniz. Her nefes 1.5 – 2 saniye sürmelidir.



3 ve 4. parmaklarınızı göğüste memelerinin ortasının 1 – 1,5 cm kadar alına
koyarak, 1,5 – 3 cm çökecek şekilde nazikçe bastırınız.



Acil yardım gelinceye kadar 1 nefes vererek ve 5 baskı uygulayarak bu işleme
devam ediniz.
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3.4. Yaşam Desteğinde Süre
Yaşam desteği süresince bir yandan da kazazede izlenir ve canlanma belirtileri
görülmeye çalışılır. Canlanma belirtileri;




Göz bebeklerinin küçülmesi,
Yüze kan gelmesi ve
Dudakların hareketlenmesidir.

Bu belirtiler tek başına kazazedenin hayata döndüğünün göstergesi değildir. Ölümün
geri dönülemez şekilde gerçekleşmediği hallerde, doğru olarak yapılan kalp masajı ve suni
solunum, kazazedede bu belirtileri verecektir. Bu belirtiler görüldüğü sürece yaşam
desteğine devam edilir. Ancak bu belirtiler yarım saat süren yaşam desteğine rağmen
görülemezse ve ölüm belirtileri şüphe götürmez derecede ortaya çıkarsa ölüme hüküm
verilerek yaşam desteğine son verilir.
Yaşam desteği sırasında zaman zaman kalp atışı şah damarından kontrol edilir. Bu
kontrol, suni solunumun arkasından, kalp masajına 2-3 saniye ara verilerek yapılır. Nabzın
atmaya başladığı görülünce kalp masajına son verilir fakat kazazede kendiliğinden nefes
alıncaya kadar suni solunuma devam edilir. Kendi kendine solunumun başladığı,
akciğerlerdeki havanın boşatılmasından sonra suni solunumun periyot dışı 1-2 saniye
geciktirilmesi sırasında göğüsün kendiliğinde şişmeye başlaması ile anlaşılabilir.
Kendiliğinden solunum başlayınca da suni solunuma son verilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kazazedeyi sert ve düz bir zemine sırtı yere gelecek
şekilde yatırınız.
 Kazazedenin yanına diz çökünüz.
 El ile göğüs kemiğinin uç kısmını bulunuz.
 Göğüs
kemiğini
uç
 Bir elin yumruğunun yumuşak kısmını göğüs kemiğinin
kısmına yapılan baskı
uç kısmından dört-beş cm yukarısına kuvvetlice iki defa
karaciğeri yırtabilir ve
vurunuz.
şiddetli iç kanamaya yol
 Nabız kontrolü yapınız.
açabilir. Bu neden ile
 Nabız hissedilmiyorsa, bir avucunuzun iç tarafını göğüs
baskı noktasını bulurken
kemiğinin uç kısmından dört-beş cm yukarısına
dikkatli olunuz.
yerleştiriniz.
 Bir
saniye
bekleme
 İkinci elinizin avucunu birinci elinizin üstüne koyunuz.
süresini “milyon” kelimesi
 Kollarınızı düz tutup dirseklerinizi kilitleyiniz.
ile sağlayabilirsiniz. Bir
 Sert, kısa süreli ve göğsü takriben dört cm çökertecek
milyon, iki milyon, üç
şekilde aşağıya doğru darbeli bir baskı yapınız.
milyon…
 Baskı sonrası bir saniye bekleyip baskıyı tekrarlayınız.
 On beş baskı sonrası kazazedenin ağzından dolu dolu ve
çabuk olarak iki suni soluk verip solunum yaptırınız.
 On beş kalp baskısı ve takip eden iki suni solunumu
canlanma belirtileri görülünceye kadar tekrarlayınız.
 On beş kalp baskısı ve takip eden iki suni solunumu
yarım saat süre ile tekrarlamanıza rağmen canlanma
belirtileri görülmemiş ve ölüm belirtileri şüphe
götürmez şekilde ortaya çıkmışsa uygulamayı sona
erdiriniz.
 Canlanma belirtileri görüldükten sonra yaklaşık her
yirmi saniyede bir, suni solunum arkasından iki-üç sn.
duraklama yaparak şah damarından nabız kontrolü
yapınız.
 Nabız atmaya başlayınca kalp masajını sona erdiriniz.
 Suni solunumu her yirmi saniyede bir, bir-iki saniye  On beş kalbe baskı ve
takiben iki suni solunum.
geciktirerek, kendiliğinden solunumun başlayıp
başlamadığını kontrol ediniz.
 Kendi kendine solunumun başlaması ile suni solunumu
sona erdiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerlendirme Ölçütleri
Temel yaşam desteği, hava yolunun açılması ve kalp masajı ile
birlikte suni solunumun aynı anda yapılmasıdır.

Doğru

Yanlış

Temel yaşam desteğine beş dakikadan fazla ara verilemez.
Kalp masajından önce yumruğun al yumuşak tarafı ile kalp
üzerine kuvvetli olarak bir iki kere vurulur.
Temel yaşam desteğinde kazazede sert ve düz bir zemine sırtı
yere gelecek şekilde yatırılır.
Kalp masajında baskı, kazazedenin göğüs kemiğinin al ucundan
dört-beş cm kadar (yetişkinlerde) yukarısına yapılır.
Tek kişi ile yapılan temel yaşam desteğinde on beş çabuk suni
solunum ve takip eden iki kalp baskısı uygulanır.
İki kişi ile yapılan temel yaşam desteğinde bir kalp baskısına
beş suni solunum uygulaması yapılır.
Eğer solunum ve nabız yok ise CPR uygulamalısınız. Nabız
var, fakat solunum yoksa yapay solunum gereklidir.

Temel yaşam desteği sırasında görülen canlanma belirtileri tek
başına kazazedenin hayata döndüğünün göstergesi değildir.
İki saat süren yaşam desteğinde canlanma belirtiler yerine ölüm
10.
belirtileri ortaya çıkarsa ölüme hüküm verilir.
Yaşam desteğinde kalp kontrolü suni solunum sonrasında, kalp
11.
masajı iki-üç saniye durdurularak yapılır.
Kendi kendine solunumun başladığı kazazedenin gözlerini
12.
açması ile belli olur.
9.

13. Kendiliğinden solunum başlayınca suni solunuma son verilir.
DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Arkadaşınızla bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınızı evde şofben
gazından zehirlenmiş ve baygın bir halde buldunuz. Kendisini açık havaya çıkardığınızda
kalbin ve solunumun durmuş olduğunu teşhis ettiniz. Derhal yaşam desteğine geçilmesi
gerekmektedir. Hava yolu açılmıştır. Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi
derhal yaşam desteğine geçiniz. (Uygulamayı yaşam destek mankeni üzerinde yapınız)
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
Kazazedeyi sert ve düz bir zemine sırtı yere gelecek şekilde
yatırdınız mı?

2.

Hastanın yanına diz çöktünüz mü?

3.

El ile göğüs kemiğinin uç kısmını buldunuz mu?

4.

Bir elin yumruğunun yumuşak kısmını göğüs kemiğinin uç
kısmından 4–5 cm yukarısına kuvvetlice iki defa vurdunuz mu?

5.

Nabız kontrolü yaptınız mı?

6.

Nabız hissedilmediğinde, bir avucunuzun iç tarafını göğüs
kemiğinin uç kısmından 4–5 cm yukarısına yerleştirdiniz mi?

7.

İkinci elinizin tabanını birinci elinizin üstüne koydunuz mu?

8.

Kollarınızı düz tutup dirseklerinizi kilitlediniz mi?

9.

Sert, kısa süreli ve göğsü takriben dört cm çökertecek şekilde
aşağıya doğru darbeli bir baskı yaptınız mı?

Evet

Hayır

10. Baskı sonrası bir saniye bekleyip baskıyı tekrarladınız mı?
11. On beş Baskı sonrası kazazedenin ağzından dolu dolu ve çabuk
olarak iki suni soluk verdiniz mi?
12. On beş kalp baskısı ve takip eden iki suni solunumu yarım saat
süre ile tekrarlamanıza rağmen canlanma belirtileri görülmemiş
ve ölüm belirtileri şüphe götürmez şekilde ortaya çıktıysa
uygulamayı sona erdirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında kazazedeyi koruyucu pozisyona
alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA







Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.
Koma nedenlerinin neler olduğunu,
Koma belirtilerinin neler olduğunu,
Koruyucu pozisyonların hangi durumlarda gerekli olduğunu,
Şok ve diğer pozisyonların neler olduğunu araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt alına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. KORUYUCU POZİSYONA ALMAK

Koruyucu pozisyon, gerekli müdahale yapılıncaya kadar kazazedenin hayatta
kalmasına olumlu katkıda bulunabilecek pozisyondur.
Koruyucu pozisyonlarda hasarın durumuna göre aşağıdaki hususlar gözetilir.






Vücudun genel sistem işleyişini kolaylaştırıcı,
Beyne giden kanın artırılması,
Kanamanın azaltılması,
Acının azaltılması,
Yaranın büyümesini engelleyici olması.
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4.1. Bilinç Kaybında Pozisyon
Beyne giden kan miktarının azalması sonucu, beş duyu organından gelen uyarılara
geçici olarak cevap verememe haline bilinç kaybı ya da bayılma denir. Bu durumdaki bir
kişi, sözle ya da dokunarak kendisine ulaşmaya çalışan ilk yardımcıya cevap veremez, ancak,
ağrı yaratan bir uyarana refleksle karşılık verir.
Basit bayılmalar genellikle uzun süren açlıklar, ağır yorgunluk, uykusuzluk, ani korku
ya da acılar sonucu olarak ortaya çıkar.
Bu durumdaki bir kazazedeye ağızdan yiyecek, içecek verilmez, giysileri rahatlatılır,
ayakları yukarıya kaldırılır, kusma olabileceği için yan güvenli pozisyonda tutulur. Kendine
gelmeye başlayan kazazede hemen ayağa kaldırılıp, yürümeye zorlanmamalıdır.
Bilinç kaybı pozisyonu, vücudun genel sistem işleyişini kolaylaştırıcı bir pozisyondur.
Bu pozisyon yüz yere gelecek şekilde yarım yan yatar bir durumdur ve kan dolaşımı ile
solunum sistemi en rahat bu pozisyonda çalışır.
Bilinç kaybının en ileri durumu komadır. Sözlü uyaranlara ek olarak, komadaki kişi
ağrılı uyarılara da cevap vermez. Kolunun kuvvetli bir şeklide çimdiklenmesine, hatta cildine
batırılacak bir iğneye hiçbir tepki vermez. Beyin hücreleri canlılığını hâlâ koruyor olmakla
beraber, hiçbir uyarıya cevap çıkartamayacak ölçüde sıkıntıdadır.


Koma Nedenleri

Ağır kafa darbeleri (kafada darbe izleri, nedensiz püskürür tarz kusma)

Beyin kanamaları ve inme (cebinden tansiyon ilacı çıkabilir, yüz ve vücut
simetrisi bozuktur)

Beyin tümörleri (düzensiz, şiddetli baş ağrıları ve çeşitli belirtiler)

Beyin zarının iltihabi hastalıkları (yüksek ateş, ciltte döküntüler)

İlaç zehirlenmesi (etrafta boş ilaç şişesi ya da enjektör, kusmukta ilaç)

Aşırı alkol alımı (nefesinde alkol kokusu)

Karaciğer yetmezliği (ince, bitkin bir vücut, bazen şişmiş bir karın)

Üre birikimi (cilt renginde değişiklik, zihinsel sorunlar, halsizlik)

Şeker hastalığı (nefesi meyve kokar, kalp hızlı, cilt kuru ve sıcaktır, karın
ağrısı kusma)



Komadaki kazazedenin özellikleri

Yardım isteyemez, kolayca zarar görebilir.

Dikkatli incelenmezse öldüğü sanılabilir.

Solunum ve dolaşımın bozulma riski vardır.

Soluk yolu her an tıkanabilir.

Her an kusabilir.

Göz kapağı refleksi bozulmuştur.

Öğürme ve öksürük refleksi çalışmayabilir.
Komadaki kazazedeye müdahale ABC ile başlar. Solunum ve dolaşım normal ise
koma pozisyonunda (yan güvenli pozisyon) tutulur ve nakledilir. Nedene uygun
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müdahalelerle yaşamı kurtulup, zaman içinde tamamen normale de dönebilir.
Koma pozisyonu, vücudun genel sistem işleyişini kolaylaştırıcı bir pozisyondur. Bu
pozisyon yüz yere gelecek şekilde yarım yan yatar bir durumdur ve kan dolaşımı ile solunum
sistemi en rahat bu pozisyonda çalışır.

Şekil 4.1: Koma pozisyonu

Ancak kazazedeyi bu pozisyona alabilmemiz için kazazedenin kalbinin ve
solunumunun çalışıyor ve şiddetli kanamasının da olmaması gerekir. Hastada omurga kırığı,
boyun kırığı şüphesi varsa bu uygulama yapılmaz.
Özel durum,



Kulaktan kan gelen bilinçsiz kazazede kan gelen kulağının üzerine,
Yüz ve çenesinden yaralanmış bilinci yerinde olan kazazede, yaralı olan taraf
üzerine yatırılır.

Bu pozisyonda baş yükseltilmez. Kazazede pozisyona alınmadan önce kemer, kravat
gibi dolaşımı yavaşlatabilecek unsurları gevşetilir. Yüz yere gelecek şekilde yarım yatar
pozisyonda, yüz bir tarafa çevrili, yüzün baktığı taraftaki bacak dizden kırık vaziyette baş
tarafını gösterir durumda yukarı çekilmiş, yine yüzün baktığı taraftaki kol dirsekten kırık
vaziyette el baş hizasına getirilmiş, diğer bacak ve kolda ayak istikametinde uzatılmış
durumdadır.

4.2. Şok ve Diğer Pozisyonlar
Şok hemen başlangıcında huzursuzluk, kafa karışıklığı ve şaşkınlık ile kendini belli
eder. Daha sonra beniz solgunluğu, hızlı kalp atışı, titreme, susuzluk ve ağız kuruluğu
görülür. Son olarak da düşük kan basıncı, zor hissedilen hızlı kap atışı, ciltte morarma,
büyüyen göz bebeği, bilinç kaybı ve düzensiz nefes alışlar gözlenir. Unutulmamalıdır ki,
düşük kan basıncı şokun son evreye geldiğinin ve ciddi olduğunun en önemli belirtisidir.


Şok türleri

Kan kaybının neden olduğu şoklar.

Su kaybının neden olduğu şoklar.

Kalp rahatsızlığına bağlı şoklar.
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Zehirlenmelere bağlı şoklar.
Nefes alma güçlüğüne bağlı şoklar.
Psikolojik şoklar.
Alerjik durumlara bağlı şoklar.

Şokun yaygın belirti ve arazları

Huzursuzluk, sıkıntı, güçsüzlük, halsiz ve soluk görünüm ve şaşkınlık.

Zayıf ve hızlı kalp atışı.

Soğuk, külrengi ve yapışkan bir cilt.

Çokça terleme.

Başlangıçta soluk ve tebeşir görünümlü bir cilt, sonra morarma.

Derin olmayan, düzensiz nefes alış. Bu nefes alışlar güçlükle olabilir.

Kapalı ya da yarı kapalı gözkapakları, fersiz ve donuk gözler ve büyümüş
göz bebekleri.

Aşırı susuzluk.

Bulantı ve muhtemel kusma.

Sabit bir hızla düşen kan basıncı (ölçüm cihazı olmadan anlaşılamaz).

Şokun gelişmesi ile bayılma.

Çocuk gibi el ve kollarını sallayarak çırpınma.

Öleceğini hissetme.

Şoku geri döndüremeyebilirsiniz, fakat daha kötüye gitmesini önleyebilirsiniz.
Şok pozisyonu, beyne giden kanın artırılmasına yönelik bir pozisyondur. Bu
pozisyonunda, kazazede sırt üstü yatar durumdadır ve bacakları kalp ve başa kan akışına
yardımcı olacak şekilde yaklaşık 30 cm. yükseğe kaldırılmıştır. Ancak şok pozisyonuna
alınacak kazazedenin vücudunda başka hasar bulunmamalıdır. Başka hasar mevcutsa ve şok
pozisyonu bu hasarı artıracaksa kazazede hem beyine kan gidişini artırabilecek hem de
mevcut hasarı ve acıyı artırmayacak en uygun pozisyona sokulur.
Diğer tip pozisyonlar mevcut hasara uygun o an için belirlenen pozisyonlardır. Burada
dikkat edilecek hususlar;





Açık kanamalı yerler kalpten yukarıda, fakat gerilerek açılmayacak şekilde
tutulur.
Kırıklar kımıldamaz duruma getirilir.
Ayak ve bacaklarda kırık varsa yukarı kaldırılmaz.
Baş, göğüs, pelvis, omurga ve karın yaralanmalarında ve solunum güçlüğü varsa
kazazede yarım oturtulur.
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Hastaya kesinlikle yiyecek, içecek ya da ilaç vermeyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Bilinci yerinde olmayan kazazedenin
giysilerini gevşetiniz.
 Kazazedeyi yüzü yere gelecek şekilde
yarım yan vaziyete yatırınız.
 Kazazedenin yüzünü yarım dönük olduğu  Kulaktan kan gelen bilinçsiz kazazedeyi
tarafa çeviriniz.
kan gelen kulağının üzerine yatırınız.
 Yüzünün dönük olduğu taraftaki kolunu
 Yüz ve çenesinden yaralanmış bilinci
dirsekten bükerek eli baş hizasına
yerinde olan kazazedeyi yaralı olan taraf
getiriniz.
üzerine yatırınız.
 Yüzün dönük olduğu taraftaki bacağı
 Şok pozisyonuna alınacak kazazedenin
dizden bükerek yukarı doğru çekiniz.
vücudunda başka hasar bulunmamalıdır.
 Diğer kolu vücut ile dar açı yapacak
 Hastaya kesinlikle yiyecek, içecek ya
şekilde uzatınız.
da ilaç vermeyiniz.
 Diğer bacağı vücut ile dar açı yapacak
şekilde uzatınız.
 Şok pozisyonu vermek için kazazedeyi
sırt üstü yatar duruma getirerek bacakları
kalp ve başa kan akışına yardımcı olacak
şekilde yaklaşık 30 cm yükseğe kaldırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Değerlendirme Ölçütleri
Koruyucu pozisyon, gerekli müdahale yapılıncaya kadar
kazazedenin hayatta kalmasına olumlu katkıda bulunabilecek
pozisyondur.
Beyine giden kan miktarının azalması sonucu, beş duyu
organından gelen uyarılara geçici olarak cevap verememe
haline felç denir.
Koma pozisyonu vücudun genel sistem işleyişini kolaylaştırıcı
bir pozisyondur.
Koma ve şok pozisyonu için kazazedenin kalbi ve solunumu
çalışıyor olmalı ve kanaması da olmamalıdır.
Hastada omurga kırığı, boyun kırığı şüphesi varsa koma
pozisyonuna getirilmelidir.
Yüz ve çenesinden yaralanmış bilinci yerinde olan kazazede,
yaralı olan tarafın aksi yöne yatırılır.
Şok pozisyonu beyine giden kanın artırılmasına yönelik bir
pozisyondur.
Şok pozisyonunda kazazede sırt üstü yatar durumdadır ve
bacaklar aşağı sarkıtılır.
Açık kanamalı yerler kalpten yukarıda, fakat gerilerek
açılmayacak şekilde tutulur.

Doğru

Yanlış

10. Şok pozisyonunda kırıklar kımıldamaz duruma getirilir.
Bilinçsiz kazazedenin ayak ve bacaklarında kırık varsa yukarı
kaldırılmaz
Baş, göğüs, pelvis, omurga ve karın yaralanmalarında ve
12.
solunum güçlüğü varsa kazazede düz yatırılır.
Eğer hasta nefes alma güçlüğü çekiyorsa, yarı oturma
13.
pozisyonu verilir.
DEĞERLENDİRME
11.

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınızı bilinçsiz bir durumda apartman
girişinde yatar şekilde buldunuz. Yaptığınız durum tespitinde bir hasar tespit edemediniz.
Yetkili bir kişi gelinceye kadar kendisini koruyucu pozisyona almanız gerekmektedir.
Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi arkadaşınızı koma pozisyonuna alınız.
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bilinci yerinde olmayan kazazedenin giysilerini gevşettiniz mi?
2. Kazazedenin yüzü yere gelecek şekilde yarım yan vaziyete
yatırdınız mı?
3. Kazazedenin yüzünü yarım dönük olduğu tarafa çevirdiniz mi?
4. Yüzünün dönük olduğu taraftaki kolunu dirsekten bükerek el baş
hizasına getirdiniz mi?
5. Yüzün dönük olduğu taraftaki bacağı dizden bükerek yukarı
doğru çektiniz mi?
6. Diğer kolu vücut ile dar açı yapacak şekilde uzattınız mı?
7. Diğer bacağı vücut ile dar açı yapacak şekilde uzattınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında kazazedeyi tek başınıza ve yardımcılı
olarak kaza mahallinden güvenli bir yere taşıyabileceksiniz.

ARAŞTIRMA







Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.
İlk yardım müdahalesinde bulunmak için kazazedenin başka bir yere naklinin ne
gibi durumlarda gerekli olduğunu,
Hangi yöntemlerle tek başınıza kazazedeyi taşıyabileceğinizi,
Hangi yöntemlerle yardımcılı olarak kazazedeyi taşıyabileceğinizi,
Araba kazalarında kazazedenin araçtan çıkarılarak nasıl taşınabileceğini
araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri kayıt alına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. HASTA VE YARALILARIN TAŞINMASI
Durum analizi yaparken kazazedeyi bulduğumuzda neleri yapacağımızı ve neleri
yapmayacağımızı görmüştük. Yapılmaması gereken şeylerden birisi, tehlike devam
etmiyorsa veya bulunulan ortam yetkili gelinceye kadar kazazedenin bekletilmesine engel
değilse kazazedenin bir yere taşınmayacağı idi.
Ancak tehlike devam ediyorsa veya bulunulan ortam kazazedenin bekletilmesine
uygun değilse kazazedenin bir an önce güvenli bir yere alınması gerekir. Ancak burada
durum teşhisi yapmadan yapılacak taşımanın sakıncaları da unutulmamalıdır.
Bir örnek olarak, boyun ve omurga yaralanmaları ile baş travmalarında kazazedenin
yetkili gelmeden kımıldatılmasında dahi sakınca bulunmaktadır. Yine eğer kazazedenin kalp
ve solunumu durmuşsa, yapay dolaşım ve solunum için sadece bir-iki dakikası vardır. Bu
süreyi de taşıma için tüketemeyiz. İşte bu durumda kurtarıcının iyi bir durum karşılaştırması
yaparak kazazedeyi taşıyacak mı, orada mı müdahale edecek karar vermesi gerekir.
Kazazedenin taşınma şekli seçilirken vücudundaki mevcut hasar düşünülmeli,
mümkün olduğunca sarsmadan, ağrıya sebep olmadan, bilinci yerindeyse onu sakinleştirerek
taşıma yapmak gerekir. Unutulmamalıdır ki, bakım eleman olarak sizler yetkili kişi
gelinceye kadar kazazedeyi hasarını büyütmeden korumakla yükümlüsünüz. Bu nedenle
taşıma işini de bu çerçevede düşünmeli, kazazedeyi sadece daha güvenli bir yere kadar
taşımakla yetinmelisiniz.
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5.1. Hasta ve Yaralı Taşınmasında Genel Kurallar
Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır, Gereksiz
zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranmalıdır:















Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalıdır.
Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir. (Omurilik
yaralanmaları riskini azalır.)
Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz
öne yerleştirilmelidir.
Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde
doğrultulmalıdır,
Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket
ettirilmelidir,
Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş
olmamalıdır.
Ağırlık kaldırırken karın muntazam tutulup kalçayı kasmak gerekir.
Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalıdır.
Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından
kavranmalıdır.
Hasta/yaralı taşımak mükemmel bir ekip çalışması gerektirir.
Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için
gereken komutları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle
ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve
boyun kısmını tutan kişi olmalıdır.

5.2. Sürükleme Yöntemleri
Hasta/yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve
iriyarı kişilerin taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden
çıkarmalarda herhangi bir yaralanmaya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir.
İlkyardımcının fiziksel kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye
kullanılmalıdır.
Sürükleyerek taşıma yöntemi alçak yerlerde kalmış kazazedenin tek kişi tarafından
taşınmasında kullanılacak bir yöntemdir. Bu yöntem aynı zamanda kurtarıcının kazazededen
daha yapısız veya halsiz olması halinde de kullanılabilir.
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Şekil 5.1: farklı sürükleme yöntemleri







Kazazedenin bilekleri ip, kemer gibi bir malzeme ile bağlanır.
Kurtarıcı kazazede ile yüz yüze ve onu bacakları arasında alacak şekilde
üzerinde emekleme pozisyonu alır.
Kazazedenin bilekten bağlı kollarını boynuna geçirir.
Vücudunu doğrularak kazazedenin sırtını yerden keser.
Yerden yükselen kazazedeyi emekleme durumunda sürükleyerek kaza
mahallinden çıkartır.

Kurtarıcıda solunum cihazı varsa, kazazedenin kollarının solunum cihazını hortumuna
dolanmamasına dikkat edilmelidir.

5.3. Araç İçindeki Yaralıyı Taşıma (RENTEK manevrası)
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar
vermeden çıkarmada kullanılır. Bu uygulama solunum durması, yangın tehlikesi gibi
olağanüstü durumlarda uygulanacaktır. Öncelikle;


Hasta/yaralının ayaklarının pedalların arasına sıkışmamış olduğundan emin
olunmalıdır ve varsa emniyet kemeri çıkartılmalıdır.

Daha sonra;





İlkyardımcı, yaralıya yan taraftan yanaşır.
Bir eliyle yaralının kolunu, diğer eliyle de çenesini kavrayarak boyun tespiti
yapar.
Yaralının baş-boyun-gövde eksenini mümkün olduğunca hareket ettirmeden
bütün halinde araçtan dışarı çeker.
Yaralı dışarı alındıktan sonra yavaşça yere veya sedyeye konur.
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Şekil 5. 2: Araç içindeki yaralıyı taşıma

5.4. Kısa Mesafe Hızlı Taşıma Teknikleri
5.4.1. Kucakta Taşıma
Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kullanışlı bir yöntemdir. Bir ilk
yardımcı tarafından uygulanır.





Bir elle yaralı dizlerinin alından veya sırtından, diğer elle kolundan tutulur.
Yaralıya kollarını ilk yardımcının boynuna dolaması söylenebilir. Bu yaralının
kendini güvende hissetmesini sağlar.
Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.
Ayağa kalkarak taşınır.
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5.4.2. İlkyardımcının Omzundan Destek Alma
Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır. Bir
ilk yardımcı tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulanabilir.



Yaralının bir kolu ilk yardımcının boynuna dolanarak destek verilir,
İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hasta/yaralının belini tutarak yardım eder.

5.4.3. Sırtta Taşıma
Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.





İlk yardımcı hasta/yaralıya sırtı dönük olarak çömelir.
Hasta/yaralının kolları ilk yardımcının göğsünde birleştirilir,
Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır ve taşınır.
Hasta/yaralı kalkamayacak durumda ise alına yatarak kaldırılır ve taşınır.
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5.4.4. Omuzda Taşıma ( İtfaiyeci Yöntemi)
İtfaiyeci usulü taşıma tek kurtarıcının kazazedeye göre yapılı ve yerin ayakta taşımaya
uygun olduğu durumlarda uygulanabilecek bir taşıma şeklidir.
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı
tarafından uygulanır. İlkyardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden
rahatlıkla destek alınabilir.






İlkyardımcı sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir.
Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir.
Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır.
Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden
uzaklaştırılır.
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5.4.5. İki İlk Yardımcı ile Ellerin Üzerinde Taşıma (Alın Beşik Yöntemi)
Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle
alın beşik yapılarak taşınır.





İki elle: İki ilk yardımcının birer eli boşta kalır, bu elleri birbirlerinin omzuna
koyarlar, diğer elleri ile bileklerinden kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar.
Üç elle: Birinci ilk yardımcı bir eli ile ikinci ilk yardımcının omzunu kavrar,
diğer eli ile ikinci ilk yardımcının el bileğini kavrar. İkinci ilk yardımcı bir el ile
birinci ilk yardımcının bileğini, diğer eli ile de kendi bileğini kavrar.

Dört elle: İlk yardımcılar bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de
birbirlerinin bileklerini kavrarlar.
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5.4.6. Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma
Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki
ilk yardımcı tarafından uygulanır.




İlk yardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına
çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri alından kavrar. İkinci ilk yardımcı
hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Bu
şekilde kaldırarak taşırlar.
İlk yardımcılardan biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına
çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri alından kavrar. İkinci ilk yardımcı
hasta/yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk allarından kavrar. Bu
şekilde kaldırarak taşırlar.

5.4.7. Sandalye ile Taşıma
Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. Özellikle merdiven inip çıkarken çok
kullanışlı bir yöntemdir. İki ilk yardımcı tarafından uygulanır.


Bir ilk yardımcı sandalyeyi arka taraftan, oturulacak kısma yakın bir yerden,
diğer ilk yardımcı sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmından kavrayarak
taşırlar.

5.5. Hastayı Kaldırıp Taşıyıcıya Yerleştirme Teknikleri
5.5.1. Kaşık Tekniği
Bu teknik kazazedeye sadece bir taraftan ulaşılması durumunda üç ya da zorunlu
hallerde 2 kişi tarafından uygulanır.




İlk yardımcılar hasta/yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz
çökerler.
Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştirilir.
Birinci ilk yardımcı baş ve omzundan, ikinci ilk yardımcı sırtının al kısmı ve
uyluğundan, üçüncü ilk yardımcı dizlerinin alından ve bileklerinden kavrar.
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Daha sonra kendi ellerini hasta/yaralının vücudun alından geçirerek kavrarlar.
Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardımcının komutu ile tüm ilk yardımcılar
aynı anda hasta/yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine koyarlar.
Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkarlar.
Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı göğüslerine doğru çevirirler ve aynı
anda düzgün bir şekilde sedyeye koyarlar.

54

5.5.2. Köprü Tekniği
Kazazedeye iki taraftan ulaşılması durumunda dört ilk yardımcı tarafından yapılır.





İlk yardımcılar bacaklarını açıp, hasta/yaralının üzerine hafifçe çömelerek
yerleşirler.
Birinci ilk yardımcı başı koruyacak şekilde omuz ve ensesinden, ikinci ilk
yardımcı kalçalarından, üçüncü ilk yardımcı da dizlerinin alından tutar.
Birinci ilk yardımcının komutu ile her üç ilk yardımcı hastayı kaldırırlar.
Dördüncü ilk yardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir
ve hasta/yaralı sedyenin üzerine konulur.

5.5.3. Karşılıklı Durarak Kaldırma
Omurilik yaralanmalarında ve şüphesinde kullanılır. Üç ilk yardımcı tarafından
uygulanır.






İki ilk yardımcı hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler.
Üçüncü ilk yardımcı hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker.
Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır.
Baş kısımdaki ilk yardımcılar kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde
hasta/yaralının sırtına yerleştirirler.
Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardımcı kollarını açarak
hasta/yaralının bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, tüm ilk
yardımcılar hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler.

5.6. Sedye ile Taşıma Teknikleri
Sedye ile taşımada genel kurallar şunlardır








Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.
Başı gidiş yönünde olmalıdır.
Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
Öndeki ilk yardımcı sağ, arkadaki ilk yardımcı sol ayağı ile yürümeye
başlamalıdır. (Sürekli değiştirilen adımlar sedyeye sağlam taşıma sağlar.)
Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermelidir.
Güçlü olan ilk yardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.

5.6.1. Sedyenin İki Kişi Tarafından Taşınması




Her iki ilk yardımcı çömelirler, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde
sedyenin iki ucundaki iç kısımlarda dururlar.
Komutla birlikte sedyeyi kaldırırlar ve yine komutla dönüşümlü adımla
yürümeye başlarlar.
Önde yürüyen yoldaki muhtemel engelleri haber vermekle sorumludur.
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5.6.2. Sedyenin Dört Kişi Tarafından Taşınması
Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile
taşınmalıdır.





İlk yardımcıların ikisi hasta/yaralının baş, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik,
bacakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelirler. Sedyenin
sapından tutarlar ve yukarı komutu ile sedyeyi kaldırırlar.
Sedyenin sol tarafından tutan ilk yardımcılar sol, sağ tarafındakiler sağ
adımlarıyla yürümeye başlarlar.
Dar bölgeden yürürken ilk yardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek
yerleşirler.
Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda
tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi uyluk hizasında, baş
tarafındakiler omuz hizasında tutmalıdır.

5.6.3. Bir Battaniye ile Geçici Sedye Oluşturma


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

56

5.6.4. Bir Battaniye ve İki Sırıkla Geçici Sedye Oluşturma
Yeterli uzunlukta iki sırık ile sedye oluşturmak mümkündür.






Bir battaniye yere serilir.
Battaniyenin 1/3'üne birinci sırık yerleştirilir ve battaniye bu sırığın üzerine
katlanır.
Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya ikinci sırık yerleştirilir.
Battaniyede kalan kısım bu sırığın üzerini kaplayacak şekilde sırığın üzerine
doğru getirilir.
Hasta/yaralı bu iki sırığın arasında oluşturulan bölgeye yatırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sürükleme yönteminde kazazedenin bileklerini  Kendinden geçmiş bir kazazedeyi
ip, kemer gibi bir malzeme ile bağlayınız.
yerden keserek sırta almak çok zor
bir iştir. Bu neden ile bu yöntem,
 Kazazede ile yüz yüze ve onu bacakları
üzerinde çalışma ve pratik
arasında alacak şekilde üzerinde emekleme
kazanma ister.
pozisyonu alınız.
 Kazazedenin bilekten bağlı kollarını boynunuza  İtfaiyeci usulü taşıma kurtarıcının
uzun bir mesafe taşıma yapması
geçiriniz ve kazazedenin sırtını yerden kesiniz.
için uygun olmakla birlikte
 Yerden yükselen kazazedeyi emekleme
kazazede için hasarı artırıcı bir
durumunda sürükleyerek kaza mahallinden
yöntemdir. Bu neden ile itfaiyeci
çıkartınız.
yöntemi tercih edilirken iyi
düşünmek gerekir.
 Rentek manevrasında kazazedenin ayaklarının
pedalların arasına sıkışmamış olduğundan emin
olunuz ve varsa emniyet kemerini çıkartınız.
 Kazazedeye yan taraftan yanaşarak bir elinizle
yaralının kolunu, diğer elinizle de çenesini
kavrayarak boyun tespiti yapınız.
 Kazazedenin
baş-boyun-gövde
eksenini
mümkün olduğunca hareket ettirmeden bütün
halinde araçtan dışarı çekiniz.
 Kazazedeyi dışarı aldıktan sonra yavaşça yere
veya sedyeye koyunuz.
 İtfaiyeci usulü taşımada sol kolunuz ile
omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma
getiriniz.
 Çömelerek
sağ
kolunuzu
bacaklarının arasından geçiriniz.

kazazedenin

 Kazazedeyi sağ omzunuza alınız.
 Sol eliniz ile kazazedenin sağ elini tutunuz ve
ağırlığı dizlerinize vererek kalkınız.
 Kazazedenin önde boşta kalan bileğini
kavrayarak hızla olay yerinden uzaklaştırınız.
 Alın beşik yönteminde iki elle taşımada iki kişi
birer elinizi birbirinizin omzuna koyarak diğer
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elleriniz
ile
bileklerinizden
kazazedeyi oturtunuz.

kavrayarak

 Üç elle taşımada biriniz bir eliniz ile ikinci
kişinin omzunu, diğer eliniz ile ikinci kişinin el
bileğini kavrayınız. İkinci kişi bir eliniz ile
birinci kişinin bileğini, diğer eliniz ile de kendi
bileğinizi kavrayınız.
 Dört elle taşımada bir ellerinizle ile diğer el
bileklerinizi, öbür elleriniz ile de birbirinizin
bileklerini kavrayınız.
 Kaşık tekniğinde kazazedenin tek bir yanında
bir dizleriniz yerde olacak şekilde diz çökünüz.
 Kazazedenin ellerini göğsünde birleştiriniz.
 Biriniz baş ve omzundan, diğeriniz sırtının alt
kısmı ve uyluğundan, üçüncü kişi dizlerinin
altından ve bileklerinden kavrayınız. Daha
sonra kendi ellerinizi kazazedenin vücudunun
altından geçiriniz.
 Başını ve omzunu tutan birinci kişinin komutu
ile hepiniz aynı anda kazazedeyi kaldırarak
dizlerinizin üzerine koyunuz.
 Uyumlu bir şekilde ayağa kalkıp kazazedeyi
göğsünüze doğru çeviriniz ve aynı anda düzgün
bir şekilde sedyeye koyunuz.
 Köprü
tekniğinde
kazazedenin üzerine
yerleşiniz.

bacaklarınızı
açıp,
hafifçe çömelerek

 Biriniz başı koruyacak şekilde omuz ve
ensesinden, ikinciniz kalçalarından, üçüncünüz
dizlerinin alından tutunuz.
 Birincinizin komutu ile üçünüz kazazedeyi
kaldırınız.
 Dördüncü kişi sedyeyi bacaklarınızın arasına
iterek yerleştirdikten sonra kazazedeyi sedyenin
üzerine koyunuz.
 Karşılıklı durarak kaldırmada iki kişi
kazazedenin göğüs hizasında karşılıklı diz
çökünüz.
 Üçüncünüz kazazedenin dizleri hizasında diz
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çökünüz.
 Kazazedenin kollarını göğsünün üzerinde
birleştirerek, düz yatmasını sağlayınız.
 Baş kısımdaki ilk yardımcılar kollarını başboyun eksenini koruyacak şekilde kazazedenin
sırtına yerleştiriniz.
 Kazazedenin dizleri hizasındaki üçüncü ilk
yardımcı
kollarını
açarak
kazazedenin
bacaklarını düz olacak şekilde kavrayınız.
Verilen komutla, tüm ilk yardımcılar
hasta/yaralıyı düz olarak kaldırarak sedyeye
yerleştiriniz.
 Sedyenin iki kişi tarafından taşınmasında iki ilk
yardımcı çömeliniz, sırtlarınız düz, bacaklarınız
kıvrık olacak şekilde sedyenin iki ucundaki iç
kısımlarda durunuz.
 Komutla birlikte sedyeyi kaldırınız ve yine
komutla
dönüşümlü
adımla
yürümeye
başlayınız.
 Sedyenin dört kişi tarafından taşınmasında
ikiniz kazazedenin baş, diğer ikiniz ayak
kısmında sırtlarınız dik, bacaklarınız bükülü
olarak sedyenin yan kısımlarında çömeliniz.
Sedyenin sapından tutunuz ve yukarı komutu
ile sedyeyi kaldırınız.
 Sedyenin sol tarafından tutan ilk yardımcılar
sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarınızla
yürümeye başlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.
Değerlendirme Ölçütleri

Doğru

1.

Tehlike devam ediyorsa veya bulunulan ortam beklemeye uygun
değilse kazazede güvenli yere taşınır.

2.

Boyun ve omurga yaralanmaları ile baş travmalarında kazazede
beklenmeden taşınmalıdır.

3.

Tek kişi ile dar alanda sürükleyerek taşıma yöntemi, kurtarıcıya
göre iri kazazedenin taşınmasında da kullanılır.

4.

RENTEK manevrası solunum durması, yangın tehlikesi gibi
olağanüstü durumlarda uygulanır.

5.

Bilinçsiz durumdaki çocuklar ve hafif yetişkinler için kucakta
taşıma kullanışlı bir yöntemdir.

6.

İlkyardımcının omzundan destek alma tekniği hafif yaralı ve
yürüyebilecek durumdaki hasta/yaralıların taşınmasında kullanılır.

7.

Sırtta taşıma bilinçsiz kazazedeleri taşımada kullanılır

8.

İtfaiyeci usulü taşıma tek kurtarıcının kazazedeye göre yapılı ve
yerin ayakta taşımaya uygun olduğu durumlarda uygulanabilecek
bir taşıma şeklidir.

9.

Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması varsa ve yardım edemiyorsa
iki, üç, dört elle alın beşik yapılarak taşınır.

10.

Sandalye ile taşıma özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı
bir yöntemdir.

11.

Kaşık tekniği kazazedeye sadece bir taraftan ulaşılması durumunda
tek kişi tarafından uygulanır.

12.

Köprü tekniği kazazedeye iki taraftan ulaşılması güç olduğu
durumlarda dört ilk yardımcı tarafından yapılır.

13.

Karşılıklı durarak kaldırma
şüphesinde kullanılır.

omurilik

yaralanmalarında

14. Sedye ile taşımada sedye daima dikey konumda olmalıdır
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ve

Yanlış

Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay
15. pozisyonda tutulmalıdır. Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi
uyluk hizasında, baş tarafındakiler omuz hizasında tutmalıdır.
DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, cevaplarınız doğru
ise uygulamalı teste geçiniz. Yanlış cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.
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B. UYGULAMALI TEST
Bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınız apartman boşluğuna düşerek
bayılmıştır. Ortam sizin içeri girmenize uygun ancak kazazedenin yetkili kişi gelinceye
kadar orada bekletilmesine uygun değildir. Bu neden ile arkadaşınızı bir an önce oradan
çıkartmak zorundasınız.
Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde öğrendiğiniz gibi arkadaşınızı itfaiyeci yöntemi ile
taşıyarak apartman boşluğundan çıkartınız. (Sizinle senaryoda yer alacak olan arkadaşınızı
fiziksel olarak yönteme uygun seçiniz.)
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kazazedeyi sırtı yere gelecek şekilde çevirdiniz mi?
2. Kazazedenin bir kolunu elinden tutularak boynunuza aldınız mı?
3. Kazazedenin kolunu çekerken vücudunuzu
kazazedenin üst bedenini yerden kestiniz mi?

yarım

doğrulup

4. Vücudunuzu döndürerek kazazedenin göğsünü sırtınıza aldınız mı?
5. Diğer kolunuzu kazazedenin tuttuğunuz kol tarafındaki bacağın
uyluğundan geçirdiniz mi?
6. Kazazede sırttayken doğrularak ayağa kalktınız mı?
7. En yakın güvenli yere kadar kazazedeyi taşıdınız mı?
Yanınızda eğitimli bir yardımcınız vardır. Yukarıdaki öğrenme faaliyetinde
öğrendiğiniz gibi arkadaşınızı üç el yöntemi ile taşıyarak apartman boşluğundan çıkartınız.
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.
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Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Yardımcınızın bir el bileğini, ona göre ters olan elinizle tuttunuz mu?
2. Tuttuğunuz bileğin eli ile yardımcınızın kendi diğer eline ait bileğini
tutmasını sağladınız mı?
3. Yardımcınızın, boşta kalan eli ile onun bileğini tutan elinizin bileğini
tutmasını sağladınız mı?
4. Yardımcınız ile bacaklarınızı bükerek alçaldınız mı?
5. Kazazedenin oluşturulan üçgene oturmasını sağladınız mı?
6. Yavaşça doğrularak kalktınız mı?
7. Boşta kalan elinizle ile kazazedenin sırtından tuttunuz mu?
8. Kazazedeyi güvenli bir yere kadar taşıdınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın
tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki şıklardan doğru olanı seçiniz.
1.

Normal yapıda bir yetişkin insanın vücudunda yaklaşık kaç litre kan bulunur?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 3

2.

Dış kanama kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplardamar kesikleri atardamar kesikleriyle kıyaslandığında daha az tehlikeli
ve durdurulması da daha kolaydır.
B) Şiddetli kanamaların genel nedeni atardamar kesikleridir ve vücutta harici veya
dâhili şekilde olabilir
C) Tespitindeki kolaylık, önem ve zaman kazancı açısından öncelikli olarak dış
kanama kontrolü yapılır.
D) Şiddetli kanama kontrolü dikkatlice ve uzun sürede tamamlanmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi iç kanama bulgularından biri değildir?
A) Gözler donuk, gözbebekleri genişlemiş ve ışık refleksi zayıftır.
B) Nabız kuvvetli ve süratlidir.
C) Deri soğuk ve nemlidir.
D) Bulantı, kusma olabilir.

4.

4. Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kulaktan gelen kan baştaki iç kanamayı gösterebilir.
B) Kanlı öksürük göğüsteki iç kanamayı gösterebilir.
C) Kanlı kusmuk midedeki bir iç kanamayı gösterebilir.
D) Kanlı balgam baştaki iç kanamayı gösterebilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi şok türlerinden biri değildir?
A) Kan kaybının neden olduğu şoklar
B) Zehirlenmelere bağlı şoklar.
C) Kırıklara bağlı şoklar.
D) Alerjik durumlara bağlı şoklar.

6.

Aşağıdakilerden hangisi ölüm belirtilerinden biri değildir?
A) Nefes alışı duyulamaz.
B) Kalp atışı hissedilemez.
C) Gözler donuklaşır ve göz bebeği küçük ve koyu renk görünür.
D) Vücutta soğuma başlar.
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7.

Boş bırakılan yere uygun olanı getiriniz.
………………………….., kalbi atan fakat solunumu durmuş kazazedeye yaptırılan
hareket ile pasif şekilde hava alıp vermesini sağlayan suni solunum yöntemidir.
A) Ağızdan ağza suni solunum
B) Silvester metodu ile suni solunum
C) Ağızdan buruna suni solunum
D) Aletli suni solunum
8.

Suni solunum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Silvester metodu ile suni solunum her durumda uygulanması gereken bir
yöntemdir.
B) Kalp atışının olmasına rağmen kazazedenin solunumu durmuşsa hava yolu
açılmalıdır.
C) Suni solunum sadece kendiliğinden solunum yapamayan kişiler için uygulanır.
D) Aletsiz suni solunum için üç farklı metot vardır.

9.

Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yaşam desteği, hava yolunun açılması ve kalp masajı ile birlikte suni solunumun
aynı anda yapılmasıdır.
B) Kalp masajının uygulandığı her durumda ayrıca suni solunuma da gerek
duyulur.
C) Ara verme süreleri eşit olmak kaydıyla, masaj düzenli, düzgün ve kesintisiz
olmalıdır.
D) Temel yaşam desteğine on beş saniyeden fazla ara verilemez.

10.

Koma pozisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu pozisyonda baş yükseltilmez.
B) Kazazede pozisyona alınmadan önce kemer, kravat gibi dolaşımı
yavaşlatabilecek unsurları gevşetilir.
C) Yüz ve çenesinden yaralanmış bilinci yerinde olan kazazede, yaralı olan taraf
üzerine yatırılır.
D) Kulaktan kan gelen bilinçsiz kazazede kan gelen kulağının aksi yönüne yatırılır.

11.

Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında dikkat edilmesi gereken kurallardan
biri değildir?
A) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
B) Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
C) Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
D) Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
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12.

Aşağıdakilerden hangisi kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi eğer bir tehlike söz konusu ise
omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarmada kullanılan yöntemdir?
A) Sürükleme yöntemleri
B) RENTEK manevrası
C) Sırtta taşıma
D) İtfaiyeci usulü taşıma

13.

İtfaiyeci usulü taşıma tek kurtarıcının kazazedeye göre yapılı ve yerin ayakta taşımaya
uygun olduğu durumlarda uygulanabilecek bir taşıma şeklidir.
A) İki ilk yardımcı ile ellerin üzerinde taşıma
B) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
C) İtfaiyeci usulü taşıma
D) Sandalye ile taşıma

14.

Aşağıdakilerden hangisi hastayı kaldırıp taşıyıcıya yerleştirme tekniklerinden biri
değildir?
A) Kollar ve bacaklardan tutarak taşıma
B) Kaşık tekniği
C) Köprü tekniği
D) Karşılıklı durarak kaldırma

15.

Sedye ile taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hasta/ yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır.
B) Başı gidiş yönünde olmalıdır.
C) Güçlü olan ilk yardımcı hasta /yaralının baş kısmında olmalıdır.
D) D) Sedye daima yatay konumda olmalıdır.
DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap
verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız
doğru ise performans testine geçiniz.
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Doğru / Yanlış Testi
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, modül öğrenme
faaliyetlerinde kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Durum analizi, oluşmuş bir kaza sonrası kazazedenin hasar
durumunu tespit etmektir.

2.

Ölüm hükmünün verilmesi için göz bebeklerinde sabit irilik,
kalp ve solunumda durma, vücutta soğuma olup olmadığına
bakılır.

3.

Sağlıklı bir yetişkin zarar görmeden 2 l kan kaybedebilir.

4.

Toplardamar kesikleri atardamar kesikleriyle kıyaslandığında
daha az tehlikeli ve durdurulması da daha kolaydır.

5.

Kalp durması kontrolünde ilk adım olarak solunumun olup
olmadığına bakılır.

6.

Suni solunum ağızdan ağza, ağızdan burna ve Silvester
yöntemleri olup, ağızdan ağza en çok tercih edilen yöntemdir.

7.

Yaşam desteği kazazedenin hava yolunun açılması, kalp masajı
ve suni solunumu içerir.

8.

Göğüs ve karnın hareket ediyor olması nefes alındığının
göstergesidir.

9.

Kazazedenin bilinç kontrolü, diğer kontrollerin yapılması
sırasında kendisi ile konuşmaya çalışılarak yapılabilir.

10.

Faaliyetleri için yeterli oksijen bulamayan beyin, faaliyetlerini
yaklaşık dört dakikalık bir süre için kısmen askıya alır.

Ciğerlerdeki suyun çıkartılması yüzüstü yatırılan kazazedenin
11. karnından sarılarak, havaya kaldırılması ve diyaframa baskı
yapacak şekilde silkelenmesi ile sağlanır.
12.

Aletsiz suni solunum yöntemleri arasında en etkin olanı Silvester
yöntemidir.

Suni solunum, kazazede kendi kendine nefes alıp vermeye
13. başlayıncaya veya işlem yetkili kişi tarafından devir alınıncaya
kadar devam ettirilmelidir.
Koruyucu pozisyonlar vücut sistemlerinin işleyişini düzenler,
14. beyine giden kanı artırır, kanamayı, acıyı, yara büyümesini
engeller.
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Doğru

Yanlış

15.

Eğer kalp atıyor, solunum eski haline dönmüş, fakat kazazedenin
bilinci hâlâ kapalı ise, kazazede şok pozisyonunda yatırılır.

Kazazedeyi koma pozisyona alabilmemiz için kazazedenin
16. kalbinin ve solunumunun çalışıyor ve şiddetli kanamasının da
olmaması gerekir.
17.

Baş, göğüs, pelvis, omurga ve karın yaralanmalarında ve
solunum güçlüğü varsa kazazede yarım oturtulur.

18.

Taşıma kararı, taşınma zorunluluğu ile taşınmada oluşacak
hasarın kıyaslanmasına göre alınır.

19.

Rentek manevrası yöntemi alçak yerlerde kalmış kazazedenin
tek kişi tarafından taşınmasında kullanılacak bir yöntemdir.

20.

Kurtarıcının kazazedeye göre yapılı ve yer uygun olduğunda
itfaiyeci usulü taşıma yapılır.
DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı karşılaştırınız, yanlış cevap
verdikleriniz için modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu tekrar ediniz. Cevaplarınız
doğru ise performans testine geçiniz.
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B. UYGULAMALI TEST (YETERLİK TESTİ)
Arkadaşınızla rol alacağınız bir senaryo hazırlayınız. Arkadaşınızı apartman girişinde
hareketsiz yatarken gördünüz. Kazazedeye müdahalede ön tedbir alacaksınız, durum analizi
yapacaksınız, bulunulan yer uygun olmadığından taşıma yapacaksınız ve koruyucu
pozisyona alacaksınız. (Arkadaşınızda hiçbir hasar tespit edemediniz ve siz arkadaşınıza
göre yapmalısınız.) Modül öğrenim faaliyetlerinde gördüğünüz gibi kazazedeyi yetkili kişi
gelinceye kadar yaşamını devam ettirmesini sağlayacak tedbirleri alınız.
Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Kazaya uğramış birisini ilk gördüğünüzde çabuk fakat telaşsız
hareket ettiniz mi?
Kazazedeyi kurtarmaya yardım edebilecek kişilere haber
ulaştırdınız mı?
Kalabalığı, kazazedenin kımıldatılmasını, başının yükseltilmesini,
soyulmasını, bir şey içirilmesini, kusturulmasını engellediniz mi?
Taşıma sırasında olacak hasarlar ile kazazedenin orada
bekletilmesinde oluşacak hasarları kıyaslayarak hareket kararını
aldınız mı?
Kazazedenin çevresinde veya üzerinde büyük miktarda kan veya
lekesi olup olmadığına baktınız mı?
Kazazedenin çevresinde veya üzerinde büyük miktarda kan veya
lekesi yoksa süratli olarak kazazedenin boynuna, üst kol ve
uyluklarında bir şiddetli kanama var mı diye baktınız mı?
Kazazedenin boynunda, üst kol ve uyluklarında bir şiddetli kanama
yoksa kazazedenin şah damarından nabız kontrolünü yaptınız mı?
Kazazedenin göz kapaklarını kaldırarak, göz bebeklerinin ışığa
reaksiyon gösterip göstermediğine baktınız mı?
Kazazedenin nabız ve göz bebek kontrolü, kalbin attığını
gösteriyorsa kazazedeyi yavaşça sırt üstü çevirdiniz mi?
Kazazedenin ağız ve burnundan, nefes alıp vermeyi yapıp
yapmadığını kontrol ettiniz mi?
Kazazede nefes alıyorsa kulaktan gelen kan, kanlı öksürük veya
kusmuk veya karın bölgesinde büyük mor şişlik olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
Kazazedede kulaktan gelen kan, kanlı öksürük veya kusmuk veya
karın bölgesinde büyük mor şişlik yoksa kazazedenin benizde
solukluk, nefes almada sıklık, nabızda yükselme olup olmadığına
baktınız mı?
Kazazedede benizde solukluk, nefes almada sıklık, nabızda
yükselme yoksa gerekiyorsa soyarak kazazedenin tüm vücudunda
hayati olmayan diğer hasarlara baktınız mı?
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Evet

Hayır

14. Kazazedenin taşınmasında bir sorun olmayacağını
kazazedenin gölgeye taşınması kararını aldınız mı?

görerek

15. Kazazedeyi yüz üstü çevirdiniz mi?
16. Kazazedenin bir kolunu elinden tutularak boynunuza aldınız mı?
17. Kazazedenin kolunu çekerken vücudunuzu yarım doğrulup
kazazedenin üst bedenini yerden kestiniz mi?
18. Vücudunuzu döndürerek kazazedenin göğsünü sırtınıza aldınız mı?
19. Diğer kolunuzu kazazedenin tuttuğunuz kol tarafındaki bacağın
uyluğundan geçirdiniz mi?
20. Kazazede sırttayken doğrularak ayağa kalktınız mı?
21. En yakın güvenli yere kadar kazazedeyi taşıdınız mı?
22. Şuuru yerinde olmayan kazazedenin giysilerini gevşettiniz mi?
23. Kazazedeyi yarım yüz üstü çevirdiniz mi?
24. Kazazedenin yüzünü yarım dönük olduğu tarafa çevirdiniz mi?
25. Yüzünün dönük olduğu taraftaki kolunu dirsekten bükerek el baş
hizasına getirdiniz mi?
26. Yüzün dönük olduğu taraftaki bacağı dizden bükerek başa doğru
çektiniz mi?
27. Diğer kolu vücut ile dar açı yapacak şekilde uzattınız mı?
28. Diğer bacağı vücut ile dar açı yapacak şekilde uzattınız mı?
DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir kere daha gözden
geçiriniz. Hayır olarak cevap verdiğiniz sorularda modülün ilgili faaliyetine dönerek konuyu
tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile
iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Y
D
D
D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

D
Y
D
Y
D
Y
Y
D
D
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

D
Y
D
D
D
Y
Y
D
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

D
Y
D
Y
Y
Y
D
Y
D
D
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
Y
D
Y
Y
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
ÖLÇME SORULARI
1
A
2
D
3
B
4
D
5
C
6
C
7
B
8
A
9
D
10
D
11
A
12
B
13
C
14
A
15
D
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DOĞRU/YANLIŞ TESTİ
1
D
2
D
3
Y
4
D
5
Y
6
D
7
D
8
Y
9
D
10
D
11
D
12
Y
13
D
14
D
15
Y
16
D
17
D
18
D
19
Y
20
D
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