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AÇIKLAMALAR

KOD 720S00007

ALAN Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı

DAL/MESLEK Alan Ortak
MODÜLÜN ADI İlk Yardım Temel İlkeleri

MODÜLÜN TANIMI

Çalışma ortamında kaza öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin,
kaza olduğunda ilk güvenlik tedbirlerinin, kazazedenin
durumunu tespit etmek ve bazı özel durum ve hastalıklarda ilk
müdahale önlemleri ile ilgili konuların verildiği öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur.
YETERLİK Çalışma ortamında ilk yardım tedbirlerini almak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modülün sonunda uygun ortam sağlanması halinde,
çalışma ortamında gerekli güvenlik önlemlerini alabilecek,
kaza olduğunda ilk yardım ekibi gelene kadar gerekli güvenlik
önlemlerini alabilecek, bazı özel durum ve hastalıklarda
gerekli müdahalelerde bulunabileceksiniz.

Amaçlar

1. Hasta, yaşlı ve engelli bakımında, bakım ünitelerinde
gerekli güvenlik önlemlerini alabileceksiniz.

2. Kaza olduğunda ilk yardımın temel ilkelerini
uygulayabilecek, kaza ortamını değerlendirebileceksiniz.

3. Bazı özel durum ve hastalıklarda ilk müdahalede
bulunabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Sınıf, atölye ekipmanları, bakım üniteleri, ilk yardım çantası
ve malzemeleri.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğrenme faaliyetlerinin sonunda kazandığınız bilgi ve
becerileri, kendi kendinizi ölçerek değerlendirebileceksiniz.
Modülün sonunda kazandığınız yeterliliği öğretmeniniz
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



1

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.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda insan ömrü uzamaktadır. Yaşamın
uzaması kadar önemli olan bir konu da yaşlıların, hastaların ve engellilerin yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve sürdürülmesidir. Ev ve aile ilgili konular, yaşamdan alınan doyum, çalışma
durumu, sağlık seviyesi, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği yaşlıların,
hastaların ve engellilerin yaşam kalitelerini etkileyen önemli değişkenlerdir.

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.

Bu modülde kazalar açısından en riskli grupları anlayabilecek, çalışma ortamlarında
ilk yardım tedbirlerini alabilecek, bazı özel durum ve hastalıklarda ilk müdahalede
bulunabilecek, kaza olması durumunda ilk yardımın temel ilkelerini uygulayabilecek ve kaza
ortamını değerlendirebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında hasta ve yaşlı ve engellinin yaşadığı
ortamlarda kaza olmasını önleyecek gerekli önlemleri alabilecek, bakım ünitelerini güvenli
hale getirebileceksiniz.

 Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.

 Kaza mahalline vardıklarında genelde kazazedeyi nasıl bulduklarını,
 Evlerde sıklıkla gerçekleşen kazaların neler olduğunu araştırınız.
 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla

paylaşınız.
 Evinizde ne tür güvenlik tedbirleri alınabileceğini, kazalara neden olabilecek

aksaklıkların neler olabileceğini araştırıp not ediniz. Kazaları önlemek için
alınabilecek basit önlemlerin neler olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

1. YAŞLI HASTA VE ENGELLİLER İÇİN
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yaşlının, hasta ve engellinin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde günlük yaşamının
büyük bölümünün geçtiği konut ve çevresinin taşıdığı özellikler önem taşımaktadır. Yaşlı,
hasta ve engellinin nerede, nasıl yaşadığı, yaşadığı yerin niteliği ve düzenlenmesi bu
bireylerin refahı açısından önemlidir. Zaten konut, insan sağlığı üzerine olan etkileri
nedeniyle sağlıklı yaşamın temel öğelerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Aile yapısındaki değişmeler, yaşlı nüfusun oransal olarak artışı ve ortalama ömür
beklentisinin yükselmesi nedeniyle yaşlı ve engelli konutlarına ve bakımevlerine ihtiyaç
giderek artmakta, yaşlıların ve engellilerin aile dışında bakımını ve çeşitli danışma ve destek
hizmetlerinden yararlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. İster apartman, isterse müstakil
konutlarda yaşasınlar, yaşlıların, hastaların ve engellilerin fiziksel limitleri, kazalara karşı
daha duyarlı olmaları nedeniyle tasarımın onlara uygun hale getirilmesi gerekir. Yaşlı ve
engelli bireyler mümkün olduğu kadar güvenli bir yaşam sürdürebilmek için kendi evlerinde
veya bildikleri bir çevrede yaşamlarını sürdürmeyi tercih ederler. Uygun konut tasarımı
güvenli ve uygun bir yaşam için gereklidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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Yaşlılar, hastalar ve engelliler fonksiyonlarında ve davranışlarında önemli
değişiklikler yaşamakta, bazı aktiviteleri sınırlanmakta ve yeni durumlara uyma konusunda
zorluk çekmektedirler. Yaşlılık, genellikle yaşam alanının küçüldüğü bir dönem olarak
düşünülür. Bu yaklaşım, zamanlarının çoğunu iç ortamda geçiren yaşlı ve engellilerin konut
ve donanımla ilgili sorunlarının ve tercihlerinin şekillenmesinde önemlidir. Konut, yaşlılar
ve engelliler için alışkanlık ve süreklilik sağladığı gibi güvenli ve rahat olunması gereken bir
yerdir. Bu nedenle yaşlı, hasta ya da engelli bireyin yaşadığı fiziksel çevrede, güvenliğin
sağlanması ve sürdürülmesine önem verilmelidir Özellikle ev kazaları için yaşlı, hasta ve
engellilerin risk grubu olması ve bu kazaların önemli bir kısmının nedenlerinin kolayca
saptanıp ortadan kaldırılabilecek nedenler olması, bu bireylerde konut güvenliğinin önemini
artırmaktadır.

Kazaların oluşmasında etkili olan risk faktörleri şunlardır:

 Bireye İlişkin Faktörler
 İleri yaş
 Denge ve yürüme problemleri
 Duyma yetersizliği
 Görme bozuklukları
 İlaç kullanımı
 Zihinsel problemler
 Bazı hastalıklar (hipertansiyon, osteoporoz vb.)

 Çevreye ilişkin Faktörler
 Kaygan yüzeyler
 Düzgün olmayan zeminler
 Evdeki fiziksel koşulların yetersizliği (yetersiz aydınlatma vb.)
 Sabit olmayan mobilyalar
 Yerdeki objeler vb.dir.

Yaşlıların ve engellilerin karşılaştığı kazaların çoğu kolayca gözden kaçabilen ancak
kolayca da giderilebilecek nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerin belirlenmesi ve
giderilmesini sağlayacak bazı konut içi önlemlerin alınmasıyla birçok kaza önlenebilir.

Yaşlılar ve engelliler için planlanacak olan konutlar, sosyal ilişkileri koruma, emniyet
verici bir durumda bulundurma, fiziksel, ruhsal, sosyal ihtiyaç ve isteklerini karşılama gibi
esaslardan hareket ederek inşa edilmelidir.

Standart düzenlemeler yalnız yaşlıların ve engellilerin değil herkesin ulaşılabilirlik
sorununu çözecek ve yaşam kalitesini arttıracaktır.

Yaşlıların, hastaların ve engellilerin bağımsız hareketini artırmak, kaza oranını
düşürmek için gerek mimari gerekse konut içi düzenleme açısından dikkate alınması gereken
hususlardan bazıları şu şekilde özetlenebilir.
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1.1. Banyo ve Tuvalette Alınacak Önlemler

 Havalandırma yeterli olmalıdır. Baca çekişi yeterli değilse, zehirlenme riski
doğar. Aynı zamanda aşırı buhar nefes almada güçlüklere neden olacağı için
havalandırmanın yeterli olması gerekmektedir.

 Elektrik çarpmalarının önlenmesi için elektrikli aletler kullanılmadıkları zaman
kapalı tutulmalı, ıslak alanlardan uzakta bulundurulmalıdır. Islaklık elektrik
akım geçirgenliğini artırır.

 Acil durumlar için yakında hemen ulaşılabilecek bir telefon bulundurulmalıdır.
Telefonun tuşları yaşlı, hasta ya da engellinin kolayca çevirebileceği şekilde
olmalıdır.

 Düşmeleri önlemek için zemin kaygan olmayan bir malzeme ile kaplanmalıdır.
 Banyoda kullanılan suyun ısısı termostat ile ayarlanmalıdır. Çok sıcak suya

maruz kalan kişilerde haşlanma ve yanıklar meydana gelebilir.
 Yürüme ve hareket zorluğunu göz önünde bulundurularak banyo ve tuvalet

yanında sağlam tutunma barları bulunmalıdır. Tutunma barlarının çapı 4- 5 cm
olmalı ve zeminden 90- 100 cm yükseklikte yerleştirilmelidir.

 Duş veya küvette kaymayan tabure bulundurulmalıdır.
 Küvetten kaçınılmalıdır.
 Döşemeler ıslak bırakılmamalıdır.
 Elektrikli aletler kullanılmadığı zaman fişleri prizden çıkarılmalıdır.
 Armatürler kolay açılır kapanır özellikte olmalıdır.
 Kaymayan terlikler kullanılmalıdır.

1.2. Mutfakta Alınacak Önlemler

 Mutfakta çalışırken uygun kıyafet kullanılmalıdır. Kol ağızları dar ve kısa
olmalıdır. Uzun, sarkan giyecekler kullanılmamalıdır.

 Masaların kenarları keskin olmamalıdır. Masa, mutfak tezgâhı ve üst dolapların
yükseklikleri yaşlılara ya da engellilere uygun düzenlenmelidir.

 Sık kullanılan eşyalar, kolayca ulaşılabilecek raflarda olmalıdır. Yüksekteki
eşyaya ulaşmak için kullanılan merdiven veya sandalye düşme riskini arttırır.

 Ocak düğmelerinin AÇIK-KAPALI konumu kolayca fark edilecek şekilde
işaretlenmelidir.

 Kullanılan elektrikli araçların kabloları lavaboya veya ocağa yakın olmamalıdır;
aksi halde kablolar kolayca hasar görür ve elektrik çarpması riski artar.

 Yeterli aydınlatma sağlanarak tezgâh üzerinde yiyeceklerin kesildiği, soyulduğu
alan iyi ışıklandırılmalı ve kesiklerin oluşması önlenmelidir.

 Ocak veya fırının yanında kolay tutuşabilecek malzemeler
bulundurulmamalıdır.

 Düşmeleri önlemek için yere dökülen sıvılar hemen temizlenmelidir.
 Kibrit, çakmak, ateş yakma gereçlerini ortada bırakılmamalıdır.
 Devamlı sıcak su varsa derecesi 50 ° C’den yukarıya ayarlanmamalıdır.
 Isıtıcıların etrafına direkt teması engelleyen barikatlar konulmalıdır.
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 Sıcak sıvılar çocuklardan, yaşlı, hasta ve engellilerden uzak tutulmalıdır.
 Bakılan kişiye yemek ya da içecek verirken ısısı kontrol edilmelidir.
 Ocak üstündeki tava sapları, devrilmeyi önleyecek şekilde yerleştirilmelidir.
 Sıcak tencere ve su kapları tezgâhların kenarına konulmamalıdır.
 Bakım ünitesinde daima dolu bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
 Mutfak dolapları ve lavabolar tekerlekli sandalye seviyesine göre

ayarlanmalıdır.

1.3. Merdivenlerde Alınacak Önlemler

 Merdiven başlarında ve sonunda aydınlatma ve açıp kapama düğmesi olmalıdır.
 Merdiven kaplamaları iyi durumda olmalı, kenarları kalkmışsa mutlaka

yapıştırılmalıdır.
 Basamak kenarlarına kontrast renk veya fosforlu bant yapıştırılmalıdır.
 Kenarlarda tırabzanlar olmalıdır.
 Basamaklar eşit ve uygun genişlikte olmalıdır. Çünkü basamakların eşit

aralıklarla olmaması yaşlının doğal yürüme ritminde değişikliğe yol açacağı için
sorun olabilir.

 Merdivenlere eşya konmamalıdır.
 8-10 basamakta bir sahanlık olmalı ve sağlam tırabzanlar bulunmalıdır.
 Basamaklarda ve odalarda kaymayan malzemeler kullanılmalıdır.

1.4. Yatak Odasında Alınacak Önlemler

 İyi aydınlatma ve havalandırma olanağı bulunmalıdır.
 Yatak odası, banyo ve tuvalet birbirine yakın planlanmalı, özellikle yatak ile

tuvalet arasındaki alanda sirkülasyonu engelleyecek bir obje bulunmamalıdır.
 Yatak odası mobilyaları yaşlının, hastanın ya da engellinin tekerlekli sandalye,

koltuk değneği ya da bastonu ile rahatça dolaşabileceği şekilde düzenlenmelidir.
 Yataktan ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş telefon, gece lambası veya elektrik

düğmesi olmalıdır.
 Yüksekteki eşyaya ulaşmak için kullanılan merdiven, sandalye vb. kullanımı

düşme riskini arttırır. Bu nedenle sık kullanılan eşyalar kolayca ulaşılabilecek
raflara yerleştirilmelidir.

1.5. Oturma Odasında Alınacak Önlemler

 Yaşlılar, hastalar ve engelliler için yeterli hareket alanı sağlanmalı, odadaki
fazlalıklar mümkün olduğu kadar azaltılmalı, eşyalar geçişe engel olmayacak
şekilde düzenlenmeli, özellikle yüksekliği az olan masa, sehpa gibi mobilyalar
yürüyüş yoluna yerleştirilmemelidir.

 Halılar kaygan, kenarı düşmeye neden olacak şekilde kalkık, kıvrık
olmamalıdır.

 Elektrik kabloları takılmaya neden olacak şekilde ortada bırakılmamalıdır.
Elektrik kablolarında aşınma, zedelenme varsa değiştirilmelidir.

 Mobilya seçimi ayrı bir önem taşımaktadır. Özellikle sandalyeler yaşlının,
hastanın ya da engellinin kolayca oturup kalkabileceği şekilde olmalıdır.
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1.6. Elektrik ile İlgili Önlemler

 Uyumadan önce ısıtıcılar ve elektrikli battaniyeler mutlaka kapatılmalıdır, aksi
halde yanık veya elektrik çarpması gibi durumlar meydana gelebilir.

 Elektrik kablolarında aşınma, zedelenme varsa değiştirilmelidir. Hasarlı
kablolar yangın riski taşır.

 Yuvasından çıkmış, teller açıkta kalmış prizler tamir ettirilmelidir.
 Elektrik fiş ve prizleri kolayca görülebilecek şekilde ışıklı olmalıdır, acil

durumlarda ortamın hemen aydınlatılması kolay sağlanmalıdır.
 Elektrik düğmeleri kolayca açılıp kapatılabilen türden seçilmelidir, kolay

ulaşılabilir şekilde yerleştirilmelidir.
 Elektrik kabloları takılmaya neden olacak şekilde ortada bırakılmamalıdır.
 Bakım ünitesindeki ısıtıcıların sabit olması, elektrik bağlantılarının uygun

yapılmasını sağlar ve çevresinde yanabilecek malzemelerin bulunmasını önler.
 Bakım ünitesinde kullanılan sigorta sistemin kapasitesine uygun olarak

seçilmeli, tel sarılanlar tehlikeli olduğu için tercih edilmemeli, acil durumlarda
hemen atarak devreyi kesecek olanlar kullanılmalıdır.

 Saç kurutucusu ve elektrikli ısıtıcı banyo küvetinin ve lavabonun yakınlarına
konulmamalıdır. Islak ortamda elektrikli cihaz çalıştırmamalı, banyoda saç
kurutucusu kullanılmamalıdır.

 Prizlere emniyet kapağı takılmalıdır.
 Bakım ünitesinde topraklı priz kullanılmalıdır.
 Elektrikli cihazları fişe takmadan önce kapalı olduklarına emin olunmalıdır.
 Elektrikli ev aletleri kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır.
 Ekmek kızartma aleti kahvaltı masasına alınmamalı, içinde sıkışan dilimi almak

için çatal, bıçak gibi nesnelerle kurcalamamalıdır.
 Sıcak ütü, kablosunun üstüne konulmamalıdır.
 Elektrikle uğraşırken kalın lastik tabanlı ayakkabı giyilmelidir.

1.7. Zeminle ile İlgili Önlemler
 Zemine kayabilecek parça halı, kilim vb. konmamalıdır.
 Halıların kenarı düşmeye neden olacak şekilde kalkık, kıvrık olmamalıdır.
 Yerde oyuncak, paten, bilye vb. malzemeler olmamalıdır. Yaşlılar ve engelliler

görme sorunu nedeniyle kolayca basıp düşebilirler.
 Koridorlarda çarpıp düşmeye neden olacak kutu-koli vb. bulundurulmamalıdır.
 Takılmaya neden olan eşikler kaldırılmalıdır veya halı ile kaplanmalıdır.

1.8. İlaç Kullanımı ile İlgili Önlemler

 İlaçların kullanımı ile ilgili detaylı bir plan-takvim görülecek bir yere (ör:
buzdolabının kapısı) asılmalıdır.

 Her ilaç kendi kutusunda tutulmalı, birbiri ile karıştırılmamalıdır.
 Doktor önerisi dışında ilaç kullanılmamalıdır. İlaçların halen var olan hastalıklar

ile veya halen kullanılmakta olan diğer ilaçlar ile etkileşime girebileceği
unutulmamalıdır.

 Şifalı bitkiler vb. kullanılacak ise yine ilaçlar ile veya başka hastalıklar ile
olumsuz bir etkileşimin söz konusu olacağı akılda tutulmalıdır.
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1.9. Evin Isısı ve Havalanması

 Pencereler gerektiği zaman kolayca açılabilmeli; kapalı ortam kirliliğinden
kaçınılmalıdır.

 Evde çabuk buharlaşan uçucu maddeler bulundurulmamalıdır. Parlayıcı,
patlayıcı madde depolanmamalıdır.

 Etkin ısıtma sağlanmalıdır; yaşlılar ve hastalar ani ısı değişikliklerinden
olumsuz etkilenirler.

 Kesinlikle yatakta sigara içilmemelidir. Sigara içimi engellenemiyorsa derin kül
tablaları kullanılmalı ve içine biraz su konmalıdır.

1.10. Genel Önlemler

 Sık kullanılan eşyalar kolayca ulaşılabilecek raflarda olmalıdır. Yüksekteki
eşyaya ulaşmak için kullanılan merdiven, sandalye v.b. kullanımı düşme riskini
artırır.

 Kaçma, kurtulma gerektiren acil durumlarda kapılar içerden kolayca
açılabilmeli, önüne çıkışı engelleyecek şekilde eşya konmalıdır.

 Kapı genişlikleri en fazla 100cm, en az 80 cm olmalıdır. Örneğin, tekerlekli
sandalye kullanan bir yaşlının ya da engellinin evinde kapılar sandalyenin
geçebileceği genişlikte olmalıdır.

 Apartman giriş kapıları yeteri kadar aydınlatılmış olmalıdır. Çünkü apartman
aralığının aydınlanmasının iyi olması, aydınlatma süresinin yaşlılarda ve
engellilerde merdiven iniş çıkış hızına göre ayarlanması düşmeleri önleme ve
içeriye anahtarla kolay girme, gelen kişiyi görme açısından önem taşımaktadır.

 Posta kutusu, kapı zili ve elektrik düğmeleri kolay ulaşılır yükseklikte olmalıdır.
 Elektrik düzeneğine ilişkin her türlü düğme ve priz yerden en fazla 90-100cm

yükseklikte olmalı ve karanlıkta görülecek şekilde fosforlu prizler
kullanılmalıdır

 Bütün kapılar eşiksiz olmalıdır.
 Tehlike anında kolayca ev dışına çıkabilmek için;

 Ayakkabıyı kolay giymeyi sağlayan uzun çekecek,
 Gereği halinde tutunulabilecek duvar tutamakları, tırabzanlar,
 Kolay açılan kapı kolu,
 Kolay yakılabilen koridor, merdiven lambası,
 Antrede bir el fenerinin bulunması gerekir.

1.10.1. İlk Yardım Çantası

İlk yardım malzemelerini, acil durumlarda kolay ve çabuk bir şekilde bulabileceğiniz,
ancak çocukların ulaşamayacakları bir yere koymalısınız. Bütün malzemeleri aynı yerde
bulundurmanız, onları bulmanızda kolaylık sağlayacaktır.

İlk yardım malzemelerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Son kullanma tarihi
geçmiş ürünleri ilk yardım çantasından çıkarmalısınız.
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 İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemeler şunlardır:
 5x5 ve 10x10 cm steril gazlı pedler ve bir rulo gazlı bez

 Çeşitli boylarda yapışkan bandajlar

 Elastik bir bandaj

 Pamuklu temizleme bezleri

 Nonalerjik yapışkan bant

 Makas ve cımbız

 Termometre

 Toplu iğneler

 Yaraları temizlemek için sıvı sabun

 Tek kullanımlık eldivenler

 Küçük el feneri ve ekstra pil

 Tek kullanımlık soğuk kompres paketleri

 Üçgen bandaj

 İlk yardım kitapçığı

 Acil yardım numaraları

 Evde yaşayan kişilerin alerjilerinin ve ilaçlarının listesi

 İlkyardım İçin Gerekli Malzemeler ve Bunların Kullanımı

 Büyük sargı bezi: Yara üzerine konulan pansuman malzemelerinin
yerinde tutulmasında kullanılır. Ayrıca kırıklarda, bölgenin tespiti ve
hareketsizliğini sağlamak için de kullanılır. Bunlardan başka yarayı dış
etkilerden korumak, kol ve bacaklardaki kanamaları durdurmak ve
şişlikleri önlemek amacıyla da kullanılır.

 Üçgen sargı: Yaralı organı sarmak amacıyla kullanılır.

 Steril gazlı bez: Yaralarda pansuman malzemesi olarak kullanılır. Ancak
ambalajından çıkarılırken yaraya gelecek yüzeyine el sürülmemelidir.

 Hidrofil pamuk: Yara üzerine pansuman malzemesi olarak steril gazlı
bezin üstünü, ayrıca kırıklarda tespit malzemelerinin altını beslemede
kullanılır.

 Esmark bandı: Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının
durdurulmasında kullanılır. Bant, kanayan kısmın üst bölgesinden iyice
gerilerek sarılır. Atardamar sıkıştırıldığı için kan durur. Ancak 20
dakikada bir gevşetilmelidir. Yaralıyı naklederken, bu uygulamanın hangi
saatte yapıldığı bir kâğıda yazılarak yaralının üstüne iliştirilmelidir.
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 Plaster: Yara üzerine konulan pansuman malzemesinin yerinde
tutulmasında kullanılır.

 Yara bandı: Küçük yaraların üstünü kapatmak ve yarayı dış etkenlerden
korumada kullanılır.

 Turnike: Kol ve bacaklardaki atardamar kanamalarının durdurulmasında
kullanılır.

 Çengelli iğne: Bezin tutturulmasında kullanılır

 Makas: Sargı ve pansuman malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

 Plastik örtü: Yaralının altına sermek ya da şoktaki hastanın üzerine
örtmek için kullanılır.

 İlkyardım kitabı: Çeşitli ilkyardım uygulamalarının (suni teneffüs vb.),
ilkyardımla ilgili daha fazla bilginin öğrenilmesi ve de hasta veya
yaralıya yardım için kullanılır.

 Buz torbası: Yaralı veya hastanın eğer ateşi varsa ateşini düşürmek için
kullanılır. Aynı zamanda vücudun herhangi zedelenen ya da bir yere
çarpılan bir bölgesinin şişliğini indirmek için de kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Muhtemel kazaların önlenmesi amacıyla
mutfakta gerekli düzenlemeleri yapınız.

 Tuvalet ve banyolarda alınması gereken
tedbirleri uygulayınız.

 Elektrikle ilgili tedbirleri alınız.
Değiştirilmesi gereken kabloları tespit
ediniz.

 İlaç kullanımı ile ilgili detaylı bir takvim
hazırlayınız.

 Bakım ünitesindeki genel önlemlere
uygun düzenlemeleri yapınız.

 Zemin ve merdivenler konusundaki
eksiklikleri tespit ederek gerekli
önlemleri alınız.

 Bakım ünitesinin havalandırılmasıyla
ilgili gerekli tedbirleri alınız.

 İlk yardım çantasını kontrol ederek
eksiklerini tamamlayınız.

 Panikten kaçınınız.

 Objektif olunuz.

 Ayrıntılara dikkat ediniz.

 İyi gözlemleyiniz.

 Neyi neden yaptığınızı bilmeden
hareket etmeyiniz.

 Titiz olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde

kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış

1. Duş veya küvette tabure bulundurulmasına gerek yoktur.

2.

Yeterli aydınlatma sağlanarak tezgâh üzerinde yiyeceklerin

kesildiği, soyulduğu alan iyi ışıklandırılmalı ve kesiklerin

oluşması önlenmelidir.

3.
Merdivenlere estetik güzellik açısından eşya koymanın bir
sakıncası yoktur.

4.
Elektrik kablolarında aşınma, zedelenme varsa üzeri sarılarak
bantlanmalıdır.

5.
Hasta ve yaşlılar üşümeye hassas oldukları için pencereler
açılmamalıdır.

6.
Sık kullanılan eşyalar üst tarafta yer alan raflara
konmamalıdır.

7.
Tehlike anında kolayca ev dışına çıkabilmek için antrede bir
el fenerinin bulunması gerekir.

8. Her tür elektrik düğmesi kullanılabilir.

9.
Banyo ve tuvalet yanında sağlam tutamaklar olması

düşmelerin önlenmesi açısından önemlidir.

10.
Mutfakta çalışırken kol ağızları dar ve kısa kıyafetler tercih
edilmelidir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Arkadaşınızla bir evde inceleme yaparak binanın girişinden itibaren yaşlı bakımına
uygun olmayan ayrıntıları tespit ediniz ve not ediniz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Mutfakta oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları tespit
ettiniz mi?

2. Banyoda oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları tespit
ettiniz mi?

3. Oturma odasında oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları
tespit ettiniz mi?

4. Yatak odasında oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları
tespit ettiniz mi?

5. Merdivenlerde oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları
tespit ettiniz mi?

6. Elektrikle ilgili oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları
tespit ettiniz mi?

7. Zeminle ilgili oluşabilecek kazalara neden olabilecek detayları
tespit ettiniz mi?

8. Binanın genel kullanım alanlarıyla ilgili oluşabilecek kazalara
neden olabilecek detayları tespit ettiniz mi?

9. Ev ilk yardım çantasını kontrol ederek eksiklikleri tespit ettiniz 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.



14

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında bakım ünitelerinde oluşabilecek kazalarda
temel amaçları ve öncelikleri tespit edebileceksiniz.

 Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.

 İlk yardımın ne olduğunu,
 İlk yardımın temel amaçları ve önceliklerinin neler olduğunu,
 İlk yardımın temel ilkelerinin neler olduğunu,
 İlk yardımcının özelliklerini,
 Kaza ortamının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğreniniz.
 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla

paylaşınız.

2. İLK YARDIMIN TANIMI VE İLKELERİ

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu yaşamı tehlikeye girmiş bir kişiye sağlık
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması ve durumun kötüleşmesini
önlemek amacıyla ilaç kullanılmadan yapılan müdahalelerin tümüne “ilk yardım” denir.

Özel bir eğitimden geçerek insan vücuduna müdahale etme konusunda yasalarla
yetkilendirilmiş kişilerin bir takım tıbbi cihazlar ve ilaçlar kullanarak yaptığı müdahalelere
“acil tedavi” denir ve ilkyardım uygulamalarıyla karıştırılmamalıdır. Belirli bir ilkyardım
eğitimi görmüş bir kişi sertifikalı olsa dahi bir sağlık personeli gibi davranamaz ve aynı
yetkilere sahip değildir.

2.1. İlkyardımın Amaçları ve Öncelikleri

 Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.
 Durumun kötüleşmesini önlemek.
 İyileşmeyi kolaylaştırmak.

İlkyardımı uygulayan kişiler sıklıkla doktor veya bir başka sağlık personeli
olamayacağına göre ilkyardım uygulamalarında ilaç kullanımı veya bir tıbbi müdahale söz
konusu değildir. Böylece ilkyardımcının amacı kazazedenin tedavisi değildir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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İlkyardım gerektiren bir durumda yapılacak uygulamalar bakımından bazı öncelikler
söz konusudur. Bu önceliklerin belirlenmesinde kazazedenin sağlığını tehlikeye sokan
durumun ne olduğu önem taşır. Yaşamı tehdit eden bir durum olduğunda kuşkusuz birinci
öncelik hayati tehlikenin önüne geçilmesidir. Örneğin nefes yolu tıkanıklığı olan ya da kalbi
veya solunumu durmuş olan bir kişide ciddi bir hayati tehlike söz konusudur. İlkyardımcı
öncelikle tıkanmış olan soluk yolunu açmaya çalışmalı ve solunum/dolaşım bakımından
destek sağlamak suretiyle hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışmalıdır. Öyleyse ilk
yardımda birinci öncelik hayati tehlikeyi ortadan kaldırmaktır.

Hayati tehlikenin olmadığı veya ortadan kaldırıldığı durumda ilkyardımcı,
kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemeye çalışmalıdır. Örneğin büyük bir kanama
durdurulmazsa fazla miktarda kan kaybı sonucu kısa zamanda kazazedenin durumu
kötüleşecektir. Böyle bir durumda kanamayı durduracak bir müdahale kazazedenin
durumunun daha kötü hale gelmesini önleyecektir.

İlkyardımın bu iki önceliğine ek olarak bir üçüncü öncelikten söz edilebilir. O da
iyileşmeyi kolaylaştırıcı bazı uygulamalardır. Aslında ilkyardım uygulamalarında asıl amaç
iyileştirme değildir. Ancak bazı durumlarda yanlış olarak yapılan bazı uygulamalar
hastalığın veya yaranın iyileşmesi bakımından olumsuz etki yapar. Örneğin yanık üzerine diş
macunu, salça, yağ gibi maddelerin sürülmesi yanığın iyileşmesi bakımından olumsuz etki
yapar. Oysa bu tür bir madde sürülmeksizin yanan yerin bol su ile yıkanması iyileşmeyi
kolaylaştırır. Bir diğer örnek yara temizliğidir. Kural olarak her türlü yaralanma “kirli”
olarak kabul edilmelidir. Dış ortamdan yara üzerine çeşitli yabancı maddeler bu arada
mikroplar da gelmiş olabilir. Bunlar yara iyileşmesini geciktirir. Oysa böyle bir durumda
yaranın bol su ile yıkanması yaranın iyileşmesini kolaylaştırıcı rol oynar.

2.2. İlk Yardımda Temel Uygulamalar

 Aksine bir durum yoksa bütün ilkyardım uygulamaları sırasında kazazedeye
yatırılarak müdahale edilmelidir. Oturarak veya ayakta yapılan bir müdahale
sırasında kazazede aniden bayılabilir, kendini kaybedebilir. Bu durum
beklenmedik ve istenmedik sonuçlara yol açabilir.

 Bulunulan ortamda tehlike yaratan bir durum yoksa kazazede hareket
ettirilmemelidir. Çünkü kazazedeyi gereksiz olarak bulunduğu yerden başka bir
yere taşımak hem zaman kaybına yol açacak hem de taşıma sırasında
istenmeyen bazı olumsuzluklara neden olabilecektir. Ancak ortamda
ilkyardımcının ve kazazedenin can güvenliği açısından risk yaratan (zehirli gaz,
duman, yangın, yıkıntı tehlikesi vs.) bir durum varsa kazazedenin daha güvenli
bir yere taşınması gerekecektir.
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 Kazazedeler hızla yönünden değerlendirilmelidir.

A

Hava yolunu kontrol et (Airway)

B

Nefesini kontrol et (Breathing)

C

Kalp atışını kontrol et (Circulation)

 Bir kaza durumunda ortamdaki kazazedelerin hepsi hızlı bir şekilde gözden
geçirilmelidir. Kazazedelerde nefes yolunu tıkayan bir nedenin olup olmadığı,
kendi kendine soluk alıp veremeyen, kalbi çalışmayan kişilerin bulunup
bulunmadığı tespit edilmelidir.

 Kazazedeler kanama ve kırık yönünden değerlendirilmelidir. Yaralanma
durumunda gözle görülebilen kanama veya kırıklar olabileceği gibi vücudun
gözle görülmeyen bölümlerinde de kanama veya kırık olabilir. Kazazedenin
vücudu hızlı bir şekilde, hafif ve nazik hareketlerle muayene edilmelidir.
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 Aksine bir durum yoksa kazazede sıcak tutulmalıdır. Kaza geçirmiş olan kişi
özellikle soğuk ortamda üzeri açık olduğunda üşür. Bu yüzden üzerinin
battaniye, palto, çarşaf gibi bir malzemeyle örtülmesinde yarar vardır. Çevre
ısısı düşük olmasa bile kaza geçirmiş kişi heyecanlıdır, kimi zaman kan
kaybetmektedir. Bu yüzden de üşüyebilir. Kişiyi sıcak tutmak kişinin konforu
ve rahatlaması açısından da yarar sağlar.

 Bilinci kapalı olan kişiye ağızdan su vs. verilmemelidir. Bilinci kapalı olan
kişide refleksler kaybolmuş olduğundan ağız yoluyla verilecek maddelerin nefes
yollarına kaçması ve ciddi solunum sıkıntısına hatta ölüme neden olması söz
konusudur.

 lkyardımcı sakin ve kararlı olmalıdır. İlkyardımın gerekli olduğu durumlar
genellikle insanların heyecanlı ve telaşlı oldukları ortamlardır. Böyle bir
ortamda ilkyardımcı da ortamın heyecanına ve telaşını kapılırsa yararlı olamaz.
Bir konuda eğitimli olmak ve konuya hâkim olmak insanın kendine olan
güvenini arttırır ve heyecanını kontrol etmesi bakımından yarar sağlar. Yine
ilkyardımcının kazazedelere yaklaşımında nazik ve güler yüzlü olması da
önemlidir.

 Çevredeki meraklı ve telaşlılar uzaklaştırılmalıdır. Bu kişilerin heyecanı
ilkyardımcının işlerini güçleştirir. Bu yüzden çevredeki telaşlı kişilerin uygun
bir dille mümkünse onları bir işle meşgul edecek şekilde örneğin tıbbi yardım
istemeye göndermek suretiyle ortamdan uzaklaştırılması gereklidir.

 Tıbbi yardım istenmelidir. İlkyardım müdahalesinden sonra her kazazede
mutlaka bir hekim muayenesinden geçirilmelidir. Kazazedenin tedavisinin
sağlanması için ya olay yerine tıbbi yardım istenmesi ya da kazazedenin bir
sağlık kuruluşuna nakledilmesi gereklidir. İmkân varsa telefonla yardım istenir.
Bu durumda önceden verilecek bilgiler çok önem taşır. Olayın oluş şekli,
bulunulan yerin tam adresi veya mevkisinin tarifi, kazazedelerin durumu,
yapılan ilkyardım müdahaleleri net olarak bildirilmelidir.

 Kazazedenin yarasını görmesine izin verilmemelidir. Yaralı bir kişi yarasının ne
durumda olduğunu merak eder ve görmek isteyebilir. Kendisine yarasıyla ilgili
bilgi verilmeli ancak yarasını görmesine izin verilmemelidir. Çünkü kişi bu
durumdan olumsuz etkilenebilir ve heyecan veya panik durumunun artması
mümkündür.

2.3. İlk Yardımcının Özellikleri

 Sakin, pratik çözümler üretebilen, çabuk karar verebilen, kararlı, kendine
güvenen, yardımsever, mantıklı, dengeli biri olmalıdır.

 Ülkedeki sağlık örgütlenmesi hakkında bilgili olmalıdır. Ulaşım imkânlarını,
yakındaki sağlık kuruluşlarının yerlerini, özelliklerini, uzaklıklarını bilmelidir.
Acil yardım ve kurtarma birimlerinin telefonlarını bilmelidir.

 İnsan vücudu ile ilgili temel sağlık bilgisine sahip olmalıdır.
 Paniğe ve heyecana kapılmamalı, hızlı ancak bilinçli hareket etmelidir.
 Kendi can güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamalıdır.
 İlkyardım uygulayacağı kişiden veya yakınlarından izin almalıdır.
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 Öncelikle kazazedeye zarar vermemesi gerektiğini bilmelidir. Yaptığı her
uygulamanın doğru ve yeterli olduğundan emin olmalıdır.

 Kaza ortamındaki herkese eşit mesafededir, durumu tarafsız bir gözle ve
duygusallıktan uzak kalarak değerlendirir. Yapacağı müdahaleleri bu tarz bir
değerlendirmenin ışığı altında önceliklerine göre belirler.

 Gerektiğinde çevredeki kişilerden yararlanabilmek amacıyla onları
örgütleyebilmeli, ortama hâkim olmalı, tartışmaya izin vermemelidir.

 Bir sağlık personelinin gelmesi durumunda ona gerekli bilgileri verip onun
yardımcısı konumuna geçer. Kendi sınırlarını bilir.

 Aldığı eğitimde edindiği bilgi ve becerileri tazelemek ve kendini yenilemek,
muhtemel değişiklikleri öğrenmek amacıyla belli aralıklarla düzenli eğitimlere
katılmalıdır.

2.4. Kaza Ortamının Değerlendirilmesi

Trafik kazaları, tüp veya doğalgaz patlamaları, çeşitli nedenlerle çıkmış büyük
yangınlar gibi kimi durumlar bir ilk yardımcıyı, çok sayıda kazazedenin bulunduğu, karışık,
paniğin hüküm sürdüğü, gürültülü ve tehlikeli bir ortamla başa çıkmaya zorlayabilir. Bu tür
ortamlarda birden fazla kazazede olabileceği gibi bu kazazedelerin sağlık durumları değişik
derecelerde etkilenmiş olabilir. Ortamda sağlam kişiler, hafif etkilenmişler, ağır
yaralanmışlar ve ölmüş kazazedeler bulunabilir. Böyle durumlarda bilinçli ve iyi bir
ilkyardımcı ilkyardım uygulamalarına başlamadan önce kaza ortamını hızlı bir şekilde
değerlendirmelidir. Bu tür bir değerlendirme yapılmasının iki nedeni vardır:

 Ortamda halen devam eden bir tehlike olup olmadığını anlamak ve böylece
nakil organizasyonunun nasıl olacağına karar vermek.

 Ortamdaki kazazedelerin sayısını ve türlerini belirlemek ve böylece müdahale
açısından öncelik sıralaması yapmak.

İlkyardımcı eğer bir kaza ortamı değerlendirmesi yapmadan önüne çıkan ilk
kazazedeye müdahale etmeye yönelirse hatalı davranmış olur. Her şeyden önce ortamda
gerek kendisi gerekse kazazedeler için tehlike yaratabilecek durumların varlığını gözden
kaçırabilir. İleride devrilmiş olan araçtaki benzin sızıntısını dolayısıyla patlama riskini fark
edemez ya da akan trafiğin ortasında müdahaleye yöneldiği takdirde kendisi ve kazazedeler
açısından ikinci bir kazaya uğrama ihtimali söz konusu olabilir. İlkyardımcının önüne ilk
gelen kazazede bacağından kanaması olan bir kişi ise ve ilkyardımcı bu kişiye yönelirse
biraz ilerdeki kalbi durmuş olan veya bilinci kapalı olan bir kişinin varlığını bilemeyeceği
için ona yardımcı olamayacaktır. Yani daha acil durumda olan ve daha öncelikli olarak
müdahale edilmesi gereken kişilerin var olabileceğini düşünerek kaza ortamını hızlı bir
şekilde değerlendirmek iyi bir ilkyardımcının bu tür bir ortamda ilk yapacağı iş olmalıdır.

Eğer ortamda devam eden bir tehlike varsa bunun için çeşitli önlemler almak,
gerekiyorsa kazazedeleri acilen güvenli bir yere taşımak her şeyden önemli olabilir. Tersine
ortamda devam eden bir tehlike yoksa nakil organizasyonu daha rahat bir biçimde
yapılabilir. Dolayısıyla ortam değerlendirmesi yapmak ilkyardımcıya planlama açısından çok
önemli avantajlar sağlar. Yapılan işin verimini arttırır, çevredekilerin ve ilkyardımcının
sağlığının bozulmasını, ilkyardımcıyken kazazede durumuna düşmeyi engeller.
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Kaza Ortamını Değerlendirme Uygulama Becerisi

 Kazazedeler arasındaysan öncelikle kendi durumunu gözden geçir.
 Sakin ol, telaşa kapılma.
 Kendi can güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri al.
 Kaza yerinde sağlık personeli varsa onun talimatlarına uy ve ona yardımcı ol.
 Kaza yerinde sağlık personeli yoksa etkinliği ele al, kendini tanıt, çevredeki

sağlıklı kişileri organize et.
 Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike kaynağı olup olmadığını değerlendir.
 Patlama, zehirlenme tehlikesi yoksa kazazedeyi yerinden kıpırdatma.
 Patlama, zehirlenme tehlikesi olan kaza ortamından herkesin uzaklaşmasını

sağla.
 Trafik kazası ortamında yol güvenliğini sağlayacak işaretlemelerin yapılmasını

sağla.
 Trafik kazası ortamında sigara içilmesini önle.
 Sağlık kuruluşu, itfaiye ve polise haber verilmesini sağla.
 Kazazedeler ile yumuşak, sakin bir şekilde konuş, onları yatıştır, şikâyetlerini

sor.
 Kazazedelerin başında meraklı, gereksiz kalabalıkların toplanmasını önle.
 Kaza ortamındaki tüm kazazedelerin durumunu hızla değerlendir.
 Kazazedeler için öncelik sıralaması yap.
 Nakli gereken kazazedeler için nakil organizasyonunu yap.
 Kaza ve kazazedeler hakkındaki bilgileri yaz.
 Yardım ekibi gelene kadar olay yerini terk etme.
 Gelen yardım ekiplerine kazazedeler ve olay hakkındaki bilgileri aktar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Aksine bir durum yoksa ilkyardım
uygulamaları sırasında kazazedeye
yatırılarak müdahale ediniz.

 Bulunulan ortamda tehlike yaratan bir
durum yoksa kazazedeyi hareket
ettirmeyiniz.

 Kazazedeyi ABC yönünden
değerlendiriniz.

 Kazazedeyi kanama ve kırık yönünden
değerlendiriniz.

 Aksine bir durum yoksa kazazedeyi sıcak
tutunuz.

 Bilinci kapalı olan kişiye ağızdan su vs.
vermeyiniz.

 Çevredeki meraklı ve telaşlı kişileri
uzaklaştırınız.

 Tıbbi yardım isteyiniz.

 Kazazedenin yarasını görmesine izin
vermeyiniz.

 Oturarak veya ayakta yapılan bir
müdahale sırasında kazazede aniden
bayılabilir, kendini kaybedebilir.

 Kazazedeyi gereksiz olarak bulunduğu
yerden başka bir yere taşımak hem
zaman kaybına yol açacak hem de
taşıma sırasında istenmeyen bazı
olumsuzluklara neden olabilecektir.

 Vücudun gözle görülmeyen
bölümlerinde de kanama veya kırık
olabilir. İyi gözlemleyiniz.

 Kaza geçirmiş olan kişi özellikle soğuk
ortamda üzeri açık olduğunda üşür.

 Panikten kaçınınız.

 Bilinci kapalı olan kişide refleksler
kaybolmuş olduğundan ağız yoluyla
verilecek maddeler nefes yollarına
kaçabilir.

 İlkyardım müdahalesinden sonra her
kazazede mutlaka bir hekim
muayenesinden geçirilmelidir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde

kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış

1.
Belirli bir ilkyardım eğitimi görmüş bir kişi sertifikalı olursa bir
sağlık personeli gibi davranabilir.

2. İlk yardımcının amacı kazazedenin tedavisi değildir.

3.

Özel bir eğitimden geçerek insan vücuduna müdahale etme
konusunda yasalarla yetkilendirilmiş kişilerin bir takım tıbbi
cihazlar ve ilaçlar kullanarak yaptığı müdahalelere “ilk yardım”
denir

4.
İlk yardımda birinci öncelik “hayati tehlikeyi ortadan
kaldırmak” tır.

5.
Kazazede bulunulan ortamdan kesinlikle hareket
ettirilmemelidir

6.
Çevre ısısı düşük değilse kazazedenin üstünü örtmeye gerek
yoktur.

7.
Bilinci kapalı olan kişide refleksler kaybolmuş olduğundan ağız
yoluyla verilecek maddeler nefes yollarına kaçabilir ve ciddi
solunum sıkıntısına hatta ölüme neden olabilir.

8.
İlkyardımcının da olay yerinde ortamın heyecanına ve telaşını
kapılmasının bir sakıncası yoktur.

9.
Çevredeki telaşlı kişiler sakinleştirmek amacıyla tıbbi yardım
istemeye gönderilebilir.

10
. Kazazedenin yarasını görmesine izin verilmemelidir

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Arkadaşınızla bir senaryo hazırlayınız. Buna göre yaşadığınız evin girişinde bir
kazazede buldunuz. İlk yardımın temel ilkelerini uygulayarak ilk müdahalede bulununuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kazazedeye yatırarak müdahale ettiniz mi?

2. Bulunulan ortamda tehlike yaratan bir durum yoksa kazazedeyi
hareket ettirmeden mi müdahalede bulundunuz?

3. Kazazedeyi ABC yönünden değerlendirdiniz mi?

4. Kazazedeyi kanama ve kırık yönünden değerlendirdiniz mi?

5. Aksine bir durum yoksa kazazedeyi sıcak tuttunuz mu?

6. Bilinci kapalı olan kişiye ağızdan su vs. verilmemesi kuralına
dikkat ettiniz mi?

7. Sakin ve kararlı oldunuz mu?

8. Çevredeki meraklı ve telaşlılar uzaklaştırabildiniz mi?

9. Tıbbi yardım istediniz mi?

10. Kazazedenin yarasını görmesine izin vermeden yarasıyla ilgili
bilgi verdiniz 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–3

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında hasta ve yaşlı ve engellilerde olabilecek
bazı özel durumlar ve hastalıkları öğrenebilecek ve bu durumlarla karşılaştığınızda
müdahalede bulunabileceksiniz.

 Bulunduğunuz yerdeki sağlık müdürlüklerine giderek onlara bağlı bir 112 acil
servis aracındaki kazazedeye müdahale yetkilisi ile görüşünüz.

 İlk yardım gerektiren özel durumların neler olduğunu,
 İlk yardım gerektiren özel hastalıkların neler olduğunu,
 Bu durumlarda önceden ne tür tedbirler alınabileceğini,
 Bu durumlarla karşılaşıldığında ne yapmak gerektiğini araştırınız.
 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve/veya arkadaşlarınızla

paylaşınız.

3. İLKYARDIM GEREKTİREN ÖZEL
DURUMLAR VE HASTALIKLAR

Hasta, yaşlı ve engelli bakımı sırasında konutların güvenliğini sağlamak muhtemel
kazaları önlemede birinci kuraldır. Bunun yanı sıra ilkyardım gerektiren bazı özel durumlar
ve hastalıklar da vardır. Sizler bakım elemanı olarak bu durumlara karşı da hep hazırlıklı
olmak zorundasınız.

Bu özel durum ve hastalıklar şunlardır:
 Bayılma
 Diyabetes Mellitus (şeker hastalığı)
 Epilepsi (sara)
 Kalp Krizi
 Felç

3.1. Bayılma

Aniden ortaya çıkan dolaşım yetmezliğine bağlı olarak, beynin kısa süreli kansız
kalması sonucu görülen geçici bilinç kaybıdır. Nedeni açlık, kan basıncının düşmesi,
beklenmedik bir olay veya herhangi bir şeyle karşılaşma, aşırı sevinç ya da üzüntü, uzun süre
havasız ve kapalı ortamda bulunma vb. olabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ARAŞTIRMA

AMAÇ
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İlkyardım

 Kişi, hemen sırt üstü yatırılarak ayakları yükseğe kaldırılır. (Şok pozisyonu
verilir. )

 Sıkı giysiler gevşetilir, kapalı ortamdaysa açık havaya çıkarılır.
 Yüzüne su serpilebilir, bu uyarı sonucunda kişi daha çabuk kendine gelir.
 Uyarıcı olarak hoş olan (kolonya) veya hoş olmayan (soğan kokusu vb. )

kokular koklatılabilir.
 Kişi kendine geldiğinde hemen ayağa kaldırılırsa yine bayılacağı için önce

oturtulur.
 İçecek bir şeyler verilir (açlıktan bayılmışsa şekerli içecekler, tansiyon

düşüklüğü veya aşırı sıcak ve terleme söz konusu ise tuzlu ayran tercih
edilmelidir).

 Eğer 5 dakikaya kadar kişi halen kendine gelmemişse mutlaka hastaneye
götürülmelidir.

3.2. Diyabetes Mellitus (Şeker Hastalığı)

Halk arasında kısaca şeker hastalığı olarak bilinen diyabetes mellitus’ta kandaki şeker
düzeyinin düşmesi veya yükselmesi sonucu ilk ve acil yardım gerektiren sorunlar görülebilir.
Bu sorunlar, kandaki şeker oranının yükselmesi sonucu ortaya çıkan hiperglisemi ile
kandaki şeker oranının düşmesi sonucu ortaya çıkan hipoglisemi’dir. Hipoglisemi,
hiperglisemiden çok daha tehlikeli olup kısa sürede(10 dakika – 2 saat gibi ) hastanın
kaybedilmesine neden olabilir. Çünkü beynin düzenli ve belirli miktarda şekere (glukoza)
gereksinimi vardır. Şeker azaldığında beyin enerjisiz kalacağından beyin hücrelerinde
harabiyet başlar (solunum durduğunda beynin oksijensizliğe ancak 4-6 dakika dayanabildiği
gibi şekersizliğe de uzun süre dayanamaz.).

Kişide açlık belirtileri normal bir insandakinden daha hızlı ortaya çıkabilir. Kişi kısa
sürede kendini kaybedebilir (bilinç düzeyinde değişiklik: sinirlilik, bilinç bulanıklığı, bilincin
giderek kapanması gibi). Bunun için hemen tablodaki hipoglisemi bulgularından biri veya
birkaçı bir arada görülmeye başlanmışsa, kişi içebilecek durumdaysa şekerli sıvılar içirilir ya
da ağzına şeker verilir. Bilinci kapanmışsa, dişleri ile yanak arasına kolay eriyen cinsten
şeker yerleştirilerek hemen hastaneye götürülmelidir.

Hiperglisemide kandaki şeker uzun saatler (6-12 saat) içinde yükselirken tablodaki
belirtiler görülebilir. Bilinci kapalı değilse, herhangi bir ilkyardıma gerek yoktur, kişi en kısa
zamanda hastaneye götürülmelidir.
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Diyabetik acillerde ayırt edici belirti ve bulgular

Kan şeker düzeyi Hipoglisemi (şeker azalmıştır) Hiperglisemi (şeker artmıştır)
Nabız Dolgun, hızlı Zayıf, hızlı
Solunum Yüzeysel Derin, iç çekmeli

Bilinç düzeyi
Baygınlık hali ve / veya
hızla gelişen bilinç kaybı

Yavaş yavaş gelişen bilinç kaybı

Nefes Koku yoktur Çürük elma / aseton gibi kokar

Diğer bulgular
Baş ağrısı, ürperme, konfüzyon
(şaşkınlık), saldırganlık (sinirli)
davranışlar

Cilt Soğuk, nemli, soluk Kızarık, kuru

İlkyardım

 Hipoglisemi gelişiyorsa, kişiye hemen bir kesme şeker verilir. Veya kişi kendisi
içebilecek durumdaysa, şekerli içecekler (varsa kola, meyve suları da olabilir)
içirilir.

 Kişinin durumu verilen şekere rağmen kötüleşiyorsa vakit kaybedilmeden
mutlaka hastaneye götürülmelidir. Diyabetli kişiler, hipoglisemi ihtimaline karşı
yanlarında şeker, şekerli bisküviler bulundurmalıdır.

 Hiperglisemi, yavaş geliştiğinden hastaneye kadar yetiştirilebilir, ilkyardım
gerektirmez. Hastanın bilinci kapanmak üzere veya kapalıysa, soluk yolu
açıklığı sağlanarak hastaneye götürülmelidir.

3.3. Epilepsi (Sara)

Beyindeki elektriksel aktivitenin geçici olarak durması veya bozulması sonucu, kişinin
kasılması ve bilincinin kaybolması olayına epilepsi denilmektedir. Nöbetler çeşitli şekillerde
görülebilir; kişi otururken dalıp gidebileceği gibi, kasılmalar da olabilir. Nedeni kalıtımsal
olabileceği gibi, kafa yaralanmaları, beyinde kanamalar, tümörler, iltihaplar sonucu da ortaya
çıkabilir. Ancak nedeni saptanamayan epilepsiler de oldukça yaygındır.

İlkyardım

 Kişinin kendini yaralamaması için tedbir alınır; yatırılır, dilini ısırmaması için
çene kenetlenmemişse, dişlerinin arasına bir şey konur (mendil, kalem vs. gibi).

METAL ZARAR VERECEĞİNDEN KULLANILMAMALIDIR

 Başını ve kollarını ritmik olarak bir yerlere vuruyorsa battaniye, ceket vb.
malzemelerle desteklenerek kendisini yaralaması engellenir.
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Yapılmayacak şeyler

 Hastanın yumruk şeklindeki ellerini zorla açmaya çalışmak.
 Soğan keserek veya pamuğa kolonya damlatarak ağzına veya burnuna

kapatmak; bu çok sakıncalıdır çünkü bu şekilde kişinin nefes alması önlenerek
kendine gelmesi engellenmektedir.

 Epilepside uyarıya gereksinim yoktur, çünkü olay dolaşımdan ve beyindeki
elektriksel aktivitenin geçici bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi
durumlarda uyarının hiçbir yararı yoktur, hatta zararlı olabilmektedir.

 Elinizi dişleri arasına kaptırmayın, sizin elinizi kolunuzu kavramasına izin
vermeyin aksi halde sizde zarar görürsünüz.

UYARICI MADDELER SADECE BAYILMALARDA KULLANILIR,
EPİLEPSİDE ASLA KULLANILMAZ

3.4. Kalp Krizi

Kalbi besleyen koroner arterlerin çeşitli nedenlerle kalbi besleyememesi sonucu ortaya
çıkan tabloya kalp krizi denilmektedir. Angina pektoris veya akut myokard enfarktüsü
şeklinde ortaya çıkabilir. Arterin daralması nedeniyle, fiziksel aktivite, ruhsal stres veya aşırı
soğuk sonucunda kalbin artan oksijen ihtiyacı karşılanamayacağı için kalp kasında gerekli
kasılma olamayacaktır, dolayısıyla da kriz meydana gelecektir. Buluğ çağından 90 yaşına
kadar kalp krizi geçirilebilirse de yaş ilerledikçe kalp krizine yatkınlık artar.

Enfarktüs, kan desteğinin kesilmesine bağlı doku ölümüdür.

Kalp krizi, kandaki kolesterol düzeyinin yükselmesi, sigara, alkol, stres, yüksek
tansiyon, şişmanlık, hareketsizlik gibi kontrol edilebilir nedenlerle; yaş, cinsiyet, kalıtım,
diyabet vs. gibi kontrol edilemeyen nedenler sonucu ortaya çıkabilir.

Angina pektoris: Kalp, bir süre gereksiniminden az oksijenle beslenmek, zorunda
kalırsa, kişinin soluğunu kesecek kadar şiddetli göğüs ağrısı olur, bu ağrıya angina pektoris
denir. Ağrı genellikle sternum (göğüs kemiği) arkasında hissedilir; kola (özelikle sol kola),
çeneye, epigastriuma (karnın üst orta bölgesine) yayılır.

Akut myokard enfarktüsü: Koroner arterin, arterioskleroza (damar sertliğine) bağlı
olarak daralması veya kan pıhtısı ile tıkanması sonucunda bu arterle beslenen kalp kasına
giden oksijen yetersiz kalacağından, myokard kası görevini yerine getiremez; yeterince kanın
vücuda pompalanamadığı bu tabloya, akut myokard enfarktüsü (AMI) denir.



27

Kalp krizinde ayırt edici özellikler

AĞRININ
ÖZELLİKLERİ

ANGİNA PEKTORİS
AKUT MYOKARD
ENFARKTÜSÜ

Şiddeti Hafiften orta şiddete doğru Dehşete düşürecek kadar yoğun
Süresi Genelde 3-5 dakika sürer. Saatlerce sürebilir.
Hazırlayıcı etkenler Egzersiz, soğuk hava, stres Dinlenme anında da görülebilir.
Giderme yolları Dinlenme Dinlenme ile geçmez.
Nitrogliserin
(İsordil, 5mg, dilaltı)

Genellikle ağrıyı giderir. Ağrıya etkisi yoktur

Diğer belirtiler Genelde yoktur.
Dispne (nefes darlığı), bulantı,
kusma, aşırı terleme, baş dönmesi,
ölüm korkusu

İlk yardım

Angina pektoriste

 Hasta mutlaka hemen dinlendirilmelidir; yürüyorsa durmalı, oturtulmalı veya
yatırılmalıdır. Mümkünse hareket ettirilmemelidir. Hasta sakinleştirilmelidir.

 Sıkı giysiler gevşetilir.
 Dilaltı nitrogliserin (isordil, 5 mg ) verilir.
 Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmuşsa) CPR yapılır.
 Mümkün olduğunca az hareket ettirilerek hastaneye götürülür.

Akut myokard enfarktüsünde

 Hastanın ağrısının ve korkusunun giderilmesi önemlidir
 Hasta sırtüstü yatırılır ve hareket ettirilmez,
 Hastanın solunum sıkıntısı varsa, baş yükseltilir
 (Mümkünse oksijen verilir 2 lt/dk gidecek şekilde)
 Mutlaka hastaneye götürülür.
 Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmuşsa) CPR yapılır.
 Kalp krizi sonucu görülen kalp durmalarında, hemen kalp masajı başlatılır ve

sağlık kuruluşuna kadar sürdürülürse kişinin döndürülme şansı yükselecektir.
 Endişeli hastanın sakinleştirilmesi ve hastanın hareketinin kısıtlanması kalbin

yükünün azaltılması açısından önemlidir.

3.5. Felç

Genelde, beyni besleyen kan damarlarının yırtılması veya tıkanması gibi nedenlerle,
beyindeki kanlanmanın bozulması sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Özellikle yüksek
tansiyonlu kişilerde görülme sıklığı yüksektir. İlkyardımda iki şekilde değerlendirebiliriz:
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Hafif felç

Beyni besleyen küçük kan damarlarının hasarı ile oluşur. Genelde, bilinç kaybı yoktur
ve bulgular zarar gören bölümle ilgilidir.

Belirtileri

 Baş ağrısı, şaşkınlık hali (konfüzyon), kulak çınlaması, baş dönmesi;
 Hasar arttıkça, konuşmada hafif güçlük, hafıza bozuklukları, kişilik değişmesi,

kol veya bacakta uyuşma, ilerleyen güçsüzlük.

İlk yardım

 Hasta kazalara ve fiziksel etkilere karşı ( düşme, çarpma, ateş, sıcak, soğuk ve
kesici aletler vb.) korunur.

 Hemen hastaneye götürülür.

Ağır Felç Belirtiler

 Bilinç kaybı
 Vücutta tek (ya da çift) taraflı paralizi (güç kaybı) veya pleji (kuvvet kaybı)
 Solunum ve yutma güçlüğü
 Mesane ve barsak kontrolünün kaybı (inkontinans)
 Konuşma güçlüğü, uyku hali
 Gözbebekleri (pupiller) büyüklüğünde farklılık (anizokori)

İlk yardım

 ABC sürekli kontrol edilir ve devamlılığı sağlanır.
 Kusma ihtimaline karşı yan yatırılarak (özellikle felç gelişen kol tarafına

yatırılarak) hastaneye götürülür. Bilinçsiz hastanın yan yatırılmasına, özellikle
de başın, kusmuk veya sekresyonun dışarı akabileceği şekilde yana çevrilmesi
pozisyonuna KOMA POZİSYONU adı verilmektedir.

3.6. Koma

İnsanlar çevrelerindeki uyarıları beş duyu (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma
duyuları) ile algılayıp, olaylara uygun tepki gösterirler; örneğin, ağrılı uyaranları
uzaklaştırmayı sağlayan refleksler gibi. Çimdiklediğiniz kişi hemen tepki olarak elinizi
uzaklaştırmaya çalışır. Oysa bilinci kapanmış hastalarda beş duyu ile algılama ortadan
kalkar. Derin uyku halindeki, bilinci kapanmış hasta ağrılı uyaranlara bile tepki veremez. Bu
nedenle bu durumdaki kişiler birçok bakımdan tehlike altındadır. Bilinç kaybına neden
olabilecek yüzlerce nedenden hangisi sebep olursa olsun, koma kişinin en çok yardıma
muhtaç olduğu bir durumdur.
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Bilinci kapalı kişi

 Yardım isteyemez.
 Dikkatli değerlendirilmeyecek olursa hastanın öldüğü sanılabilir.
 Nedene yönelik tahmin yaşam kurtarıcı olabilir.
 Kolayca zarar görebilir
 Solunum yolu tıkanabilir.
 Hasta kusabilir ve kusmuk soluk yolunu tıkayabilir.
 Gözünü yabancı cisimlerden korumasını sağlayan refleks mekanizması ortadan

kalkmıştır.
 Öğürme refleksi ya da öksürük mekanizması çalışmayabilir.

BİLİNCİ KAPALI HER KİŞİNİN SOLUNUM YOLUNUN KAPALI OLDUĞU
KABUL EDİLMELİDİR.

Bu durumda ABC kontrol edilir. Soluk yolunun açıklığının devamı sağlanır. Bilinç
kaybının çeşitli nedenleri olabilir; kafaya gelen darbeler, beyindeki kanamalar, iltihaplar
(menenjit vs.), tümörler, bazı ilaçların veya alkolün aşırı alınması, siroz, üremi, diyabet
(şeker hastalığı) vs.

İlkyardım

 ABC sürekli kontrol edilir. (Gerekiyorsa suni solunum, kalp masajı yapılır. )
 Soluk alıyorsa, koma pozisyonunda yatırılır.
 Hastaneye götürülür.
 Bilinci kapalı kişilerin üzerine soğuk su dökülmesi, şamarlanması, sarsılması

(özellikle beyin kanaması veya kafa travmasında) tehlikeli olabileceğinden, bu
gibi davranışlardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Komanın nedenini teşhis etmeye yardımcı olabilecek özellikler

 Nefesi alkol kokuyorsa, alkol komasında olabilir
 Nefesi aseton veya çürük elma gibi kokuyorsa, şeker koması (hiperglisemi,

diyabet) olabilir.
 Eğer hastanın cebinde tegretol, dilantin, gibi epilepsi ilaçları varsa veya içtiği

biliniyorsa epileptik koma olabilir.
 Hastanın cebinde veya çevrede boş ilaç şişesi varsa, ilaç zehirlenmesi akla

gelebilir.
 Hastanın kollarında iğne izleri varsa, aşırı doz uyuşturucu kullanımı söz konusu

olabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Bayılmalarda kişiyi hemen sırt üstü
yatırarak ayaklarını yükseğe kaldırınız.

 Sıkı giysiler gevşetiniz, kapalı
ortamdaysa açık havaya çıkarınız.

 Kişi kendine geldiğinde hemen ayağa
kaldırılırsa yine bayılacağı için önce
oturtunuz.

 İçecek bir şeyler veriniz.
 Eğer 5 dakikaya kadar kişi halen kendine

gelmemişse mutlaka hastaneye
götürünüz.

 Hipoglisemi gelişiyorsa, kişiye hemen bir
kesme şeker veriniz. Veya kişi kendisi
içebilecek durumdaysa, şekerli içecekler
içiriniz.(Varsa kola, meyve suları da
olabilir.)

 Kişinin durumu verilen şekere rağmen
kötüleşiyorsa vakit kaybetmeden mutlaka
hastaneye götürünüz.

 Hiperglisemi, yavaş geliştiğinden
hastaneye kadar yetiştirilebilir, ilkyardım
gerektirmez. Hastanın bilinci kapanmak
üzere veya kapalıysa, soluk yolu
açıklığını sağlanarak hastaneye
götürünüz.

 Epilepside kişinin kendini yaralamaması
için tedbir alınız; yatırınız, dilini
ısırmaması için çene kenetlenmemişse,
dişlerinin arasına bir şey koyunuz.
(mendil, kalem vs. gibi)

 Başını ve kollarını ritmik olarak bir
yerlere vuruyorsa battaniye, ceket vb.
malzemelerle destekleyerek kendisini
yaralamasını engelleyiniz.

 Yüzüne su serpilebilir, bu uyarı
sonucunda kişi daha çabuk kendine
gelir.

 Uyarıcı olarak hoş olan (kolonya) veya
hoş olmayan (soğan kokusu vb. )
kokular koklatılabilir.

 Panikten kaçınınız.
 Açlıktan bayılmışsa şekerli içecekler,

tansiyon düşüklüğü veya aşırı sıcak ve
terleme söz konusu ise tuzlu ayran
tercih ediniz.

 Diyabetli kişiler, hipoglisemi ihtimaline
karşı yanlarında şeker, şekerli
bisküviler bulundurmalıdır.

 Epilepsi nöbetinde metal zarar
vereceğinden kullanılmamalıdır.

 Hastanın yumruk şeklindeki ellerini
zorla açmaya çalışmayınız.

 Soğan keserek veya pamuğa kolonya
damlatarak ağzına veya burnuna
kapatmak, kişinin nefes almasını
önleyerek kendine gelmesini
engelleyeceğinden çok sakıncalıdır.

 Epilepside uyarıya gereksinim yoktur,
çünkü olay dolaşımdan ve beyindeki
elektriksel aktivitenin geçici
bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bu
gibi durumlarda uyarının hiçbir yararı
yoktur, hatta zararlı olabilmektedir.

 Elinizi dişleri arasına kaptırmayınız,
sizin elinizi kolunuzu kavramasına izin
vermeyiniz. Aksi halde siz de zarar
görürsünüz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Angina pektoriste

 Hastayı mutlaka hemen dinlendiriniz.
 Yürüyorsa oturtunuz ya da yatırınız.
 Mümkünse hareket ettirmeyiniz
 Hastayı sakinleştiriniz.
 Sıkı giysileri gevşetiniz.
 Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmuşsa)

CPR yapılır.
 Mümkün olduğunca az hareket ettirerek

hastaneye götürünüz.

 Kalp krizi sonucu görülen kalp
durmalarında, hemen kalp masajı
başlatılır ve sağlık kuruluşuna kadar
sürdürülürse kişinin döndürülme şansı
yükselecektir.

Akut myokard enfarktüsünde

 Hastanın ağrısının ve korkusunu
gidermeye çalışınız.

 Hastayı sırtüstü yatırınız ve hareket
ettirmeyiniz.

 Hastanın solunum sıkıntısı varsa, başını
yükseltiniz,

 Mümkünse oksijen veriniz (2 lt/dk
gidecek şekilde)

 Mutlaka hastaneye götürünüz.
 Gerekiyorsa (solunum ve kalp durmuşsa)

CPR yapınız.
 Endişeli hastanın sakinleştirilmesi ve

hastanın hareketinin kısıtlanması kalbin
yükünün azaltılması açısından önemlidir.

Felçte

 ABC’yi sürekli kontrol ediniz ve
devamlılığını sağlayınız.

 Kusma ihtimaline karşı yan yatırarak
(özellikle felç gelişen kol tarafına
yatırılarak) hastaneye götürünüz. ABC
sürekli kontrol edilir (gerekiyorsa suni
solunum, kalp masajı yapılır )

 Soluk alıyorsa, koma pozisyonunda
yatırınız.

 Hastaneye götürünüz.
Komada

 Bilinçsiz hastanın yan yatırılmasına,
özellikle de başın, kusmuk veya
sekresyonun dışarı akabileceği şekilde
yana çevrilmesi pozisyonuna koma
pozisyonu adı verilir.

 Bilinci kapalı kişilerin üzerine soğuk su
dökülmesi, şamarlanması, sarsılması
(özellikle beyin kanaması veya kafa
travmasında) tehlikeli olabileceğinden,
bu gibi davranışlardan kesinlikle
kaçınılmalıdır.



32

 ABC’yi sürekli kontrol ediniz.
(Gerekiyorsa suni solunum, kalp masajı
yapınız. )

 Soluk alıyorsa, koma pozisyonunda
yatırınız,

 Hastaneye götürünüz

 Koma durumunda nefesi alkol
kokuyorsa, alkol komasında olabilir

 Nefesi aseton veya çürük elma gibi
kokuyorsa, şeker koması (hiperglisemi,
diyabet) olabilir.

 Eğer hastanın cebinde tegretol, dilantin,
gibi epilepsi ilaçları varsa veya içtiği
biliniyorsa epileptik koma olabilir.

 Hastanın cebinde veya çevrede boş ilaç
şişesi varsa, ilaç zehirlenmesi akla
gelebilir.

 Hastanın kollarında iğne izleri varsa,
aşırı doz uyuşturucu kullanımı söz
konusu olabilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirterek, öğrenme faaliyetinde
kazanmış olduğunuz bilgileri ölçünüz.

Değerlendirme Ölçütleri Doğru Yanlış

1
Aniden ortaya çıkan dolaşım yetmezliğine bağlı olarak,
beynin kısa süreli kansız kalması sonucu görülen geçici bilinç
kaybına epilepsi denir.

2
Baygın kazazedenin yüzüne su serpilebilir, bu uyarı
sonucunda kişi daha çabuk kendine gelir.

3
Kandaki şeker oranının yükselmesi sonucu hiperglisemi,
kandaki şeker oranının düşmesi sonucu hipoglisemi ortaya
çıkar.

4
Hiperglisemi gelişiyorsa, kişiye hemen bir kesme şeker
verilir. Veya kişi kendisi içebilecek durumdaysa, şekerli
içecekler (varsa kola, meyve suları da olabilir) içirilir.

5
Beyindeki elektriksel aktivitenin geçici olarak durması veya
bozulması sonucu, kişinin kasılması ve bilincinin kaybolması
olayına epilepsi denilmektedir.

6
Epilepside uyarıya gereksinim yoktur, çünkü olay
dolaşımdan ve beyindeki elektriksel aktivitenin geçici
bozulmasından kaynaklanmaktadır.

7
Epilepsi krizinde hastanın yumruk şeklindeki ellerini açarak
kendine zarar vermesini önlemeye çalışmak gereklidir.

8
Kalp, bir süre gereksiniminden az oksijenle beslenmek,
zorunda kalırsa, kişinin soluğunu kesecek kadar şiddetli
göğüs ağrısı olur, bu ağrıya akut myokard enfarktüsü denir.

9
Bilinçsiz hastanın yan yatırılmasına, özellikle de başın,
kusmuk veya sekresyonun dışarı akabileceği şekilde yana
çevrilmesi pozisyonuna koma pozisyonu adı verilmektedir.

10
Genelde, beyni besleyen kan damarlarının yırtılması veya
tıkanması gibi nedenlerle, beyindeki kanlanmanın bozulması
sonucu ortaya çıkan bir tabloya epilepsi denir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Arkadaşınızla bir senaryo hazırlayınız. Senaryo gereği arkadaşınız bakımından
sorumlu olduğunuz bir yaşlıdır ve onu odasında baygın buldunuz. Gerekli müdahalede
bulununuz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hemen sırt üstü yatırarak ayaklarını yükseğe kaldırdınız mı?

2. Sıkı giysileri gevşetip, kapalı ortamdan açık havaya çıkarttınız mı?

3. Yüzüne su serptiniz mi?

4. Uyarıcı olarak hoş olan (kolonya) veya hoş olmayan (soğan kokusu

vb. ) koklattınız mı?

5. Kendine geldiğinde hemen ayağa kaldırmayıp yine bayılacağı için

önce oturttunuz mu?

6. İçecek bir şeyler verdiniz mi?

7. Eğer 5 dakikaya kadar kişi halen kendine gelmemişse mutlaka

hastaneye götürdünüz mü?

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
SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi kaza oluşmasında etkili olan bireye ilişkin risk faktörlerinden
birisidir?
A) Yerdeki objeler
B) Sabit olmayan mobilyalar
C) Denge ve yürüme problemleri
D) Düzgün olmayan zeminler

2. Aşağıdakilerden hangisi kaza oluşmasında etkili olan çevreye ilişkin risk
faktörlerinden birisidir?
A) Görme bozuklukları
B) Evdeki fiziksel koşulların yetersizliği
C) İlaç kullanımı
D) İleri yaş

3. Aşağıdakilerden hangisi banyo ve tuvalette alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Küvet kullanımı rahatlık açısından tercih edilmelidir.
B) Acil durumlar için yakında hemen ulaşılabilecek bir telefon bulundurulmalıdır.
C) Döşemeler ıslak bırakılmamalıdır.
D) Banyo ve tuvalet yanında sağlam tutunma barları bulunmalıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi mutfakta alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Düşmeleri önlemek için yere dökülen sıvılar hemen temizlenmelidir
B) Mutfakta çalışırken kol ağızları geniş ve uzun kıyafetler tercih edilmelidir.
C) Masaların kenarları keskin olmamalıdır.
D) Sık kullanılan eşyalar, kolayca ulaşılabilecek raflarda olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi merdivenlerde alınacak önlemlerden biridir?
A) Uyumadan önce ısıtıcılar mutlaka kapatılmalıdır.
B) Evde çabuk buharlaşan uçucu maddeler bulundurulmamalıdır. Parlayıcı,

patlayıcı madde depolanmamalıdır.
C) Bütün kapılar eşiksiz olmalıdır.
D) Kenarlarda tırabzanlar olmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi elektrik ile ilgili alınacak önlemlerden biri değildir?
A) Elektrik kabloları takılmaya neden olacak şekilde ortada bırakılmamalıdır.
B) Prizlere emniyet kapağı takılmasına gerek yoktur.
C) Evde topraklı priz kullanılmalıdır.
D) Elektrikle uğraşırken kalın lastik tabanlı ayakkabı giyilmelidir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi tehlike anında kolayca ev dışına çıkabilmek için gerekli
değildir?
A) Dolu bir yangın söndürücü
B) Gereği halinde tutunulabilecek duvar tutamakları, tırabzanlar
C) Ayakkabıyı kolay giymeyi sağlayan uzun çekecek
D) Kolay yakılabilen koridor, merdiven lambası

8. İlk yardım çantası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İlk yardım malzemelerini, acil durumlarda kolay ve çabuk bir şekilde

bulabilmelisiniz.
B) İlk yardım malzemelerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
C) Bütün malzemeleri aynı yerde bulundurmamalısınız.
D) İlk yardım malzemelerini çocukların ulaşamayacakları bir yere koymalısınız.

9. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın amaçları ve önceliklerinden biri değildir?
A) Teşhis ve tedavi etmek
B) İyileşmeyi kolaylaştırmak
C) C)Durumun kötüleşmesini önlemek
D) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

10. İlk yardımda temel uygulamalar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Oturarak veya ayakta yapılan bir müdahale sırasında kazazede aniden

bayılabilir, kendini kaybedebilir.
B) Yaralanma durumunda gözle görülebilen kanama veya kırıklar olabileceği gibi

vücudun gözle görülmeyen bölümlerinde de kanama veya kırık olabilir.
C) Kazazedenin tedavisinin sağlanması için ya olay yerine tıbbi yardım istenmesi

ya da kazazedenin bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi gereklidir.
D) Ortamda zehirli gaz, duman, yangın, yıkıntı tehlikesi vs. bir durum varsa

kazazedenin daha güvenli bir yere taşınması gerekmeyecektir.

11. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biri değildir?
A) Ülkedeki sağlık örgütlenmesi hakkında bilgili olmalıdır.
B) İnsan vücudu ile ilgili temel sağlık bilgisine sahip olmalıdır.
C) Gerektiğinde bir sağlık personeli gibi hareket edebilmelidir.
D) Yaptığı her uygulamanın doğru ve yeterli olduğundan emin olmalıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi kaza ortamının değerlendirilmesinde dikkat edilecek
faktörlerden biri değildir?
A) Patlama, zehirlenme tehlikesi olan kaza ortamından herkesin uzaklaşmasını

sağlamak.
B) Kazazedeler ile yumuşak, sakin bir şekilde konuşmak, onları yatıştırmak,

şikâyetlerini sormak.
C) Sağlık kuruluşu, itfaiye ve polise haber verilmesini sağlamak.
D) Gerekli durumlarda kazazedeyi tedavi edici uygulamalarda bulunmak.
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13. Aşağıdakilerden hangisi özel durum ve hastalıklardan biri değildir?
A) Felç
B) Epilepsi
C) Bayılma
D) Koma

14. Aniden ortaya çıkan dolaşım yetmezliğine bağlı olarak, beynin kısa süreli kansız
kalması sonucu görülen geçici bilinç kaybıdır.
A) Felç
B) Epilepsi
C) Bayılma
D) Koma

15. Beyindeki elektriksel aktivitenin geçici olarak durması veya bozulması sonucu, kişinin
kasılması ve bilincinin kaybolması olayına ………………. denilmektedir.
A) Diyabetes mellitus
B) Epilepsi
C) Bayılma
D) Kalp Krizi

16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hastanın cebinde veya çevrede boş ilaç şişesi varsa, ilaç zehirlenmesi akla

gelebilir.
B) Nefesi alkol kokuyorsa, alkol komasında olabilir.
C) Nefesi aseton veya çürük elma gibi kokuyorsa hipoglisemi olabilir.
D) Hastanın kollarında iğne izleri varsa, aşırı doz uyuşturucu kullanımı söz konusu

olabilir.

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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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK TESTİ)

Arkadaşlarınızla rol alacağınız bir oyun hazırlayınız. Arkadaşlarınızdan biri bakım
ünitesinde bulunan 70 yaşında bir hastadır. Kontrol sırasında onu bakım ünitesinin
koridorunda hareketsiz yatarken gördünüz.

 Kazazedeye gerekli müdahalede bulununuz.
 Çevredeki kalabalıkla ilgili sorunu çözünüz.
 Kaza ortamını değerlendiriniz.
 İlk yardım ekibi gelip duruma müdahale ederken onları bilgilendiriniz.
 Bu kazaya neden olabilecek ayrıntıları inceleyerek ne tür tedbirlerin alınmış

olması gerektiğini tespit ediniz.

Yaptığınız uygulamayı aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Kaza ortamını doğru bir şekilde değerlendirdiniz mi?
2. Kazaya uğramış birisini ilk gördüğünüzde çabuk fakat telaşsız

hareket ettiniz mi?
3. Kazazedeyi kurtarmaya yardım edebilecek kişilere haber

ulaştırdınız mı?
4. Kazazedeyi başka bir yere taşımak gerekip gerekmediğine karar

verdiniz mi?
5. Taşıma sırasında olacak hasarlar ile kazazedenin orada

bekletilmesinde oluşacak hasarları kıyaslayarak hareket kararını
aldınız mı?

6. Kazazedenin ABC açısından değerlendirmesini yaptınız mı?

7. Kazazedeyi kanama ve kırık yönünden değerlendirdiniz mi?

8. Kazazedenin üzerini battaniye, palto, çarşaf gibi bir malzemeyle
örttünüz mü?

9. Bilinci kapalı olan kazazedeye ağızdan su vs. verilmemesi
gerektiğine dikkat ettiniz mi?

10. Çevredeki meraklı ve telaşlı kişileri uzaklaştırdınız mı?
11. Kazazedeye yarasını görmesine izin vermeden yarayla ilgili bilgi

verip sakinleştirdiniz mi?

12. İlk yardım ekibi gelince onları bilgilendirdiniz mi?

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

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 Y

5 Y

6 D

7 D

8 Y

9 D

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 D

5 Y

6 Y

7 D

8 Y

9 D

10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 D

4 Y

5 D

6 D

7 Y

8 Y

9 D

10 Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 B

3 A

4 B

5 D

6 B

7 A

8 C

9 A

10 D

11 C

12 D

13 D

14 C

15 B

16 C
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