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İLK YARDIM
&  

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ; 

Olay yerinde, 

Olay yerinde bulunan kişilerce, 

Olay yerindeki imkanlarla, 

Hiç bir tıbbi alet kullanılmadan yapılan  

hayat kurtarıcı işlemlerdir.



 Kanama nedir?

 Kaç çeşit kanama vardır?

 Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?

 Şok nedir?

 Kaç çeşit şok vardır?

 Şok belirtileri nelerdir?

 Şokta ilk yardım uygulamaları nelerdir?

 Şok pozisyonu nasıl verilir?



KANAMA NEDİR?

Vücutta kan dolaşım sistemi içinde bulunur. 

Herhangi bir nedenle, kanın bu sistemin 

dışına çıkmasına kanama denir.



KAÇ ÇEŞİT KANAMA VARDIR?

 İÇ

 DIŞ 



İÇ KANAMA

 Kanın vücut içinde sistem dışına çıkmasıdır.

 İç kanama genelde üç boşluğa veya kol-bacakta 

olur. 

 Kafa içi, 

 Göğüs ve/veya 

 Karın boşluğudur. 



Kan bu boşluklardaki organlara bası yaparak, 
işlevlerini aksatırlar.

Bazen de şoka sokabilirler.

İÇ KANAMA



DIŞ KANAMA

Kanın dışarıdan görülecek şekilde deri 

bütünlüğünün bozulduğu bir yerden 

kanamasıdır.  



 Kapiller kanamalar kılcal damarlardan olan sızıntı şeklindeki kanamalardır

 Toplardamar kanamaları, basıncı düşük ve taşma şeklindedirler. Koyu 

kırmızıdır.

 Atardamar kanamaları, fışkırma şeklinde ve açık kırmızıdır. Çok fazla kan 

kaybına neden olurlar.

DIŞ KANAMA



KANAMALARDA İLK YARDIM ?

 Yaşam zinciri harekete geçirilmelidir.

 112 acil aranmalı ve yardım istenmelidir. 

 Olay yeri güvenliği sağlanmalıdır. 

 A (Havayolu)

 B (Solunum)

 C (Dolaşım)



Burada en önemli şey iç kanamayı erken 

dönemde fark edip hastaneye naklini 

gerçekleştirmektir. 

KANAMALARDA İLK YARDIM 



İlk hedef kanamanın durdurulmasıdır. 

Temiz havlu, mendil ya da sargı bezi ile kanayan 

bölgeye 15 dakika bası uygulanır. 

KANAMALARDA İLK YARDIM UYGULAMALARI ?



 Bu bası ile toplar ve kılcal damar kanamaları 

genellikle kontrol altına alınabilir. 

 Ancak atardamar kanamaları her zaman bu 

yöntemle durdurulamayabilir. 

KANAMALARDA İLK YARDIM UYGULAMALARI ?



 Hipovolemik şok : Mide-barsak kanaması, Trafik kazası

 Kardiyojenik şok : Kalp Krizi

 Distribütif şok : Omurilik yaralanması, Allerjik olay

 Obstrüktif şok : Ani gelişen diyafragma fıtığı

ŞOK TİPLERİ



ŞOK BELİRTİLERİ
 Halsizlik, baygınlık, etrafa uyumsuzluk ve saldırgan davranışlar, 

tanıyamama, gün ve ayı unutma, adını bilmeme gibi şuur 
bozuklukları…

 Kanama, kusma, ishal, aşırı idrar yapma, yüksek ateşe bağlı aşırı sıvı 
kaybı …

 Yattığı yerden aniden oturulduğunda ya da ayağa kaldırıldığında baş 
dönmesi, göz kararması ve yere yığılma….. 

 Genellikle nabızda ve solunum sayısında artış ve tansiyonda düşme.

 Allerjik ise kabarma, nefes darlığı ve dilde şişme… 

 Göğsünde ağrı ?



ŞOKA BAĞLI BAYILMALARIN ÇOĞU AŞIRI 
SIVI KAYBINA BAĞLIDIR

Sırt üstü yatır.

Ayakları 30 derece kaldırılarak beyne daha fazla kan 

gitmesi sağla.

Hamileler sol yanına yatırılmalı.



ŞOK NEDENİNİN, KALP KRİZİ 
OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYORSA

Baş 30 derece kadar yükselt. 

Hareket ettirilmeden 112 ile acile nakil.



HASTANIN ŞUURU AÇIK DEĞİLSE

Yedirme ve içirme.  

Kusuyorsa başını yan çevir.



ŞEKER HASTASININ ŞUURU AÇIKSA..

 Şeker ver. 

 Sigara veya alkol içirme.



ŞOK POZİSYONU 

 Sağ kolu ve sağ bacağı vücuduna yaklaştır, 

 Sol bacağı dizden bükülür, 

 Sol kolu göğüs hizasında vücuda yaklaştır, 

 Kurtarıcı hastanın sağına geçer, 

 Sol dizi ve sol omzundan tutarak hastayı yan 
çevirir,  

 Boyun yaralanması olabileceği UNUTMA!!!!!



YANIKTA

İLK YARDIM



 Yanık nedir?

 Yanık tipleri nelerdir?

 Yanık nasıl değerlendirilir?

 İlk yardım nasıl yapılır?

KONU BAŞLIKLARI



YANIK

Cilt ve mukozanın dayanabileceğinden 

daha fazla ısı, elektrik akımı, kimyasal 

madde veya radyasyon ile 

karşılaşmasıdır.



YANMAK ? 
 Dokuların absorbe edebileceğinin üzerinde enerji ile 

karşılaşması

 Sistemik hastalık (Deri, akciğer, böbrek, immun 
sistem..)

 Fizik-psişik-ekonomik travma 

 Çok ağrılı, en eski...

 Her yaş, meslek…

 Birçok branş (cerrahi, plastik, mikrobiyoloji, hemşire...)

 Korunma, Eğitim... 

 Tedavi: yanmamak!

YANMAK ?



YANIK TİPLERİ

 Termal (Alev, haşlanma, donma)

 İnhalasyon 

 Elektrik 

 Kimyasal 

 Radyasyon



 Görülmeyen doku hasarlanması daha fazla

 Kalp ritminde bozukluk……….ölüm

 Böbrek yetmezliği

ELEKTRİK YANIKLARI



 Asit ve alkaliler ile 

 Sanayi veya ev içi kaza

 Alkaliler daha ciddi  

 Solunum yolları da etkilenebilir  

 Örnek: Tuzruhu + Çamaşır suyu = Klor zehirlenmesi yani 

nefes darlığı 

 Gözler de kimyasal yanıklardan kolayca zarar görebilir.

KİMYASAL YANIKLAR



RADYASYON YANIĞI

 Atomların parçalanması sonucu açığa çıkan 

alfa, beta ve gama ışınların vücuda zarar 

vermesi ile oluşur.

 Radyasyonun gücü, süresi, uzaklığı, etkilediği 

alan genişliği ile ilgilidir.



DEĞERLENDİRME

 Yanığın derinliği : 1,2,3

 Yanık genişliği 

 Yaş: çocuk, yaşlı

 Fonksiyonel bölge yanması: El, yüz, ayak ve 
cinsel organlar…

 Ek yaralanma olması: Kafatası, göğüs, karın, 
büyük kemik yaralanmaları

 Var olan hastalıklar: Şeker, bronşit, kalp 
h t l ğ



GENİŞLİK
 Baş %9
 Kollar%18
 Bacaklar %18
 Gövde %18
 Pratikte: Parmaklar hariç avuç içi %1



GENİŞLİĞİ



EL YANIĞI
 Atel 
 Parmaklar açık
 Yüksekte tut
 El cerrahisi takibi



İLK YARDIM

 Yanmayı durdur. 
 Ortamda ısı ve duman varsa yaralı olay 

yerinden hemen uzaklaştırılır. 
 Alev almış tüm giysiler çıkarılır. 
 Akan su veya serum fizyolojik ile yıka
 Yanık kremi ve gazlı bezle ört. 
 Ağrı kesici ver. 



 Isı kaybını ve  enfeksiyon riskini azaltmak için 

yanık alanı kuru, steril gazlı bezle örtülür. 

 Bilinmesi gereken önemli bir şey:  YANIK 

ALANININ ÜZERİNE TEMİZ ISLAK BEZDEN 

BAŞKA HİÇ BİR ŞEY KONMAMALIDIR. 

 Yanıklı bir hastanın tedavi olabileceği bir 

merkeze sevk edilir. 



KİMYASAL YANIKLARDA İLK 
YARDIM

 Yanma sürecini durdurmak için kimyasal maddenin hasta 
ile teması kesilmelidir. 

 Bu işlem yanık alanın bol su ile yıkanması ile yapılır. 

 Etkilenmiş alan bol suyla yıkanırken giysiler de 
çıkarılmalıdır. 

 Yıkama işlemi en az 10 dakika sürdürülmelidir. 

 Yıkama tamamlandıktan sonra yanık alan, temiz 
pansumanla örtülmelidir. 

 Hasta, yanık tedavisi verilebilecek bir merkeze 
gönderilmelidir.



ELEKTRİK YANMALARI
 Elektrik çarpması ile kalp durabilir. 

 İlk yardım; temel yaşam desteği 

uygulaması, travma (yaralanma) 

tedbirlerinin alınması ve yanıkların steril 

pansumanla örtülmesidir. 



 Elektrik ile temas kesilmediği sürece, 
lütfen dokunmayın. Sigortanın devre 
dışı bırakılmasıdır. 

 Tüm elektrik yanıkları hastanede tedavi 
gerektiren ciddi yaralanmalardır.

İLK YARDIM 



YILDIRIM

 Ağaç, direk, su, deniz v.b. uzak durun

 Elektrikli cihazları kapatın

 Açık alanda çömelin

 En garanti otomobil içi



HASTANE TEDAVİSİ
 % 20 II. derece erişkin

 % 10 II. derece çocuk

 % 5 III. derece yanıklar  

 Göz, kulak, el, yüz, eklem ve genital bölge

 İnhalasyon – elektrik - kimyasal yanıklar

 Yanığa eşlik eden lezyon

 İntravenöz sıvı tedavisi
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