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ALAN

Acil Sağlık Hizmetleri Alanı

DAL/MESLEK

Acil Tıp Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Kurtarma

MODÜLÜN TANIMI

Trafik kazalarında araç içinden yaralı çıkarma, yangın tüpü
kullanma, suda boğulma ve crush sendromunda acil yardım
uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerileri içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/16

ÖNKOġUL
YETERLĠK

Hasta veya yaralıyı kurtarmak
Genel Amaç
Kurtarma
çalıĢmalarına
uygulayabileceksiniz.

katılarak

acil

yardım

Amaçlar
MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. Trafik
kazalarında
yaralıyı
araç
içinden
çıkarabileceksiniz.
2. Suda boğulmada acil yardım uygulayabileceksiniz.
3. Yangın söndürme tüpünü kullanabileceksiniz.
4. Enkaz
altındaki
yaralıya
acil
yardım
uygulayabileceksiniz.
Donanım: Kurtarma yeleği, basit kurtarma araç gereçleri,
boyun ateli, kısa/uzun omurga tahtası, can yeleği, taĢınabilir
yangın söndürme tüpü, bilgisayar, projeksiyon, DVD.
Ortam: Teknik laboratuvar, beceri eğitim sahası.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġnsanların ihmali, dikkatsizliği ve bilgisizliği sonucu birçok istenmeyen ve
beklenmedik olaylar meydana gelmektedir. Hem doğanın hem de insanların neden olduğu bu
olaylara erken, ve doğru müdahale etmek gerekir.
Kurtarma faaliyetlerinin planlı, düzenli ve hızlı bir Ģekilde yapılması, hasta ya da
yaralının hayatta kalma olasılığını artırır.
Kurtarma personeli, durumun içeriğine göre gerekli tedbirleri alarak ve konusunda
yeterli bilgi ve beceri sahibi olarak duruma müdahale etmelidir.
Bu modülde kazandırılan bilgi ve beceriler ile acil sağlık personeli, kurtarma
faaliyetlerindeki yapması gereken iĢlemleri öğrenecek ve uygulayacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Trafik kazalarında yaralıyı araç içinden çıkarabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Ġtfaiye ile birlikte trafik kazasında çıkarma ve kurtarma tatbikat çalıĢması
düzenleyiniz.

1. TRAFĠK KAZALARINDA KURTARMA
Acil yardım sistemi üç unsurdan oluĢur: Emniyet güçleri (polis, jandarma), aramakurtarma ekipleri (itfaiye, sivil savunma) ve acil sağlık hizmetleri (acil servis, il ambulans
servisi). Emniyet güçleri, toplumsal düzeni sağlayan kuralların uygulanmasını, kiĢi
haklarının korunmasını ve asayiĢi temin ederken; arama ve kurtarma ekipleri, yaralıların,
kaza veya afet yerinden daha fazla zarara maruz kalmadan çıkarılması ve kurtarılması
çalıĢmalarını yürütür.
Kurtarma, hasta veya yaralıyı bir felaketten, bulunduğu tehlikeli ortamdan veya zor
durumdan uzaklaĢtırmaktır. Kurtarmanın bir yönü de çıkartmadır. Çıkartma, insanların,
bağlandıkları veya kısıtlandıkları ortamdan çıkmasını sağlamaktır. Çıkarma iĢlemi, bir
arabanın kapısını açarak hastaya çıkıĢ imkânı sağlamak ya da çok sayıda ekibin çalıĢmasını
gerektiren karmaĢık bir kurtarma olayı arasında değiĢebilmektedir.

1.1. Arama Kurtarma Ekipleri
Arama ve kurtarma faaliyetleri, özel donanım ve iĢlev gerektirdiğinden her türlü
kurtarma ve çıkarma iĢlemlerinde acil sağlık personelinin uzman gibi hareket etmesi
beklenemez. Ancak acil sağlık hizmetleri çalıĢanlarının emniyet güçleri ve arama kurtarma
ekipleri ile aynı vakada ve aynı olay yerinde iĢbirliği içinde çalıĢma zorunluluğu vardır.
Ülkemizde arama ve kurtarma faaliyetlerini itfaiye, il afet ve acil durum müdürlüğü, sivil
savunma arama ve kurtarma ekipleri ile UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)
yürütmektedir. AKUT (Arama Kurtarma Derneği) gibi gönüllülük esasına dayalı özel arama
ve kurtarma ekipleri de mevcuttur.

1.1.1. Ġtfaiye
Yerel yönetimlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren itfaiye teĢkilatı, 24 saat hizmet
esasına göre çalıĢır. Ġtfaiye ekibi; itfaiye eri, itfaiye çavuĢu, itfaiye amiri, itfaiye Ģube
müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire baĢkanından oluĢur ve hepsi yangın personelidir.
“Belediye Ġtfaiye Yönetmeliği”nin 6. maddesine göre itfaiye teĢkilatının görevleri Ģunlardır:
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Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik
kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini
yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma
çalıĢmalarını yapmak,
Su baskınlarına müdahale etmek,
Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıĢmalarına katılmak,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri
yapmak,
Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme,
Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi
mükelleflerini eğitmek; kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer (KBRN)
maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iĢlemlerine yardımcı olmak,
Halkı, kurum ve kuruluĢları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,
alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
Kamu ve özel kuruluĢlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin
eğitim ve yetiĢtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç gereç ve
donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere
yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iĢbirliği yapmak,
Belediye sınırları dıĢındaki olaylara müdahale etmek,
Belediye sınırları içinde, bacaları, belediye meclisince tespit edilecek ücret
karĢılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karĢı önlemler
yönünden denetlemek,
Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıĢmalarına
katılmak,
Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini
tespit etmek,
ĠĢyerlerini, eğlence yerlerini, fabrikaları ve sanayi kuruluĢlarını yangına karĢı
önlemler yönünden denetlemek; bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve
ruhsatları vermek,
Belediye baĢkanının verdiği diğer görevleri yapmaktır.

1.1.2. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri, illerde il özel idaresi
bünyesinde, valiye bağlı olarak kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.
“Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 18.
maddesine göre, il afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri Ģunlardır:






Ġlin, afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu
kurum ve kuruĢlarıyla iĢbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak,
Ġl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
Afet ve acil durumlarında meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,
Afet ve acil durumlara iliĢkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,
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Sivil toplum kuruluĢları ile gönüllü kiĢilerin afet ve acil durum yönetimi ile
ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
Ġl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın
barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karĢılanmasında kullanılacak gıda,
araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek,
Ġlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaĢ hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine iliĢkin görevleri ilde yerine getirmek,
Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
Ġl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teĢhisi ve
arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında
iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
BaĢkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmaktır.

1.1.3. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekipleri
ĠçiĢleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı olarak illerimizin afet
yönünden durumları dikkate alınarak 11 ilimizde (Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Ġstanbul, Ġzmir, Sakarya, Samsun, Van) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
Birlikleri kurulmuĢtur. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği kurulmayan illerde, nüfus
yoğunluğu ve hassasiyeti dikkate alınarak 10, 20 ya da 30 personelden oluĢan sivil savunma
arama ve kurtarma ekipleri oluĢturulmuĢtur.
“Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin KuruluĢu, Görevleri,
ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 7. Maddesine göre Sivil Savunma Arama ve
Kurtarma Birlikleri ile Ġl Arama ve Kurtarma Ekiplerinin görevleri Ģunlardır:








SavaĢta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk
yardım ve sosyal yardım hizmetlerini yürütmek,
SavaĢta, afetlerde ve kazalarda; kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer
(KBRN) maddelerin ölçüm hizmetlerini imkânlar ölçüsünde yürütmek, ilgili
birimlere
ulaĢtırmak
ve
KBRN
maddelerinin
temizlenmesine
(dekontaminasyon) yardım etmek,
Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel
kuruluĢların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kiĢi ve kuruluĢların
çalıĢmalarını koordine etmek,
Birlik ve ekip personelinin nazari, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki
kabiliyetlerini arttırmak ve göreve her an hazırlıklı bulunmaları için haftalık,
aylık, yıllık eğitim programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,
Kamu ve özel kuruluĢların arama ve kurtarma hizmetlerinde görevlendirilen
ekipleri ile gönüllü kuruluĢ ve kiĢilerin eğitimlerini, Bakanlık veya valiliğin
uygun görüĢü ile yapmak,
Gece ve gündüz tatbikatları planlamak ve uygulamak,
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Eğitim amacı ile yurtiçinde ve yurtdıĢında yapılacak eğitim ve tatbikatlara istek
yapılması halinde veya gerektiğinde, yurtdıĢında meydana gelecek afetlerde de
kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak,
Sivil savunma koleji ve valiliklerce açılan kursların kurtarma, ilk yardım ve
sosyal yardım konularındaki tatbiki bölümlerine yardımcı olmak,
Afet bölgelerine en seri Ģekilde ulaĢabilmek için haberleĢme, toplanma,
yükleme ve intikal tatbikatları yapmak,
Bakanlık ve il valiliklerince verilecek diğer görevleri yapmak.

1.1.4. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)
Ġl sağlık müdürlükleri acil ve afetlerde sağlık hizmetleri Ģube müdürlüklerine bağlı
olarak, acil ve olağandıĢı durumlarda görev yapmak üzere UMKE oluĢturulmuĢtur. UMKE
personeli olağandıĢı durumlarda UMKE acil müdahale timi adı altında ilinde veya
bölgesindeki olaylara müdahale eder. OlağandıĢı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde
sağlık birimlerinde çalıĢan diğer UMKE personeli bu timde birlikte görevlendirilir.
UMKE personeli timlere ayrılarak görev yapar. Bir UMKE timi, en az biri hekim
olmak üzere 5 sağlık personelinden oluĢur. Ġllerin afet risk durumuna göre UMKE timleri;
dağda kurtarma timi, suda kurtarma timi, KBRN timi, hava kurtarma ve/veya nakil timi
olarak yapılandırılır ve bu yönde eğitim almaları sağlanır.
“Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin
Görevleri ve ÇalıĢma Esaslarına Dair Yönerge”nin 12. maddesinde UMKE’nin görevleri;









Afet veya olağandıĢı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla,
kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak
uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak,
Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini
sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim
etmek,
Afetler ve olağandıĢı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi
yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım,
personel ve eğitim imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine
destek vermek,
Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triaj, tıbbi müdahale,
nakil hazırlıkları, haberleĢme ve kayıt yapmak,
Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletiĢimi ve bilgi akıĢını sağlamak,
Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluĢ ve kiĢilerle iĢbirliği yapmak,
Gerekli hâllerde, yurtdıĢında meydana gelen afet ve olağandıĢı durumlarda
sağlık hizmetlerinde görev almaktır.

UMKE’nin faaliyetlerini yürütmek üzere UMKE sorumlusu görevlendirilir. UMKE
personeli; çeĢitli birimlerde çalıĢan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli iĢlerini yapan
istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet
programına göre yıl içerisinde çeĢitli zamanlarda eğitim ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde
olağandıĢı olaylara müdahale eder.
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“Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin
Görevleri ve ÇalıĢma Esaslarına Dair Yönerge”nin 14. Maddesinde yer alan UMKE
personelinin nitelikleri;







UMKE personeli; istekli sağlık personeli arasından, olağandıĢı durumlarda aktif
çalıĢabilecek fiziki özelliklere sahip, özel alanlarda eğitim görmüĢ veya
görmeye elveriĢli (afet deneyimi, dağcılık, spor, haberleĢme, yabancı dil vb.)
sağlık personeli arasından seçilir.
Personel seçiminde, gerektiğinde psikolojik, fiziki ve mesleki testler uygulanır.
Bu testler, Bakanlıkça belirlenir.
UMKE personeli aldığı özel eğitime ve katıldığı faaliyete göre özel kıyafeti
üzerinde belirleyici sembol taĢır. Bu semboller aldığı sertifikaya göre
uluslararası alanda kullanılan; medikal kurtarma, KBRN uzmanı, su kurtarma,
dağda kurtarma, uçuĢ hekimliği, hava kurtarma, yaralı nakli, arama kurtarma ve
haberleĢme vb. amblemlerinden oluĢur.
UMKE personeli, yurtiçi ve yurtdıĢında yapacağı görevlerde UMKE personel
kimliği taĢır.

1.2. Kurtarma ÇalıĢmaları
Kurtarma çalıĢmaları 3 gruba ayrılır:


Basit kurtarma: Komplike olmayan trafik kazaları ve yıkılmamıĢ binalardan
yaralı çıkarma faaliyetleridir. Yaralı, basitçe dıĢarı taĢınır ve genellikle minimal
araç ve gereç kullanılır. Acil sağlık personeli, ambulansta bulunan kurtarma
araç gereçlerini kullanarak basit kurtarma faaliyetinde bulunabilir. Ambulansın
avadanlığında basit kurtarma araç gereçleri bulunur.
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AVADANLIK

ADET

Kurtarma çantası
Çekme halatı
Takoz
Naylon halat
Baret
Çizme
Yağmurluk
Balta
Kürek
Balyoz
Levye
Kriko
Bijon anahtarı
Patinaj zinciri
El feneri
Yangın söndürücü
220 volt Ģarj kablosu
Takviye kablosu
Reflektör
Reflektabl kuĢak
Alet çantası
Yedek emniyet kemeri
ĠĢ eldiveni
Ġmdat çekici
Reflektabl yelek

1
1
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Tablo 1.1: Ambulansta bulunan kurtarma araç gereçleri (ambulans günlük bakım formundan
alınmıĢtır)

Basit kurtarma araç gereçleri, ambulansın standart malzemesidir. Zincirleme trafik
kazalarında birçok yaralının aynı anda kurtarılması gerekebileceğinden basit kurtarma araç
gereçlerinin ambulansta bulunması gerekir. Tüm acil sağlık çalıĢanları, bu kurtarma araç
gereçlerini kullanabilmelidirler.
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Resim 1.1: Ambulansta bulunan bazı kurtarma araç gereçleri



Orta derecede zor kurtarma: Arama ve kurtarma ekipleri ile kurtarma
aracında bulunan özel araç ve gereci kullanmayı gerektiren faaliyetlerdir. Orta
derecede zor kurtarmada kafes, üç bacaklı gibi çeĢitli donanımlar hastanın
çıkarılması ve taĢınması için kullanılır. Örnek: Direksiyon ile sürücü koltuğu
arasında sıkıĢan yaralının etrafının açılıp çıkarılması için kurtarma araç
gereçlerinin kullanılması gerekir.



Zor kurtarma: Yaralıyı ileri derecede zor ve ters durumlardan kurtarmak için
yapılan arama ve kurtarma ekipleri ile komplike donanımları gerektiren
faaliyetlerdir. Örnek: Yaralıyı yıkılmıĢ duvar arasından, parçalanmıĢ araçtan ve
yapısında büyük hasar meydana gelmiĢ binadan kurtarmak vb.
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1.2.1. Kurtarma Önceliği
Çok sayıda yaralının bulunduğu kaza ya da olay yerinde, kurtarma çalıĢmalarında
öncelik belirlenir. Kurtarma önceliği, genellikle tıbbi öncelikten farklı ve bağımsızdır,
yalnızca kurtarma çalıĢmalarında kullanılır. Sırasıyla kurtarma önceliği;





Hafifçe sıkıĢmıĢ ve tespit olmuĢ yaralının çıkarılması sağlanır. Örnek:
Üzerindeki bir direğin veya az miktardaki yıkıntının kaldırılması ile serbest hale
gelen yaralının çıkarılması.
Daha güç Ģartlar altında bulunan ancak basit araç gereçler ile kısa sürede
kurtarılabilecek yaralının çıkarılması sağlanır.
GeniĢ zamana ihtiyacı olan güç bir kurtarma operasyonuna gereksinimi olan
yaralının çıkarılması sağlanır. Örnek: Fazla miktardaki enkaz ya da büyük metal
parçaları altında kalmıĢ ya da sıkıĢmıĢ yaralının çıkarılması.
Ölülerin yerinin tespit edilmesi ve çıkarılmasının sağlanmasıdır.

1.2.2. Kurtarma ve Çıkarma Prensipleri
Kurtarma ve çıkarma prensipleri, kurtarmanın daha planlı, programlı ve iĢbirliği içinde
yapılabilmesi için bütün kurtarma operasyonlarında kullanılmalıdır. Bunlar;






Olay yerinin değerlendirilmesi: Olayla ilgili gerçekleri hızla derlemek,
problemi analiz etmek ve bunların nasıl ele alınacağına karar vermektir. Bu
kavram içerisinde, olayın görünümü, ciddiyeti, kazanın lokalizasyonu, çevre
koĢulları, araç ve gereç kaynakları, yaralı sayısı ve tıbbi durumları hızlı bir
Ģekilde değerlendirilmelidir.
Olay yeri güvenliğinin sağlanması: Olayın özelliğine göre güvenlik
sağlanmalıdır. Örnek: Trafik kazalarında en sık rastlanılan tehlike, yere
dökülmüĢ benzindir. Ortamda benzin ve parlayıcı madde varsa öncelikle itfaiye
müdahale etmelidir. Yere düĢmüĢ elektrik telleri de potansiyel tehlikedir; düĢen
tellerin yakınındaki sulardan kaçınılmalıdır. Kaza alanındaki kötü görüĢ alanı
ciddi bir problemdir. Her ambulansın yeterli görüĢ alanını aydınlatacak yeterli
donanıma sahip olması gerekir. Ayrıca yaralı yakınları ya da çevredeki
kalabalık olayın yönetiminde ciddi bir tehlikedir. Olay yerindeki kalabalık, polis
ya da diğer güvenlik birimleri tarafından uzaklaĢtırılmalıdır.
Yaralının ve kurtarma personelinin can güvenliğinin sağlanması: Ambulans
personelinin kendi can güvenliğini sağlaması çok önemlidir. ÇalıĢma alanında
tabanı kalın ve kaymayan ayakkabı ya da iĢ botu giyilmelidir. Soğuk ya da sıcak
ortama uygun resmi formasını tam takım halinde giymelidir. Özellikle gece
çalıĢmalarında kıyafetlerin üzerindeki parlak Ģeritler çok önemlidir. Bir çift deri
eldiven hazır bulundurulmalıdır. Baret ve koruyucu gözlük, hem personelin
kolayca tanınması hem de güvenliği için önemlidir. Portatif bir strob lamba,
kırsal alanda ve arazide yer belli etmede çok yardımcıdır. Strob lamba, kola ya
da kemere takılabilir. Yaralının güvenliğini sağlarken yaralıyı korumak gerekir.
Özellikle araç içinde mahsur kalmıĢ yaralıyı cam ya da metal parçalardan
korumak için üzeri battaniye ile örtülebilir. Ayrıca kurtarma araç gereçleri
yaralıya yakın tutulmamalıdır.
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Yaralının çıkarılması ve kurtarılması: Yaralının çıkarılması, olayın
özelliğine bağlıdır. Örnek: Trafik kazasında aracın konumu, pozisyonu ve
araçtaki hasar derecesi çok önemlidir. Araç, karayolunda, bir uçurumdan
düĢmüĢ ya da bir akarsuya, göle batmıĢ olabilir. Yaralının çıkarılması ve
kurtarılmasında, yaralanma derecesi ve bulunduğu pozisyon çok önemlidir.
Yaralının, öncelikle sıkıĢtığı ya da kısıtlandığı yerden serbest hale getirilmesi
sağlanır. Bunun için basit, orta ve zor kurtarma teknikleri kullanılır.
Acil tıbbi yardımın uygulanması: Acil sağlık personeli, yaralıya ulaĢtıktan
sonra yaralının durumuna göre, olay yerinde, taĢıma sırasında, ambulansta ve
acil serviste acil tıbbi bakım uygular; öncelikle yaralının yaĢam fonksiyonlarını
değerlendirip acil bakım uygular ve ikinci değerlendirmesini yaparak diğer
giriĢimleri gerçekleĢtirir.

1.3. Araç Ġçinden Yaralı Çıkarma
Her bir trafik kazası diğerinden farklıdır. Kazaya karıĢan araçların tipi, sayısı,
durumları, yaralı sayısı ve durumları ile çevreden gelebilecek dıĢ tehlikeler gibi değiĢkenler,
yapılması gereken müdahalenin ne olacağı ve bunların hangi sırada gerçekleĢtirileceğini
belirler. Yaralının araçtan çıkartıldığı mekânlar, doğal olarak tehlike yaratacak mekânlardır.
O yüzden kiĢisel ve çevresel koruma önlemleri alınmadan araca ve yaralıya
yaklaĢılmamalıdır.
Trafik kazalarında bulunan tehlikeler; çalıĢan ve hava yastığı açılmamıĢ araç, dengesiz
konumlanmıĢ araç, düĢen ya da fırlayan cisimler, cam kırıkları, yakıt sızıntısı, kamyon veya
tır yükleri, sigara içen vatandaĢlar, panik-saldırgan vatandaĢlar, hava ve yol Ģartları, arazi
yapısı, kontrol altına alınmamıĢ trafik vb. sayılabilir.
Kaza yerinde trafik güvenlik önlemlerini sağlamak için aracın önüne ve arkasına
reflektör yerleĢtirilmelidir. Reflektör, yol kenarından en az 70 cm iç kısma ve kazanın
olduğu yolda trafik akıĢının her iki yönüne de yerleĢtirilmelidir. Reflektör, Ģehir içinde 50 m
uzaklığa, Ģehirlerarası yolda 100 m uzaklığa, otoban yollarda olan kazalarda ise 200 m
uzaklığa yerleĢtirilmelidir.
Sürücü ya da orada bulunanlar tarafından, öncelikle kaza yapan aracın stabilizasyonu
sağlanır. Bunun için;





Kontak anahtarı kapatılır.
El freni çekilir.
Lastiklerin önüne ve arkasına takoz yerleĢtirilir.
Araç, tekerlerinin üzerinde değilse destek malzemeleri ile desteklenmelidir.

Kaza yapan araçta, LPG tüpü varsa gaz sızıntısını önlemek için tüpün vanası
kapatılmalıdır. Araç tehlikeli madde taĢıyorsa ya da zehirlenme tehlikesi varsa yol trafiğe
geçici olarak kapatılmalı ve sıkı güvenlik önlemleri alınmalıdır. Kaza ortamından herkesin
uzaklaĢtırılması sağlanmalı, ortama kibrit ya da ısıveren araçlarla yaklaĢılmamalıdır.

11

Polis Ġmdat (155), jandarma (156) ve itfaiye (110) gibi gerekli kuruluĢlarla haberleĢme
sağlanmalı ve yardımları istenmelidir. Trafik kazalarında araç içinden orta derecede zor ve
zor kurtarmayı öncelikle itfaiye, gerekli olursa sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri ile
UMKE yürütmektedir.
Yaralı, kaza yerinden ne pahasına olursa olsun değil, zarar görmeden ve hayatı
tehlikeye sokulmadan çıkarılmalıdır. Mümkünse en az 3 kiĢi ile çıkarılmalı ve güvenli bir
yere taĢınmalıdır.

1.3.1. Rentek Manevrası
Rentek manevrası, kaza geçirmiĢ yaralının, omurgasına zarar vermeden araç içinden
çıkarılmasında uygulanır. Araçta yangın ve patlama tehlikesi varsa yaralının bilinci kapalıysa
solunum ve dolaĢımı yoksa araç içerisinden rentek manevrası ile çıkarılır.
Rentek manevrası Ģu Ģekilde uygulanır:









Yaralının omuzlarına hafifçe dokunularak ve “iyi misiniz?” diye sorularak
bilinci kontrol edilir.
Yaralının göğüs hareketlerine bakılarak solunumu değerlendirilir ve karotis
arterden nabız kontrolü yapılır.
Yaralının ayaklarının pedala sıkıĢmadığından emin olunur ve emniyet kemeri
açılır.
Yaralının yan tarafından yaklaĢılarak baĢ boyun ve gövde ekseni bozulmayacak
Ģekilde sabitlenir.
Yaralının dıĢ taraftaki eli diğer koltuk altından geçirilir, diğer eli de pantolonun
ya da kemerinin içine yerleĢtirilir.
Bir el, yaralının koltuk altından geçirilir ve çenesi kavranır, daha sonra yanak,
hastanın yanağına dayanarak destek sağlanır.
Diğer el ile yaralının koltuk altından geçirilen eli kavranır, yaralıya 45 derecelik
açı verilerek baĢ boyun ve gövde ekseni bozulmadan araçtan dıĢarı çekilir.
Yaralı, yavaĢça yere veya sedyeye yerleĢtirilir.
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Resim 1.2: Rentek manevrası
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1.3.2. Kurtarma Yeleği (KED)
Kurtarma yeleği (KED, Kendrick Extrication Device), araç içinden çıkarma, dağlık
arazide kurtarma vb. sırasında omurga stabilizasyonunu sağlamak için kullanılır. Travma
yeleği de denir. Arkadan baĢ, boyun ve gövdeyi kaplayan, yatay esneklik ve dikey sertlik
özelliğine sahip geniĢ yüzeyli malzeme, önde üç adet kemer, iki adet bacak kemeri, boyun
yastığı, alın ve çene bandından oluĢur.

Resim 1.3: Kurtarma yeleği

Kurtarma yeleği, araç içinde Ģu Ģekilde kullanılır:








Bir kiĢi yaralının arkasındaki koltuğa geçerek yaralının baĢı, el ile stabilize
edilir ve boyun ateli takılır. BaĢın el ile stabilizasyonuna, yaralı, omurga tahtası
üzerine alınıncaya kadar devam edilir.
Yaralı, fazla hareket ettirilmeden hafifçe öne doğru eğilir ve kurtarma yeleği
hastanın arkasına yerleĢtirilir.
Yeleğin ön bölümünde bulunan üç adet kemer sırayla takılır. Önce ortadaki sarı
kemer, sonra alttaki kırmızı kemer takılır ve sıkıĢtırılır. Üstteki yeĢil kemer
takılır; ancak sıkıĢtırılmaz.
Sağ bacak kemeri sağ bacağın, sol bacak kemeri sol bacağın altından geçirilerek
arkadaki yuvasına yerleĢtirilir. Bu kemerler, kurtarma yeleğinin yukarıya ve
yanlara kaymasını önler. Bacakların üzerine baskı oluĢmasını önlemek için
bacakla kemer arasına pamuk tampon yerleĢtirilir.
Boyun yastığı, kurtarma yeleğinin içinde kalacak Ģekilde katlanarak yaralının
boyun arkasına yerleĢtirilir.
Alın ve çene bantları, baĢ ve boynu sabitlemek için kurtarma yeleğine
çaprazlanarak velcro ile tutturulur.
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Üstteki yeĢil kemerin altına bir el yerleĢtirilip hastaya nefes alması söylenerek
bu kemer de sıkıĢtırılır.
Yaralının oturduğu koltuğun kenarına omurga tahtası yerleĢtirilir.
Yaralı, dikkatlice döndürülerek en az hareketle omurga tahtası üzerine alınır.
Bacak kemerleri gevĢetilir ve yavaĢça bacaklar düz pozisyona getirilir.
Yaralı, kurtarma yeleği ile birlikte omurga tahtasına sabitlenir; sonra yavaĢça
öndeki üç kemer gevĢetilir.

Resim 1.4: Kurtarma yeleğinin araç içinde kullanılması

1.3.3. Kısa Omurga Tahtası
Kısa omurga tahtası, servikal ve torakal omurların stabilizasyonunda kullanılır;
kırılmaya ve çatlamaya karĢı yüksek dayanıklılık içeren özel plastik malzemeden imal
edilmiĢtir, baĢı sabitlemek için özel bölüm olup hastayı sabitlemek için 2 adet emniyet
kemeri mevcuttur. Yaralı kısa omurga tahtası ile stabilizasyondan sonra tam bir spinal
stabilizasyon için uzun omurga tahtasına alınır.
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Resim 1.5: Kısa omurga tahtası

Kısa omurga tahtası, araç içinde Ģu Ģekilde kullanılır:






Bir kiĢi yaralının arkasındaki koltuğa geçerek yaralının baĢı, el ile stabilize
edilir ve boyun ateli takılır. BaĢın el ile stabilizasyonuna, uzun omurga tahtası
üzerine alınıncaya kadar devam edilir.
Yaralı fazla hareket ettirilmeden hafifçe öne doğru eğilir ve kısa omurga tahtası,
hastanın arkasına yerleĢtirilir.
Kısa omurga tahtasının kemerleri bağlanır.
Yaralının oturduğu koltuğun kenarına uzun omurga tahtası yerleĢtirilir.
Yaralı, dikkatlice döndürülerek en az hareketle uzun omurga tahtası üzerine
alınır ve sabitlenir.
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Resim 1.6: Kısa omurga tahtası ile araç içinden çıkarma
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Trafik kazasında yaralıyı araç içinden çıkarınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Uygulamaları en az iki kiĢi ile ekip
halinde yapınız.
 Vaka senaryosu hazırlayınız.
 Olay yeri güvenliğini sağlayınız.
 Kendi can güvenliğinizi sağlayınız.

 Güvenliği sağlayınız.

Rentek manevrası uygulanacaksa;
 Yaralının bilincini kontrol ediniz.

 AVPU skalasına göre değerlendiniz.

 Yaralının ABC’sini kontrol ediniz.
 Yaralının
gevĢetiniz.

sıkıĢmıĢ

bölgelerini

 Emniyet kemerini açınız.
 Ayaklarının pedala sıkıĢmadığından emin
olunuz.

 Yaralının yan tarafından yaklaĢarak baĢ
boyun ve gövde ekseni bozulmayacak
Ģekilde sabitleyiniz.
 Yaralının dıĢ taraftaki elini diğer koltuk
altından geçirip diğer elini de
kemerinin içine yerleĢtiriniz.
 Bir elinizi, yaralının koltuk altından
geçirip çenesini kavrayınız, daha sonra
yanağınızı,
hastanın
yanağına
dayayarak destek sağlayınız.
 Diğer eliniz ile yaralının koltuk
altından geçirilen elini kavrayıp  Yaralıya 45
yaralıyı baĢ boyun ve gövde eksenini
yaklaĢınız.
bozmadan araçtan dıĢarı çekiniz.
 Yaralıyı yavaĢça yere yerleĢtiriniz.

derecelik

açı

vererek

 Yaralıyı uzun omurga tahtasına alınız.

Yaralı araç içinden kurtarma yeleği ile çıkarılacaksa;
 Yaralının baĢını el ile stabilize edip
boyun ateli takınız.

 Yaralının arkasındaki koltuğa geçiniz.
 BaĢı, el ile stabilize etmeye omurga
tahtası üzerine alıncaya kadar devam
ediniz.

 Yaralıyı hafifçe öne çekerek kurtarma
 Yeleği, koltuk altına yerleĢtiriniz.
yeleğini yaralının arkasına yerleĢtiriniz.
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 Yeleğin kemerlerini takıp sıkıĢtırınız.

 Önce ortadaki sarı kemeri, sonra alttaki
kırmızı kemeri takıp sıkıĢtırınız.
 Üstteki yeĢil kemeri takınız; ancak
sıkıĢtırmayınız.

 Bacak kemerlerini takınız.

 Sağ bacak kemerini sağ bacağın, sol
bacak kemerini sol bacağın altından
geçirip arkadaki yuvasına yerleĢtiriniz.
 Bacakla kemer arasına pamuk tampon
yerleĢtiriniz.

 Boyun yastığını, katlayarak yaralının  Boyun yastığını, kurtarma yeleğinin
boyun arkasına yerleĢtiriniz.
içinde kalacak Ģekilde yerleĢtiriniz.
 Alın ve çene bantlarını tutturunuz.

 Kurtarma yeleğine çaprazlayarak velcro
ile tutturunuz.

 Üstteki kemeri sıkıĢtırınız.

 Kemerin altına bir elinizi yerleĢtirip
hastaya nefes almasını söyleyerek
sıkıĢtırınız.

 Yaralının oturduğu koltuğun kenarına
omurga tahtasını yerleĢtiriniz.
 Yaralıyı, dikkatlice döndürerek omurga  Yaralıyı, en az hareketle omurga tahtası
tahtası üzerine alınız.
üzerine alınız.
 Bacak kemerlerini gevĢetip yavaĢça
bacakları düz pozisyona getiriniz.
 Yaralıyı, kurtarma yeleği ile birlikte
omurga tahtasına sabitleyiniz.

 Öndeki kemerleri gevĢetiniz.

Yaralı araç içinden kısa omurga tahtası ile çıkarılacaksa;
 Yaralının baĢını el ile stabilize edip
boyun ateli takınız.
 Kısa omurga tahtasını
arkasına yerleĢtiriniz.

 BaĢı, el ile stabilize etmeye omurga
tahtası üzerine alınıncaya kadar devam
ediniz.

hastanın

 Kemerleri bağlayınız.
 Yaralının oturduğu koltuğun kenarına
uzun omurga tahtası yerleĢtiriniz.
 Yaralıyı, dikkatlice döndürerek uzun
omurga
tahtası
üzerine
alıp
sabitleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ġl sağlık müdürlükleri acil ve afetlerde sağlık hizmetleri Ģube müdürlüklerine bağlı
olarak acil ve olağandıĢı durumlarda görev yapmak üzere..…………..oluĢturulmuĢtur.

2.

Komplike olmayan trafik kazaları ve yıkılmamıĢ binalardan yaralı çıkarmayı içeren
kurtarma tipine, ……………………………..denir.

3.

Kaza geçirmiĢ hasta veya yaralının, omurgasına zarar vermeden araç içinden
çıkarılmasında………………………manevrası uygulanır.

4.

Kurtarma yeleği giydirilirken ilk önce……………………renkli kemer, en son da
……………………renkli kemer sıkıĢtırılır.

5.

Reflektör, Ģehir içinde…………….m uzaklığa, Ģehirlerarası yolda……………m
uzaklığa yerleĢtirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Suda boğulmalarda acil yardım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bölgenizdeki arama kurtarma ekiplerinden su kurtarma ekibi ve dalgıçlarla görüĢüp
çalıĢmaları hakkında sunu hazırlayınız ve sınıf ortamında paylaĢınız.

2. SUDA KURTARMA
Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili, baraj, göl, gölet ve akarsulardan zengin bir
coğrafik özellik göstermektedir. DeğiĢen iklim yapısı itibariyle son zamanlarda yaĢanan
sağanak yağıĢlar artmakta bunun sonucunda sel felaketleri sıkça yaĢanmakta ve suda
boğulmalara neden olmaktadır. AĢırı sıcaklık nedeniyle insanların suda serinleme isteği de
boğulma vakalarını oldukça artırmıĢtır. Tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlik, yüzme yetersizliği,
yaralanma, baygınlık geçirme ve alkollü iken yüzme boğulma vakalarını artırmaktadır.
Boğulma vakalarının % 98’i tatlı suda, % 1-2’si tuzlu suda gerçekleĢmektedir.
Boğulmakta olan kiĢiyi kurtarmaya teĢebbüs eden kurtarıcının, her zaman suya
girmesi gerekmediği gibi yüzmeyi de bilmeyebilir. Esasında kurtarıcı, en son çare olarak
suya girmelidir. Kurtarıcının karadan, rıhtım üzerinden veya bir kayıktan emin bir yerden
yaralıya yardım etmeye çalıĢması daha uygundur. Bu Ģekildeki kurtarma hareketi, yüzerek
yapılan kurtarma hareketinden daha baĢarılı ve kolay olur. Kurtarıcı su dıĢında olduğu zaman
kendisini daha iyi idare eder ve kolaylıkla istenilen hareketi yapar. Yaralıyı en etkin Ģekilde
kontrol etmesi de diğer bir etkendir.

2.1. Boğulma Mekanizması
Boğulma, su altında kalma sonrasında ölmedir. Yarı boğulma( hemen hemen
boğulma, boğulayazma) su altında kalma ile oluĢan kısa ve uzun dönem asfiksinin
sonrasında hayatta kalmadır. Yarı boğulmadan kurtarılan kiĢinin akciğerlerinde kalan deniz
suyu tahribata neden olmakta ve akciğer fonksiyonunu kaybederek 24 saat sonra
komplikasyonlar nedeniyle ikinci bir boğulma yaĢanabilmektedir. Bu duruma sekonder
boğulma (postimmersiyon sendromu veya gecikmiĢ boğulma) denir. Sekonder boğulmada
ölüm, pulmoner hasar, sepsis, böbrek yetmezliği vb. batmaya bağlı komplikasyonlar
nedeniyle görülür.
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Ġnsanoğlunun yaĢamakta en çok zorluk çektiği ve en zayıf olduğu ortamlardan biriside
sudur. Ġnsan vücudunun fazladan ortalama 1.5 kg’lık bir kaldırma gücü vardır. Bu, yaklaĢık
1.5 dm³ olup yetiĢkin bir insanın yüzünün hacmi kadardır. Yüzen kiĢi, ek bir kaldırma
kuvveti yoksa bu kaldırma gücünü nefes almak için yüzünü su üstünde tutması için kullanır.
BaĢ geriye itilmiĢ Ģekilde vücut dik olarak tutulur ve yüzün su üstünde kalması sağlanır.
Akciğerlerdeki hava boĢaltılırsa bu kaldırma gücü de kaybolur.
KiĢinin çok az su yutması, laringospazma neden olur. Laringospazm, yutulan suyun
akciğerlere girmesini önler ve aynı zamanda hava giriĢ çıkıĢını da engelleyerek hipoksiye
neden olur. Ġlerleyen hipoksi, bilinç kaybına ve larenks kaslarının gevĢemesine yol açar ve
akciğerlere su dolar.

Resim 2.1: Boğulmakta olan kiĢinin hareketleri



Boğulmakta olan kiĢi;






Panik içinde çırpınarak yüzeye ulaĢmak için çabalar,
Apne nedeniyle akciğerlerinde yeterli havayı tutamadığından batar,
BaĢı, su altında iken nefes almaya çalıĢtığından akciğerlerine su dolar,
Kusma ve aspirasyon oluĢur,
Beyine yeterli oksijen gitmediğinden Ģoka girer ve kardiyak arrest
gerçekleĢir.

Suda boğulma, tatlı ya da tuzlu suda olabilmektedir. Suyun akciğerlere aspire
edilmesine kadar geliĢen olaylar her ikisinde de aynıdır. Suyun akciğerlere dolmasından
sonra aspire edilen suyun tatlı ya da tuzlu oluĢuna göre değiĢik fizyopatolojik olaylar geliĢir.
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Tatlı suda boğulma;










Akciğerlere giren tatlı su osmotik basıncın etkisiyle alveollerden kana
geçer,
Kandaki su miktarı artar, (hemodilüsyon)
Su eritrositlere de girer ve eritrositleri patlatır,
Eritrositlerin oksijen taĢıma kapasitesi düĢer,
Açığa çıkan K (potasyum) aritmiye neden olur,
Açığa çıkan hemoglobin böbrek yetmezliğine neden olur,
Surfaktan madde kaybı nedeniyle alveoller kollabe olur ve boğulma
gerçekleĢir.

Tuzlu suda boğulma;




Akciğerlere giren tuzlu su osmotik basıncın etkisiyle dolaĢımdaki sıvının
alveollere geçmesine neden olur, (Pulmoner Ödem)
Kandaki su miktarı azalır, (Hemakonsantrasyon)
Sıvı-elektrolit dengesi bozulduğundan Ģok geliĢir.

2.2. Su Ġçinde Kurtarma
Kurtarıcı, boğulmakta olan kiĢiyle mümkün olduğunca doğrudan temasa
geçmemelidir. Çünkü boğulmakta olan kiĢi ölüm korkusu içindedir, kontrolsüz ve anlamsız
hareketlerde bulunur. Bu durum kurtarıcının da batmasına ve boğulmasına neden olur. Bu
nedenle öncelikle kurtarma araç gereçlerini kullanmak gerekir. Kurtarıcı karada elini,
ceketini, pantolonunu uzatmak ya da suya kurtarma araç gereçlerini atmak suretiyle yaralıya
ulaĢır.
Suda kurtarma araç gereçleri: Kurtarma simidi, kurtarma ipi, kurtarma topu,
kurtarma tahtası, kurtarma süngeri, su üstü kurtarma kemeri, bot veya kayık vb. Ayrıca top,
ağzı kapalı boĢ bidon, büyük pet ĢiĢeler ve kurtarma sırığı da suda kurtarma araç gereci
olarak kullanılabilir.

Resim 2.2: Kurtarma simidi ve kurtarma ipi
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Resim 2.3: Kurtarma topu ve kurtarma tahtası

Resim 2.4: Kurtarma süngeri ve su üstü kurtarma kemeri

Resim 2.5: Bot veya kayık

Araç gereç yoksa ve baĢka bir çözüm bulamazsa en son çare olarak kurtarıcı; yüzme
biliyorsa ve can kurtarma tecrübe ve yeteneğine sahipse suya atlayıp kurtarmaya
çalıĢmalıdır.
Yüzme bilen bir kiĢinin denize atladıktan veya düĢtükten sonra aynı Ģartlardaki yüzme
bilmeyen bir kiĢiye göre sağ kalma ihtimali çok daha yüksektir. Ancak suya atlarken veya
düĢerken kıyafetimiz, can yeleğimiz, o andaki gücümüz ve denizin durumu gibi diğer birçok
unsuru da göz önüne alırsak yüzme bilmenin denizde sağ kalma konusunda çok da yeterli
olmadığını görülür. Bu yüzden kurtarıcı yüzme bilse de kendine çok güvenmemeli,
kuralların belirttiği tüm emniyet tedbirlerini almalıdır. Ġlk tedbir de can yeleğinin
giyilmesidir.
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Resim 2.6: Can yeleği

Boğulan kiĢiyle temas kurmadan önce kurtarıcı, emniyetli bir pozisyon almalıdır.
Kurtarıcı, can yelekli olduğu halde kendisini tehlikeye düĢürecek hareket ve manevralardan
kaçınmalıdır. Bazı durumlarda sakin gibi görünen yaralı, yaĢadığı Ģok nedeniyle paniğe
kapılıp yardım edeni de zor duruma düĢürüp hayati tehlike yaratabilir. Boğulmakta olan
kiĢiye yaklaĢım konusunda en doğru hareket, boğulan kiĢiye arkasından yaklaĢmak
olmalıdır. Yaralının yüzü kurtarıcıya dönük olsa bile sırtını çevirmek hem kontrolünü hem
de taĢınmasını kolaylaĢtırır. Kısa sürede tehlike bölgesinden uzaklaĢmak, vücudun sudaki ısı
kaybını da en aza indirecektir.


Su içinde kurtarma yapılırken;






Yaralı, suda taĢınırken havayolunu açmak amacıyla her ne pozisyonda
olursa olsun, sırt üstü yatar pozisyona getirilir. BaĢ, ağız ve burun su
üstünde kalmalıdır.
Bilinci kapalı olan yaralıyı kurtarırken; yaralının fazla hareket
etmemesine dikkat edilmelidir. (Kırık ve yaralanmalardan doğan
hassasiyet ve kan kaybından dolayı.) Özellikle sığ suya dalma, servikal
omurga yaralanmasının sıkça karĢılaĢılan sebebi olduğundan yaralı, suda
deniz omurga tahtası üzerine alınıp boyun ateli takılmalıdır.
Yaralı suda iken mümkünse suni solunuma baĢlanmalıdır.
Yaralı, suya paralel pozisyonda çıkarılmalıdır.
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Resim 2.7: Su içinde kurtarma

2.3. Suda Boğulmada Acil Yardım
Boğulan kiĢi karaya çıkarıldıktan sonra;












Bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Suda boğulanlarda, özellikle soğuk havalarda
20–30 dakika geçse bile suni solunum ve kalp masajına baĢlanır. Gerekirse ileri
yaĢam desteği uygulanır.
Geri dönüĢsüz maske ile oksijen verilir.
Servikal yaralanma ihtimaline karĢı boyun ateli takılır.
Boğulan kiĢi kendine gelir gelmez derin nefes aldırılır ve akciğerlerde kalan
suyun da atılması sağlanır.( Aksi takdirde sekonder boğulma yaĢanabilir.)
Kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağlanır.
Boğulan kiĢinin vücut sıcaklığını korumak için üzeri battaniye ile örtülür.
Travma varsa kanama kontrolü, yara kapatma ve stabilizasyon sağlanır.
Kusma ve aspirasyon ihtimaline karĢı NG takılır.
Vital bulguları sık aralıklarla takip edilir.
KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna nakli sağlanır.
Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur.
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ġema 2.1: Suda boğulma algoritmi

Acil serviste, gerekirse diürez sağlanır. Böbrek yetmezliği geliĢmiĢse diyaliz
uygulanabilir.

2.4. Buz TutmuĢ Suda Kurtarma
KıĢ aylarının Ģiddetli geçtiği yerlerde sık karĢılaĢılan durumlardan birisi de göl, deniz
ya da nehir sularının buz tutmasıdır. Buzun, bir insanı taĢıyabilmesi için en az 10 cm.
kalınlığında olması gerekir. Buz tutmuĢ sularda yürüyen insanlar buzun kırılmasıyla suyun
içine düĢebilir. Kurtarma personeli, buzun üzerinde yürüyerek kiĢinin yanına
yaklaĢmamalıdır.
Buzda kurtarma Ģu Ģekilde yapılmalıdır:


Karadan veya iskeleden yaklaĢmak mümkün ise kurtarıcı sopa uzatmalı ya da
ipe bağlı can simidi atmalıdır. Mesafe uzaksa sağlam buz üzerinde ipin
yetiĢeceği uzaklığa kadar gitmeli, altına buzda kaymayacak türde tahta, kalas
vb. malzemeler koyup üstüne yatmalı, bu mesafeden ipe bağlı can simidini
atmalı ya da sopa uzatmalı ve kiĢiyi çekerek kurtarmalıdırlar.
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Resim 2.8: Sopa uzatarak buzda kurtarma



DüĢen kiĢi kıyıdan kurtarılacak kadar yakın değilse 2-3 kiĢi, varsa altlarında
buzda kaymayacak türden tahta, kalas vb. malzemelerin üstüne yatmalı ve
birbirinin ayağından tutarak kiĢiye yaklaĢılmalıdır. En uçta olan kiĢi, uzun bir
sopa uzatmalı, kurtarılacak kiĢi bunu tutmalı ve kiĢiyi çekerek kurtarılmalıdır.

Resim 2.9: Birden fazla kiĢiyle buzda kurtarma



Ucunda kalın, eğilmeyen sivri çivi bulunan, sap kısmı tahta veya plastikten olan
ve birbirine sap kısmından iple bağlı olan buz bizi bulunan kiĢi, bunu kullanarak
sağlam buz üzerinde kurtarılacak kiĢiye yaklaĢmalı, yanında getirdiği ipi atmalı,
bunu tutan kiĢi çekilerek kurtarılmalıdır.

Resim 2.10: Buz bizi
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Resim 2.11: Buz biziyle kurtarma



Kurtaracak kimse yoksa düĢen kiĢi, buz üzerinde deliğin kıyı tarafına iki kolu
ile basarak kırmalı ve kıyıya doğru ilerlemeli ve buz üstüne çıkmaya
çalıĢmalıdır.

Resim 2.12: Kol gücüyle buzdan çıkma



Ayrıca ucunda ağır bir cisim (örneğin kum torbası) bulunan uzun bir ip, kıyıdan
kurtarılacak kiĢiye fırlatılır ve hayat ipini tutan kiĢi, çekilerek kurtarılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Suda boğulmalarda acil yardım uygulayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Su içinde kurtarma yapılırken;
 Yaralıyı, sırt üstü yatar pozisyona  BaĢ, ağız ve burnunun su üstünde
getiriniz.
kalmasını sağlayınız.
 Yaralıyı, deniz omurga tahtası üzerine
alıp boyun ateli takınız.

 Bilinci kapalı olan yaralıyı omurga tahtası
üzerine alınız.

 Suni solunum yapınız.
 Yaralıyı, suya
çıkarınız.

paralel

pozisyonda

Boğulan kiĢi karaya çıkarıldıktan sonra;
 Yaralının
bilinci
değerlendiriniz.

 Özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika
geçse bile suni solunum ve kalp masajına
ABC’sini
baĢlayınız.
 Gerekirse ileri yaĢam desteği uygulayınız.

ve

 Havayolunu temizleyiniz.
 Geri dönüĢsüz maske ile
veriniz.

oksijen

 Boyun ateli takınız.
 Boğulan kiĢi kendine gelir gelmez
derin nefes aldırınız.
 Kardiyak ve solunum monitörizasyonu
sağlayınız.
 Boğulan kiĢinin
koruyunuz.

vücut

sıcaklığını

 Yaralının üzerini battaniye ile örtünüz.

 Travma varsa kanama kontrolü, yara
kapatma ve stabilizasyon sağlayınız.
 NG takınız.
 Vital bulguları sık aralıklarla takip
ediniz.
 KKM tarafından bildirilen
kurumuna nakli sağlayınız.

sağlık

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.

30

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, suda boğulmalarda yapılması gereken davranıĢlardan
değildir?
A) Kurtarıcı en son çare olarak suya girmelidir.
B) Kurtarıcı, ilk etapta kıyıdan yardım etmeye çalıĢmalıdır.
C) Kurtarıcının mutlaka yüzme bilmesi gerekir.
D) Kurtarıcı kurtarma araç gereçlerinden faydalanmalıdır.
E) Kurtarıcı, mutlaka can yeleği giymelidir.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, tatlı suda boğulmanın özelliklerinden değildir?
A) Kandaki su miktarı artar.
B) Su, eritrositlere girer ve eritrositleri patlatır.
C) Pulmoner ödem geliĢir.
D) Aritmi geliĢir.
E) Böbrek yetmezliği geliĢir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, boğulan kiĢinin karaya çıkarıldıktan sonra yapılan
giriĢimlerden değildir?
A) Yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
B) Vakit kaybedilmeden yutulan su çıkartır.
C) Geri dönüĢümlü maske ile oksijen verilir.
D) Vital bulgular sık aralıklarla takip edilir.
E) Vücut sıcaklığı korunur.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, buzda kurtarmanın çeĢitlerinden değildir?
A) Kol gücüyle buzdan çıkma.
B) Sopa uzatarak buzda kurtarma.
C) Buz biziyle kurtarma.
D) Birden fazla kiĢiyle buzda kurtarma.
A) Buzu kırarak buzdan çıkma.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, su içinde yapılan kurtarmada uygulanacak giriĢimlerden
değildir?
A) Yaralı sırt üstü yatar pozisyona getirilir.
B) BaĢ, ağız ve burun su üstünde kalmalıdır.
C) Suda deniz omurga tahtası üzerine alınıp, boyun ateli takılmalıdır.
D) Yaralı suda iken suni solunum yapılmamalıdır.
E) Yalının baĢı, ağız ve burnu su üstünde kalmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Yangın söndürme tüpünü kullanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Okulunuzdaki yangın söndürme tüplerinin bölümlerini inceleyerek sınıf
ortamında paylaĢınız.
Ġtfaiye ile birlikte okulunuzda yangın tatbikatı düzenleyiniz. Tatbikatın kamera
ile çekimini yaparak sınıf ortamında paylaĢınız.

3. YANGINDA KURTARMA
Günlük yaĢantımızda çeĢitli nedenlerle pek çok yangın çıkmakta, maddi ve manevi
kayıpların yanında onlarca insanımız da hayatını kaybetmektedir. Bu kayıpların
yaĢanmaması ya da en aza indirilmesi için her yaĢ ve her seviyedeki insanlara, yangınlara
karĢı alınacak tedbirler ve bir yangın karĢısında yapılması gerekenler öğretilmelidir.
“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” göre, yapı yüksekliği
30.50 m. den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kiĢiden fazla insan bulunan konut dıĢı her
türlü yapı, bina, tesis ve iĢletmelerde ve içinde 200’den fazla kiĢinin barındığı sitelerde;
söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekibi oluĢturulmalıdır.






Söndürme ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek
veya yangının geniĢlemesine mani olmak için oluĢturulur. Yangın durumunda
yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını
söndürmeye veya geniĢlemesini önlemeye çalıĢır. Söndürme ekibi en az üç
kiĢiden oluĢur.
Kurtarma ekibi: Yangın durumunda can ve malı kurtarma iĢlerini yürütmek
için oluĢturulur. Acil durumlarda önce canlıları kurtarmaya çalıĢır; daha sonra
yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eĢyayı diğer bulunanların da
yardımı ile binanın yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taĢır. Yanan binanın
genel olarak boĢaltılmasına, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük
mülki amirin emriyle baĢlanır. Kurtarma ekibi en az üç kiĢiden oluĢur.
Koruma ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eĢya ve evrakı korumak, yangın
nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaĢayı önlemek, boĢaltılan eĢya
ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde
muhafaza etmek ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim
etmek üzere görevlendirilir. Koruma ekibi en az iki kiĢiden oluĢur.
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Ġlk Yardım ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan kiĢilere ilk yardım yapmak, ilk
yardım ekiplerini çağırmak, gelen ilk yardım ekiplerine yardımcı olmak üzere
oluĢturulur. Ġlkyardım ekibi en az iki kiĢiden oluĢur.

Ayrıca kamuya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve
otobanların Ģehir dıĢındaki uygun yerlerine, kamu binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve
kuruluĢlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin
üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 110” yazılması mecburidir.

3.1. Yanıcı Maddeye Göre Yangınlar
Yangının oluĢabilmesi için üç unsurun aynı anda bulunması gerekir:




Yanacak bir madde, (katı, sıvı, gaz yakıtlar gibi)
Yangın çıkartabilecek ısı veya kıvılcım gibi bir kaynak, (kimyasal, biyolojik
veya fiziksel)
Yeterli miktarda oksijen.

Bu üç unsurun bir araya gelmesi yangının çıkmasına sebep olur ve buna, yangın
üçgeni adı verilir.

Resim 3.1: Yangın üçgeni

Yanıcı maddeye göre yangınlar Ģu Ģekilde sınıflandırılır:


A sınıfı yangın (adi yangın): Katı yangınlarıdır (metaller hariç). Odun, kömür,
kâğıt, kumaĢ, ot, çöp, lastik, plastik vb. katı yanıcıların çıkardığı yangınlar, adi
yangın olarak adlandırılır. A sınıfı yangının en temel özelliği, kor
oluĢturmasıdır. Bu tür yangınların temel söndürme yöntemi soğutma, temel
söndürme maddesi ise sudur.
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B sınıfı yangın (kimyasal yangın): Sıvı yangındır. Petrol, petrol ürünleri,
benzol, makine yağları, laklar (boyalar), katran (asfalt), eter, alkol, parafinler
vb. sıvı yanıcıların çıkardığı yangınlar kimyasal yangın olarak adlandırılır. B
sınıfı yangınların temel özelliği korsuz, alevli yanmadır. Bu tür yangınların
temel söndürme yöntemi, boğma; temel söndürme maddesi ise köpüktür.









Su ile soğutma yapılarak ısı yanma ısısının altına düĢürülebilir.
Su sis halinde kullanılarak hem soğutma yapılabilir hem de yanıcı
maddenin oksijen ile teması kesilebilir.
Köpük veya kuru kimyasal da kullanılarak yanıcı maddenin oksijen ile
irtibatı kesilebilir.
CO2 kullanılabilir.

Köpük en etkili söndürme malzemesidir. Hafifliği sayesinde yanan
akaryakıtın üzerini kaplayarak oksijen ile iliĢkisini keser.
CO2 kullanılabilir.
Su sisi veya kuru kimyasal da yanıcı maddenin oksijen ile iliĢkisinin
kesilmesinde kullanılabilir. Sis, aynı zamanda yanıcı maddenin ısısının
düĢürülmesinde de yararlı olur.
Halon gazının alternatifleri (HCFC) kullanılır.
BC tipi kuru kimyevi toz kullanılır.
Su, akaryakıttan daha ağır olduğundan bu yangın tipinde kullanılmaz.

C sınıfı yangın (gaz yangını): Bütan, metan, propan, hidrojen, asetilen, hava
gazı gibi yanıcı gazların çıkardığı yangınlar gaz yangınları olarak adlandırılır.
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D sınıfı yangın (metal yangını): Alüminyum, magnezyum, sodyum, potasyum,
titanyum, zirkonyum, lityum, çinko, kalsiyum gibi yanıcı metal ve alaĢımların
çıkardığı yangınlar, metal yangınları olarak adlandırılır. Bu tür yangınların
temel söndürme yöntemi, boğmadır.






Ġlk olarak gaz devresi üzerindeki vana kapatılır ve yangına sebep olan gaz
kesilir.
Yanan tüpler su ile soğutulur, yangın mahallinden uzaklaĢtırılarak üzerine
ıslak battaniye örtülür. Gazın kaynağının ortamdan uzaklaĢtırılması
sonrası kalan yangının tipine göre yangına müdahaleye devam edilir.
Yangını söndürmek için BCF, CO2, köpük, kuru kimyasal toz
kullanılabilir.

Yangını söndürmede özel D tipi kimyasal toz ve kum kullanılır.
Söndürmede köpük, su, kuru kimyasal toz, ABC kuru toz türü
söndürücüler faydasızdır, kesinlikle kullanılmaz.

E sınıfı yangın (elektrik yangını): Elektrik kısa devrelerinin veya aĢırı
yüklenen kabloların çıkarabileceği yangınlar, elektrik yangınları olarak
adlandırılır. E sınıfı yangınlarda suyun elektriği iletmesinden dolayı su ve
köpük kullanılmaz.






Elektrik ile irtibat kesilir,
Elektrik kesilinceye kadar yangına kuru kimyasal toz veya karbondioksit
ile müdahale edilir. Elektriğin kesilmesinden sonra devam eden yangının
cinsine göre,
Yangını söndürmede kuru kimyasal toz, CO2 kullanılır.
Asbest battaniye kullanılır.
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3.2. Yangın Söndürme Yöntemleri
Yangını söndürmek için, yanmayı oluĢturan ve yangın üçgeni olarak bilinen
unsurlardan en az bir tanesi saf dıĢı edilerek söndürme gerçekleĢtirilir. Bunlar;




Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmak,
Oksijen ile teması kesmek,
Isıyı yok etmektir.

Buna göre örtme, soğutma, boğma ve zincirleme reaksiyonunu engelleme Ģeklinde
söndürme yöntemleri vardır.


Örtme (yakıtı giderme): Yakıt kaynağını yok etmek için sıvı ya da gaz akıĢı
durdurulur. Örnek: Doğalgaz vanasının kapatılması ile yakıt kesilir.

Resim 3.2: Örtme



Soğutma (ısıyı düĢürme): Soğutma yanıcı maddeden ısı alınarak sıcaklığını
tutuĢma derecesinin altına düĢürmektir. Örnek: Yünün tutuĢma sıcaklığı 600
°C’dir. Yanmakta olan yün, 550 °C’de soğutulduğunda söner.

Resim 3.3:Soğutma
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Boğma (oksijeni giderme): Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli
oranın altına indirmektir. Hava, normal olarak % 21 oksijen içerir. Oksijen
% 13’ün altına inerse yangın sadece içten içe yanar. Oksijen % 9’un altına
inerse yangın tamamen söner.

Resim 3.4: Boğma



Zincirleme reaksiyonu engelleme: Kuru kimyevi tozlar ve halojenli
hidrokarbonlar gibi bazı söndürme maddeleri, yanıcı madde ile ısı üretmeyen
reaksiyonlar meydana getirip alev üreten kimyasal reaksiyonu keserek
alevlenmeyi durdurur. Örnek: Halon gazı uygulandığında, halojenlerle
reaksiyon oluĢur ve oksidasyon ani olarak durur.

Resim 3.5: Zincirleme reaksiyonu engelleme

Söndürme maddelerinden bazıları bu yöntemlerden sadece birini, bazıları ise birkaçını
birden kullanarak söndürme etkisini gösterir.
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3.3. Yangın Ortamında Yapılması Gerekenler
Yangından kurtarma, itfaiyenin asıl görevidir. Ambulans personeli, kesinlikle yangın
alanına girmemeli, (sıcak, kırmızı alan) kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalıdır. Yangın
ortamında, acil sağlık personelinin görevi, yaralının kurtarma ekipleri tarafından kurtarılıp
güvenli ortama alınmasıyla baĢlar. Yaralı, güvenli ortama alındıktan sonra gerekli olan acil
tıbbi giriĢimleri yapılır. Yangında yapılması gerekenler, sırasıyla, hayat kurtarmak, haber
vermek ve yangını söndürmeye çalıĢmaktır.














Yangınlarda oluĢan gaz ve duman ortamında hem kurtarıcının hem de yaralının
nefes alma güçlüğü vardır, bu yüzden süratle hareket edilmelidir. Açığa çıkan
zehirli gazların varlığına karĢın solunum cihazı kullanılmalıdır.
Çökme tehlikesine karĢı dikkatli olunmalıdır.
Yangına maruz kalan kiĢi, yangının bulunduğu bölgeye gelmesini geciktirici
önlemleri almalıdır. Örnek: Kapıları ıslatmak ya da kapı kenarlarına ıslak bezler
sıkıĢtırmak.
Yanan binada mahsur kalanlar derhal tehlikeli bölgeden uzaklaĢtırılmalıdır.
Yanmakta olan binada bulunan kiĢi ve kurtarmaya giden personel sakin olmalı,
paniğe kapılmamalıdır. Kurtarıcı, yanmakta olan ya da gaz ve duman bulunan
ortama girerken varsa; ısıya dayanıklı elbise, kask, eldiven vb. giysiler giymeli
ve oksijen tüpü takmalıdır. Eğer bunlar yoksa kurtarıcı giysilerini ıslatmalı,
ellerini korumalı, gaz, duman, toz ve topraktan etkilenmemek için ağız ve
burnunu ıslak bir bezle kapatmalıdır.
Kurtarıcı, dıĢarıda kalanlarla haberleĢmeyi sağlamak için beline, koluna veya
bacağına bir emniyet “kılavuz ipi” bağlamalıdır.
Kapılar çok dikkatli açılmalı ve kapı tokmağının ısınmıĢ olması ihtimaline karĢı
çıplak elle tutulmamalıdır.
Aleve doğru yönelmemeli, içeriden gelecek tehlikeye karĢı kendisini ve
özellikle yüzünü korumalıdır. BaĢını arkaya doğru çevirerek soluk almaya
çalıĢmalıdır.
Sıcaklık ve duman yukarı doğru yayıldığından döĢemeye yakın alanlarda ısı
daha düĢük ve duman daha azdır. Bu nedenle kurtarıcı, bu mekânlara yere
eğilerek ya da sürünerek girmelidir. Derin olmayacak Ģekilde nefes almalıdır.
Gaz ve duman dolu odalarda kendiliğinden çıkamayacak durumda olanları ve
yaralıları sürükleme yöntemi ile ya da yerde çekerek dıĢarı çıkarmalıdır.
Yangın çıktıktan sonra asansör kullanılmamalıdır. Elektrik kesilmesi nedeniyle
asansör çalıĢmayabilir. Asansör içine veya boĢluğuna duman dolar, sıcaklık çok
artar ve bu durum dumandan boğulmaya neden olabilir.
ĠĢyerlerinde olduğu kadar evlerde de yangın söndürme tüpü bulundurulmalı,
periyodik bakımları yapılmalı ve ev halkına nasıl kullanılacağı öğretilmelidir.
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Resim 3.6: Yangın alanında taĢıma yöntemleri




Kurtarıcı, elbiseleri tutuĢmuĢ kiĢilerin üzerine baĢ tarafından ayak yönüne doğru
battaniye, halı, palto vb. örtmeli, yanan yerin hava ile temasını keserek
söndürmelidir.
Yanan kiĢinin önce baĢ ve gövde, sonra kol ve bacaklardaki elbise kısımları, bir
örtü ile bastırılarak iyice söndürülmelidir. Yanma söndükten sonra örtü
malzemesi vücut üzerinden yavaĢça kaldırılmalıdır.

Resim 3.7: Yanan kiĢinin söndürülmesi
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Yanmakta olan kiĢinin koĢması ve hareket etmesi, tutuĢmuĢ elbise kısımlarının
daha çok yanmasına yol açar. Kurtarıcı, hareket halindeki kiĢinin üzerini varsa
bir örtü ile sarmalı ve yuvarlamalı, yoksa olduğu yerde yuvarlayıp
söndürmelidir.

Resim 3.8: Yanan kiĢinin olduğu yerde yuvarlanması








YanmıĢ elbiseleri dikkatli bir Ģekilde çıkarmalıdır. Günümüzde giydiğimiz
kumaĢların çoğu sentetik maddelerden yapıldığı için sıcakla erir ve deriye
yapıĢır. Onun için elbiseleri yırtarak değil, deriye yapıĢan yerin etrafını keserek
çıkarmalıdır.
Sıcak yağ ya da kimyasal maddelerle bulaĢmıĢ olan elbiseleri hemen çıkarmalı
ve yanan deri kısmı ve etrafını bol miktarda soğuk su ile yıkamalıdır. Bu
iĢlemleri yaparken kimyasal maddelerin ellerini yakmaması için dayanıklı
eldiven giyilmelidir.
Kızartma tavası veya tenceresi yanarsa üzerine tepsi, tencere veya kalın bir örtü
kapatılmalıdır.
Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir
kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri
yapılmalıdır.

Resim 3.9: Duman dedektörü
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3.4.TaĢınabilir Yangın Söndürücüler
“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin” 99. maddesinde
taĢınabilir söndürme tüpleri ile ilgili olarak;
“Söndürme tüplerinin sayısı mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir.
Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m² taban alanı için 1 adet ilave
edilerek uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınarak; A sınıfı yangın
çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B sınıfı yangın
çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı
yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın
çıkması muhtemel yerlerde ise kuru metal tozlu söndürme cihazları bulundurulur.
Otopark, depo, tesisat daireleri ve benzeri yerlerde, ayrıca tekerlekli tip söndürme
cihazı bulundurulur.
Söndürme tüpleri; dıĢarıya doğru, geçiĢ boĢluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak
görülebilecek Ģekilde iĢaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleĢtirilir.
TaĢınabilir söndürme tüpleri için söndürücünün duvara bağlantı asma halkası
duvardan kolaylıkla alınabilecek Ģekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaĢık
90 cm'yi aĢmayacak Ģekilde montaj yapılır.
Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi
konusunda mahalli sivil savunma müdürlüğü ve itfaiye teĢkilatının görüĢü alınır.”
denilmektedir.
TaĢınabilir yangın söndürücüler, yangın türüne bağlı olarak çeĢitli tip ve kapasitede
imal edilmiĢtir. Bunlar; CO2’li, sulu, köpüklü, kimyasal tozlu ve BCF’li taĢınabilir yangın
söndürücülerdir.


CO2’li taĢınabilir yangın söndürücüler: CO2 gazı zehirli olmamakla birlikte
havaya karıĢma miktarı fazla olduğu takdirde insanı boğucu özelliği vardır.
CO2’nin hava ile yoğunlaĢma miktarını ölçmek kolay olmadığı için eğer CO 2
yangını söndürüyorsa insana da zarar verebilecek yoğunluktadır. Bu yüzden
kendimizi emniyete almamız gerekir.




Kapasitesi 1–7,5 kg arasında,
Kullanılma süresi 10–30 saniye,
Etkili kullanılma mesafesi 2 metre.
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Resim 3.10: CO2 li taĢınabilir yangın söndürücü



Sulu taĢınabilir yangın söndürücüler: Yanan maddeler eğer bir yükseklik
teĢkil ediyorsa söndürme iĢlemine yanan maddenin dibinden baĢlanır. Yanan
maddelerin arasında suyun basıncı ile etrafa dağılacak kâğıt gibi kolay uçacak
maddeler varsa bu durum, yangının etrafa yayılmasına sebep olabilir. Böyle
durumlarda suyun jet etkisi yapmayacak Ģekilde yangına sevk edilmesi gerekir.




Kapasitesi 9 litre,
Kullanılma süresi 60–90 saniye,
Etkili kullanılma mesafesi 3 m, maksimum 8 metre.

Resim 3.11: Sulu taĢınabilir yangın söndürücü



Köpüklü taĢınabilir söndürücüler: Zehirli olmamasına karĢın gözle teması
hâlinde gözü tahriĢ edebilir. Böyle durumlarda göz, bol su ile yıkanmalıdır.




Kapasitesi 6–50 litre,
Kullanılma süresi 60–90 saniye,
Etkili kullanılma mesafesi 3–5 metre.
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Resim 3.12: Köpüklü taĢınabilir söndürücü



Kimyasal tozlu taĢınabilir yangın söndürücüler: Bu söndürücüler
kullanılırken yangının bütün çevresine en kısa Ģekilde püskürtülmelidir.
Böylece tozların çıkartacağı kimyasal bulut, kolayca yangının sönmesine etken
olur. Tozlu taĢınabilir yangın söndürücüler kullanılırken rüzgâr arkaya
alınmalıdır. Böylece tozun rüzgâr yardımı ile de yangına sevki sağlanmıĢ olur.
Yangın söner sönmez söndürücü stop edilmeli; ancak yeniden alevlenme
ihtimali göz ardı edilmemelidir.




Kapasitesi 1–50 litre,
Kullanılma süresi 15–40 saniye,
Kullanılma mesafesi 3–4,5 metre.

Resim 3.13: Kimyasal tozlu taĢınabilir söndürücü



BCF’li taĢınabilir söndürücüler: Kimyasal etki yaparak alevi söndürür. Ancak
bu gaz, atmosferdeki ozon tabakasını deldiği için kullanılmasının yasaklandığı
unutulmamalıdır. BCF’li söndürücüler, baĢ ağrısı gibi rahatsızlıklara neden
olabileceği gibi bu gazdan çok miktarda solunulması insanı tehlikeye de
sokabilir. BCF’li gazların sıcak mahaller ile teması hâlinde zehirli olabilme
özelliği vardır. Aynı, kimyasal tozlarda olduğu gibi bu söndürücü ile söndürülen
alevin de tekrar tutuĢabileceği göz ardı edilmemelidir.
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Kapasitesi 0,5–70 kg arasında,
Kullanılma süresi 10–20 saniye,
Etkili kullanılma mesafesi 2–3 metre.

Resim 3.14: BCF’Ii taĢınabilir söndürücü

Yangın söndürme tüpleri;

Kolayca ulaĢılabilecek bir yerde tutulmalıdır.

Yeri herkes tarafından bilinmelidir.

Duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır.

Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Yangın
ÇeĢitleri
Cinsi

Katı

Yanıcı
madde

Odun
kömür
kâğıt
kumaĢ, ot,
çöp, lastik
plastik

Söndürme
yöntemi

Soğutma
Yanmayı
engelleme

Kullanılan
söndürücü

Su
ABC tozlu
Köpüklü

Sıvı
Petrol, petrol
ürünleri,
benzol,
makine
yağları,
boyalar,
katran (asfalt),
eter, alkol
Engelleme
Boğma
Soğutma
ABC ve BC
tozlu
Halon gazlı
CO2 ve
köpüklü

Gaz

Metaller

Elektrik

Metan,
propan,
hidrojen,
asetilen,
hava gazı

Sodyum,
potasyum,
titanyum,
zirkonyum,
lityum

Elektrik

Engelleme

Boğma
Soğutma

Ġlk iĢ
elektriğin
kesilmesi

ABC ve BC
tozlu
Halon gazlı
CO2 ve
köpüklü

Sadece D
tozlu
söndürücü

ABC ve B
tozlu,
Halokarbon
tozlu

Tablo 3.1: Yanıcı maddeye göre yangın söndürme yöntemleri
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3.4.1. Yangın Söndürücü Tüpün Kullanılması
Bütün taĢınabilir yangın söndürücülerin, kaza ile yani istenmeden çalıĢır hâle
gelmelerini önleyici tertibatları bulunur. Yangına müdahale etmeden önce bu tertibatın
devreden çıkarılması gerekir. Aksi takdirde taĢınabilir söndürücü çalıĢmaz.

Resim 3.15: TaĢınabilir yangın söndürücü tüp



Yangın söndürücü tüplerde bulunan emniyet tertibatları





Emniyet pimi (kullanılmadan önce çekilmeli)
Emniyet mandalı (genellikle patlatma butonunun altına monte edilir)
Emniyet kilidi (kullanmadan önce boĢaltılmalı)
Hortum ve lansın (nozul, köpüğü havayla karıĢtırarak basınçlı olarak
yangına sevk eden parça) engelleyici pozisyonları

Bazen taĢınabilir yangın söndürücünün ucunda bulunan hortum veya lans, bağlandığı
yerden taĢınabilir söndürücünün çalıĢmasını engeller. Hortum ve lans yerinden çıkartılmazsa
taĢınabilir söndürücü tüp çalıĢmaz.


Yangın söndürme tüpünün kullanımı



Yangın söndürme tüpü, yerinden alınıp yangın yerine taĢınır. Alevlere 35 m kalıncaya kadar yaklaĢılır.
Yangına rüzgâr istikametinde yaklaĢılır, rüzgâr arkaya alınır.
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Tüpün mührü kopartılarak tetiği sabitleyen pimi çekilir.
Hortum ve lans yerinden çıkartılıp alevin baĢlangıç noktasına tutulur.
Tetiğe hızlı bir Ģekilde sertçe basılır.
Lans, sağa sola hareket ettirilerek tozun yangının her tarafına temas
etmesi sağlanır. Yangın; önden arkaya, aĢağıdan yukarıya doğru
söndürülmelidir. Yakıt akan veya damlayan yangınlarda yukarıdan aĢağı
doğru müdahale edilmelidir.

Resim 3.16: TaĢınabilir yangın tüpünün çalıĢma prensibi

Resim 3.17: Yangın söndürme tüpünün kullanımı

Birden fazla söndürme tüpü, arka arkaya değil, aynı anda birlikte kullanılmalıdır.
Yeniden alevlenmeye karĢı dikkatli olunmalı, kor artıkları varsa su ile tamamen soğutarak
söndürülmelidir. Yangın tamamen sönmeden olay yerinden ayrılmamalıdır. Kullanılan
söndürme tüpü, doldurulmadan yerine kesinlikle asılmamalıdır.

46

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yangın söndürme tüpünü kullanınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yangın söndürme tüpünü, yerinden alıp  Alevlere 3-5 metre kalıncaya kadar
yangın yerine taĢıyınız.
yaklaĢınız.
 Yangına,
yaklaĢınız.

rüzgâr

 Tüpün mührünü
çekiniz.

istikametinde

kopartarak

 Rüzgârı arkanıza alınız.

pimi

 Hortum ve lansı yerinden çıkartıp
alevin baĢlangıç noktasına tutunuz.
 Tetiğe hızlı bir Ģekilde sertçe basınız.

 Lansı, sağa sola hareket ettirerek alevin
sönmesini sağlayınız.

 Yangını, önden arkaya; aĢağıdan yukarıya
doğru söndürünüz.
 Yakıt akan veya damlayan yangında
yukarıdan aĢağı doğru müdahale ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, yangın ortamında yapılması gereken davranıĢlardan değildir?
A) Yangının, bulunduğumuz bölgeye gelmesini geciktirici önlemler alınmalıdır.
B) Kurtarıcı, beline, koluna veya bacağına bir emniyet kılavuz ipi bağlamalıdır.
C) Pencereleri açmamalı, gerektiğinde dıĢarıdaki yardımcıya su için emir vermelidir.
D) Yaralıları sürükleme yöntemi ya da yerde çekerek dıĢarı çıkarmalıdır.
E) Yangın çıktıktan sonra hemen asansöre binip binadan uzaklaĢılmalıdır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, taĢınabilir yangın söndürme tüplerinden değildir?
A) Karbonmonoksitli taĢınabilir yangın söndürücüler.
B) BCF’li taĢınabilir yangın söndürücüler.
C) Kimyasal tozlu taĢınabilir yangın söndürücüler.
D) Köpüklü taĢınabilir yangın söndürücüler.
E) Sulu taĢınabilir yangın söndürücüler.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, katı yanıcı maddeleri söndürürken kullanılan yangın
tüpüdür?
A) CO2 köpüklü.
B) Su.
C) Sadece D tozlu.
D) Halokarbon tozlu.
E) BC tozlu.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, yangın söndürme tüpü kullanılırken yapılacak davranıĢlardan
değildir?
A) Tüpü alevin dibinden tutmak.
B) Rüzgârı arkaya almak.
C) Yangın tamamen sönünce ayrılmak.
D) Ġlk önce ileriyi sonra önü söndürmek.
E) Cihazı omuz hizana asmak.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, bütan, metan, propan, hidrojen, asetilen, hava gazı gibi
yanıcı gazların çıkardığı yangın türüdür?
A) B sınıfı yangın.
B) D sınıfı yangın.
C) E sınıfı yangın.
D) C sınıfı yangın.
E) A sınıfı yangın.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
AMAÇ
Crush sendromunda acil yardım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
UMKE’nin tatbikat çalıĢmalarına katılarak izlenimlerinizi sunu haline getirip sınıf
ortamında paylaĢınız.

4. ENKAZDA KURTARMA
Depremler insanoğlunun dünya ile ilk tanıĢmasından beri sürekli karĢılaĢtığı bir doğal
afettir. Ayağımızın altındaki zeminin hiç beklenmedik ve uyarı vermeden Ģiddetli bir tepki
vermesi, dağları yükseltip binaları yerle bir etmesi kadar hiçbir Ģey korkularımızı Ģiddetle ve
bu denli vurucu bir Ģekilde açığa çıkarmaz. Deprem tüm insanlığın genel korkusudur.
Ülkemizde 20. yüzyılın en önemli doğal felaketi, 17 Ağustos1999 yılında Kuzey Anadolu
Fay Hattı, Ġzmit ve Ġstanbul’un güney doğusunu vurduğu zaman yaĢanmıĢtır.
Zor Ģartlar altında edinilmiĢ tecrübe ve gözlemlere sahip olan ve konuyu çok iyi bilen
kurtarma personelini rahatsız eden konulardan biri, halkın, medyanın, hatta bazı zaman acil
yardım çalıĢanlarının felaketin ardından yıkıntılar altında günlerce yaĢam mücadelesi
verdikten sonra kurtarılan kiĢileri mucize olarak değerlendirmesidir. Genel olarak büyük bir
yapının çöktüğünü gören bir kiĢinin düĢündüğü ilk Ģey ezilmiĢ, üst üste binmiĢ katların
altından hiç kimsenin kurtulamayacağıdır. Bu nedenle bu tip yapılardan günler sonra birisi
kurtarıldığında dünyanın neresinde olursanız olun mucize olarak tanımlanır.
Yıkıcı bir afetin hemen ardından doğru bir kurtarma tekniğinin belirlenmesi ve doğru
kurtarma ilkeleriyle çalıĢılabilmesi için arama kurtarma personelinin eğitimli ve donanımlı
olması gerekir. Ġyi eğitimli, donanımlı ve yeterli tecrübesi olmayan kiĢilerle bu çalıĢmaların
sürdürülmesi, enkazda çöküntüler meydana getirebileceği gibi çalıĢan kurtarma ekipleri ile
muhtemel boĢluklarda bulunabilecek canlıların da ölüm veya yaralanmalarına sebep olabilir.
Felaketlerin ardından; iyi organize olmuĢ ve tecrübeli personelden oluĢan ekiplerin
olay yerine ulaĢmasında yaĢanan zorluklar, felaket bölgesinde bu ekiplerden yeterli sayıda
bulunmaması, bölgedeki kıt kaynaklar, zor iklim Ģartları, boĢluklarda canlı arama, enkazın
güçlendirilmesi, enkazda tünel açılması, ağır parçaların enkazdan kaldırılması gibi zor Ģartlar
altında çalıĢılır.
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Enkaz altında tüm yaĢam boĢlukları taranırken arama kurtarma ekipleri, özel
ekipmanlar kullanarak yapı boyunca ilerleyebilecekleri tüneller açar, ip teknikleri kullanır ve
bir takım yapısal güçlendirme metotları uygular. Kurtarma ekipleri, yıkıntı sonunda oluĢmuĢ
boĢluklarda sıkıĢıp kalmıĢ kiĢilere ulaĢabilmek için özel fiber optik sistemler, arama
kameraları, oldukça hassas dinleme cihazları ile titreĢimi ölçen aygıtların yanı sıra arama
köpeklerini de kurtarma çalıĢmalarında kullanır veya doğrudan ses veya görsel temas ile
yaralının yerini tespit etmeye çalıĢır.
Canlı olma olasılığı olan tüm boĢluklar arandıktan sonra kademeli ve ayıklayıcı bir
yöntemle seçilmiĢ enkaz kaldırma çalıĢması yapılır. Bu süreç boyunca arama kurtarma
ekipleri, enkazı yukarıdan aĢağıya doğru kaldıracak olan ağır iĢ makineleri, operatörleri, yapı
mühendisleri, yapı ve yıkım iĢini yürütecek sorumlularla yakın iĢbirliği içinde çalıĢır.
Acil sağlık çalıĢanları kurtarma ve çıkarma faaliyetleri esnasında, ambulansla hazırda
bekler. Yaralılar enkaz altından çıkarılıp güvenli bölgeye alındıktan sonra, acil sağlık
çalıĢanları acil tıbbi yardımı uygular.

4.1. Crush Sendromu
Crush sendromu, vücudun bir bölümünün uzun süreli sıkıĢması ve hareketsizliği
sonucunda ortaya çıkan, belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu ile karakterize bir
tablodur. Kasların aĢırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda
ölümle sonuçlanabilecek bir sürece gidebilir.
Öncelikle ezilme tipi yaralanma (crush injury) ile ezilme sendromu (crush syndrom)
arasındaki farka değinmek gerekir.


Ezilme tipi yaralanma; vücudun bir kısmının 30-40 dakikadan fazla bir ağırlık
altında kalması, ezilmesi ile bölgede meydana gelen yaralanmadır. Çok büyük
kısmında dıĢ lezyonlar olsa da cilt bütünlüğü bozulmamıĢtır; ancak bası nedeni
ile cilt altındaki diğer dokularda (kas, sinir, damar, fasya) dıĢtan gözlenmeyen
hasar gerçekleĢmiĢtir.

Ezilme tipi yaralanmalar, ekstremitelerde olduğunda fasyalar ile birbirinden ayrılmıĢ
kompartmanlarda (bacağın aĢağı bölümündeki kaslar, esnek olmayan, bağ dokusundan
yapılmıĢ, tibia ve fibulaya tutunmuĢ dört kompartman içerisinde bulunur) yerleĢen kas
dokusunun iskemiye bağlı olarak hasara uğraması, doku cevabı ile ödemin oluĢmasına ve
oluĢan ödemin kompliansı daha düĢük olan fasyanın kafes etkisi nedeni ile kompartman içi
basınç artıĢına neden olur. ArtmıĢ kompartman basıncı da hasarın artmasına ve damarlar
veya sinirler gibi diğer organların da baĢlangıçta sağlam olsalar da süreç içerisinde hasarına
neden olabilir.
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Resim 4.1: Kompartmanlar (kare kısımlar kas kompartmanlarının tibia periostuna tutunduğu
bölgeleri göstermektedir.)



Ezilme sendromu; ezilme tipi yaralanmalar sonrasında, kaslarda
rabdomiyolizis (çizgili kas hasarı sonrası, kas hücre içeriğinin dolaĢıma
katılması) ve iskemi-reperfüzyon hasarı ile oluĢan toksik maddelerin sistemik
dolaĢıma katılması sonucunda ortaya çıkan ikincil etkiler ile böbreğin hasarını
tanımlamaktadır. Yani ezilme sonucu yaralanma ile sendrom arasındaki fark,
böbrek yetersizliğinin eĢlik ediyor olup olmamasıdır. Ezilme tipi yaralanması
olan tüm vakalar, böbrek yetersizliğine aday olarak kabul edilir. Bu vakalarda
hiperpotasemi, özellikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Resim 4.2: Crush sendromu
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Böbrek yetersizliği, ezilme yaralanmalarında kısmen önlenebilir bir durumdur.
Özellikle ezilen ekstremite üzerindeki baskı kaldırılmadan, yani oluĢan toksik maddelerin
sistemik dolaĢıma katılmasından önce idrar çıkıĢı artırılır ve yaralanan kiĢinin hidrasyonu iyi
bir Ģekilde sağlanırsa toksik maddeler kolaylıkla atılır ve böbrekte hasar oluĢturma riski de
azaltılmıĢ olur. Bu nedenle mümkünse yaralının sağlam bir ekstremitesine ulaĢılır ulaĢılmaz
kurtarma faaliyeti sürerken sıvı verilmesi, yoksa bu iĢlemin yaralı kurtarıldıktan hemen sonra
yapılması çok önemlidir.

4.1.1. Crush Sendromunda Acil Yardım
Crush sendromunda acil yardım dört ana unsurdan oluĢur:


Vital bulguların kontrolü ve mümkün olduğunca düzeltilmesi








Yaralının havayolu açıklığı, solunum ve dolaĢım iĢlevlerinin yeterliliği
değerlendirilir. Ġlk muayene gerçekleĢtirildiğinde tüm bulgular not
edilerek bakımın devamlılığı açısından yaralının üzerine iliĢtirilir.
Vital bulguların kontrolü 30-60 dakikada bir yapılır.
Yaralının bilinç durumu yerinde olsa da sonradan kapanabileceği göz
önüne alınarak kimlik tespiti yapılmalı ve bu da not edilmelidir.
ġok bulguları varsa kan ve kan ürünleri veya izotonik solüsyon ile
resüsitasyon yapılmalıdır. Enkaz altında iken de potasyum içermeyen
izotonik solüsyon (% 0.9 NaCl) verilebilir.
Ekstremitelerinin birinde uzun süreli bası olduğu belirlenen yaralıya, ilk
sıvı resüsitasyonu sonrasında idrar çıkıĢı sağlanmıĢ ise yaralıya bir sağlık
kuruluĢuna ulaĢıncaya kadar diürez ve alkalinizasyon tedavisi yapılır.
Alkalinizasyon hiperpotasemi ve böbrek tubulus hasar olasılığını azaltır.

Yeterli idrar çıkıĢının mutlak sağlanması




Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler ve önlemler doğrultusunda
yaralının 1-2 saat içerisinde idrar çıkıĢının gözlenmesi gerekir. Özellikle
ezilme tipi veya üç vücut boĢluğunu ilgilendiren ciddi yaralanmalarda,
hastaya, foley sonda takılarak idrar çıkıĢının izlenmesi gerekir.
Çocuklarda ve eriĢkinlerde kabaca 1 ml/kg/saat idrar çıkıĢı yeterli kabul
edilir.
Ġdrar çıkıĢının yeterli olmadığı durumlarda, çok yüksek hacimde sıvı
verilmesi risklidir. Bu durumda yaralının vücut dıĢına çıkardığı tüm
sıvılar (kanama, yara sızıntısı, kusma veya nazogastrik tüpten kaybedilen
sıvı, idrar) üzerine 1000–1500 ml fazla olacak Ģekilde verilecek sıvı
hacmi belirlenir. Çocuklarda ise bu hesaplama, çıkardıklarının üzerine 30
ml/kg hacminde sıvı eklenmesidir. Ġdrar çıkıĢının sağlanması için
mannitol infüzyonu veya diüretik (Furosemid) verilebilir. Tüm bu
önlemlere karĢın idrar çıkıĢı 3-4 saat içerisinde sağlanamıyorsa ciddi
renal hasar veya komplike bir durum söz konusudur. Bu tipte bir vakanın,
deneyimli nefroloji ekibince izlenmesi ve tedavisi Ģarttır.
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Ezilme tipi yaralanma belirlenen ekstremitenin bakımı



Ekstremite, en rahat pozisyona alınarak istirahata bırakılır. Yukarı
kaldırılması anlamlı değildir.
Kırık yoksa atele alınmaması, kırık varlığında ise atelin çok dikkatlice ve
deneyimli kiĢilerce yapılması gereklidir.

Ezilme tipi yaralanmalarda en sık yapılan hata, gereksiz fasiyotomi (fasya/bağ
dokusunun çıkarılması) uygulamalarıdır. Oysa ki yaralanma bölgesi üzerindeki cildin
bütünlüğünün korunmuĢ olması, enfeksiyon riskini azaltan bir unsurdur. Ezilme sonucu
oluĢan hasara bağlı olarak hareket kısıtlılığı, hatta hareketsizlik, tendon reflekslerinin kaybı
ve ciltte duyu kusuru gözlenebilir. Deneyimsiz kiĢiler bunları kompartman sendromu olarak
değerlendirip gereksiz fasiyotomiye karar verebilir. Ezilme tipi ekstremite yaralanmalarında
mümkün olduğunca bu giriĢimden kaçınılmalı ve eğer kompartman basınç ölçümü
yapılamıyor ise tek gerçek kriter olarak arteriyel dolaĢımın durumu göz önünde
bulundurulmalıdır.


Yaralının uygun Ģartlarda taĢınması






Yaralının taĢınacağı sağlık kuruluĢunun uzaklığı, taĢınması için
gerekecek süre ve sağlık durumunun göz önünde tutularak güvenli
transportun sağlanmıĢ olacağından emin olunmalıdır. Vital bulguları
stabil olmayan bir yaralıyı hızla sağlık kuruluĢuna yetiĢtirme çabası,
çoğunlukla mortalite ve morbiditeyi arttırır.
Sahada ilk yapılması gereken, triaj kuralları gözetilerek taĢınacak
hastaların belirlenmesidir. TaĢınacak hastalar ya genel durumu çok iyi,
ciddi yaralanması olmayan, ancak yatarak tedavi görmesi gereken veya
ciddi yaralanması olmasına karĢın vital bulguları stabil olanlardır.
Sonuncu gruba öncelik verilerek taĢıma gerçekleĢtirilir.
Vital bulguları stabil olmayan hastalarda ise ilk değerlendirme ve
giriĢimler sahada yapılmalıdır. Bu nedenle, olağandıĢı durumun hemen
ardından en yakın yerleĢimde bir sağlık merkezi oluĢturulmalıdır. Bu,
triaj için tüm görevlilere bir adres gösterilebilmesi için de yardımcı
olacaktır. Bu merkezde, durumu ağır olan yaralıların ilk giriĢimleri ve
tedavileri (sıvı resüsitasyonu, atel, göğüs tüpü vb.) yapılır ve taĢınmaya
hazır duruma getirilmelerine çalıĢılır. Yine triaj kuralları gereği, mortalite
oranı yüksek bir vaka yerine, baĢarı beklentisi daha çok olan vakalara,
imkânlar çok kısıtlı ise öncelik tanınmalıdır.

Ezilme tipi yaralanma ve ezilme sendromu olan vakalara tıbbi yaklaĢım, büyük oranda
alıĢılagelmiĢ günlük tıbbi hasta yaklaĢımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların
iyi Ģekilde kavranması ve sağlık ekibince bunlara uyum gösterilebilmesi oranında tedavi
baĢarısı yükselecektir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Crush sendromunda acil yardım uygulayabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

 Yaralının
bilinç
değerlendiriniz.

ve

Öneriler
 Uygulamaları en az iki kiĢi ile ekip
halinde yapınız.
ABC’sini  Vaka senaryosu hazırlayınız.
 Tüm bulguları not ediniz.
 30-60 dakikada bir vital bulguların
kontrolünü ve kaydını sürdürünüz.

 Yaralının kimlik tespitini yapınız.

 Kimlik bilgilerini not ediniz.

 Damar yolu açıp % 0.9 NaCl takınız.

 ġok bulguları varsa kan ve kan ürünleri
veya izotonik solüsyon ile resüsitasyon
yapınız.
 Potasyum içermeyen izotonik solüsyon
veriniz.

 Foley sonda takınız.

 Ġdrar
çıkıĢını
gözlemleyiniz.

 Hekim istemi doğrultusunda
uygulaması yapınız.
 Yaralanan
ekstremite
en
pozisyonda istirahata alınmalıdır.
 Yaralının, sağlık
sağlayınız.

kurumuna

ve

miktarını

ilaç  Hekim istemi doğrultusunda Mannitol
ve diüretik uygulayınız.
rahat

 Kırık varlığında ateli, dikkatlice takınız.

naklini  Triaj kurallarına uygun bir Ģekilde
taĢıyınız.

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde verilen boĢlukları doğru kelimelerle doldurunuz.

1.

Vücudun bir bölümünün uzun süreli sıkıĢması ve hareketsizliği sonucunda ortaya
çıkan,

belirgin

doku

zedelenmesi

ve

kas

nekrozu

geliĢen

tabloya….……………………………denir.
2.

Yıkıntının altında iken yaralıya, …………………içermeyen izotonik solüsyon (% 0.9
NaCl) verilebilir.

3.

Ekstremitelerinin birinde uzun süreli bası olduğu saptanan yaralıya, ilk sıvı
resüsitasyonu sonrasında idrar çıkıĢı sağlanmıĢ ise yaralı bir sağlık kuruluĢuna
ulaĢıncaya kadar ………………………………………………..tedavisi yapılır.

4.

Enkaz

altındaki

yaralının

idrar

çıkıĢının

sağlanması

için

……………………veya……………………..verilebilir.
5.

Ezilme sonucu yaralanma ile sendrom arasındaki fark,…..…………………. olup
olmamasıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
 Güvenliği sağladınız mı?
Rentek manevrası uygulanacaksa;
 Yaralının bilincini ve ABC’sini kontrol ettiniz mi?
 Yaralının sıkıĢmıĢ bölgelerini gevĢettiniz mi?
 Yaralının yan tarafından yaklaĢarak baĢ boyun ve gövde ekseni
bozulmayacak Ģekilde sabitlediniz mi?
 Yaralının dıĢ taraftaki elini, diğer koltuk altından geçirip diğer elini
de kemerinin içine yerleĢtirdiniz mi?
 Bir elinizi, yaralının koltuk altından geçirip çenesini kavrayınız,
daha sonra yanağınızı, hastanın yanağına dayayarak destek
sağladınız mı?
 Diğer eliniz ile yaralının koltuk altından geçirilen elini kavrayıp
yaralıyı baĢ boyun ve gövde eksenini bozmadan araçtan dıĢarı
çektiniz mi?
 Yaralıyı yavaĢça yere yerleĢtirdiniz mi?
Yaralı araç içinden kurtarma yeleği ile çıkarılacaksa;
 Yaralının baĢını el ile stabilize edip boyun ateli taktınız mı?
 Yaralıyı hafifçe öne çekerek kurtarma yeleğini yaralının arkasına
yerleĢtirdiniz mi?
 Yeleğin kemerlerini takıp sıkıĢtırdınız mı?
 Bacak kemerlerini taktınız mı?
 Boyun yastığını, katlayarak yaralının boyun arkasına yerleĢtirdiniz
mi?
 Alın ve çene bantlarını tutturdunuz mu?
 Üstteki kemeri sıkıĢtırdınız mı?
 Yaralının oturduğu koltuğun kenarına omurga tahtası yerleĢtiriniz
mi?
 Yaralıyı, dikkatlice döndürerek omurga tahtası üzerine aldınız mı?
 Bacak kemerlerini gevĢetip yavaĢça bacakları düz pozisyona
getirdiniz mi?
 Yaralıyı, kurtarma yeleği ile birlikte omurga tahtasına sabitlediniz
mi?

Yaralı araç içinden kısa omurga tahtası ile çıkarılacaksa;
 Yaralının baĢını el ile stabilize edip boyun ateli taktınız mı?
 Kısa omurga tahtasını hastanın arkasına yerleĢtirdiniz mi?
 Kemerleri bağladınız mı?
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Evet

Hayır

 Yaralının oturduğu koltuğun kenarına uzun omurga tahtası
yerleĢtirdiniz mi?
 Yaralıyı, dikkatlice döndürerek uzun omurga tahtası üzerine alıp
Sabitlediniz mi?
Su içinde kurtarma yapılırken;
 Yaralıyı, sırt üstü yatar pozisyona getirdiniz mi?
 Yaralıyı, deniz omurga tahtası üzerine alıp boyun ateli taktınız mı?
 Suni solunum yaptınız mı?
 Yaralıyı, suya paralel pozisyonda çıkardınız mı?
Boğulan kiĢi karaya çıkarıldıktan sonra;
 Yaralının bilinç ve ABC’sini değerlendirdiniz mi?
 Havayolunu temizlediniz mi?
 Geri dönüĢsüz maske ile oksijen verdiniz mi?
 Boyun ateli taktınız mı?
 Boğulan kiĢi kendine gelir gelmez derin nefes aldırdınız mı?
 Kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağladınız mı?
 Boğulan kiĢinin vücut sıcaklığını korudunuz mu?
 Travma varsa kanama kontrolü, yara kapatma ve stabilizasyon
sağladınız mı?
 NG taktınız mı?
 Vital bulguları sık aralıklarla takip ettiniz mi?
 KKM tarafından bildirilen sağlık kurumuna nakli sağladınız mı?
 Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?
Yangın söndürücü kullanmak için;
 Yangın söndürme tüpünü, yerinden alıp yangın yerine taĢıdınız mı?
 Yangına rüzgâr istikametinde yaklaĢtınız mı?
 Tüpün mührünü kopartarak pimi çektiniz mi?
 Hortum ve lansı yerinden çıkartıp alevin baĢlangıç noktasına
tuttunuz mu?
 Tetiğe hızlı bir Ģekilde sertçe bastınız mı?
 Lansı, sağa sola hareket ettirerek alevin sönmesini sağladınız mı?
Crush sendromunda acil yardım;
 Yaralının bilincini ve ABC’sini değerlendirdiniz mi?
 Yaralının kimlik tespitini yaptınız mı?
 Damar yolu açıp % 0.9 NaCl taktınız mı?
 Foley sonda taktınız mı?
 Hekim istemi doğrultusunda ilaç uygulaması yaptınız mı?
 Yaralanan ekstremite en rahat pozisyonda istirahata aldınız mı?
 Yaralının sağlık kurumuna naklini sağladınız mı?
 Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

UMKE
Basit kurtarma
Rentek manevrası
Sarı-YeĢil
50 m.-100 m.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
C
B
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
B
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Crush sendromu
Potasyum
Diürez ve alkalizasyon
Mannitol veya diüretik
Böbrek hasarı
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