
İLK YARDIM 

İLKYARDIM: Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişilere, 

doktora ulaşıncaya kadar,o andaki durumun daha kötüye gitmesini 

önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilkyardım 

denir.  

 

İLK YARDIMIN ÖNEMİ: Yaşamı boyunca insan,ilkyardımı gerektiren 

durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve 

etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir. 

Travma yada ani hastalıklarda, hasta yada yaralının doktora veya 

hastaneye sağ olarak götürülebilmesi, bilgili ilk yardımın anında 

yapılmış olmasına bağlıdır. 

 



İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI  (KBK) 

KORUMA:   Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay           

                     yerinin değerlendirilmesini kapsar.Olay yerinde 

oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli ortam oluşturmaktır. 

 

 BİLDİRME: Kaza veya olay en hızlı şekilde 112’ye 

bildirilmeli.Ayrıntılı bilgi verilmeli. 

 

KURTARMA:   Hasta ya da yaralının durumuna uygun şekilde 

gereken müdahaleyi yaparak sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.        



 

İLKYARDIMIN TEMEL KURALLARI 

 Hasta veya kazazedenin emniyetini

sağlayın.

 Yatırıp, dinlendirin.

 Kaza yerini işaretleyin.

 Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.

 Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak

tutun,sıkı giysilerini gevşetin.

 Hasta veya kazazedeyi iyice
muayene edin. Müdahaleyi süratli,
sakin ve gerektiği kadar yapın

 Kanamayı durdurun.

 Düzenli solunumu sağlayın.

 Şoku önleyin. Şuursuz olanlara

yiyecek ve içecek vermeyin.

 Gerekiyorsa tıbbi tedavi için

doktor sağlayın.

 Bilmediğiniz durum varsa, ısrar
etmeyin.



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 
 (KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI)                    

   Kalp-akciğer canlandırması  kalbi ve/veya solunumu durmuş bir kişinin 
tekrar yaşama şansının olması için mutlak suretle gerekli bir işlemdir.  

 

   Vücut oksijensiz kalmaya başladıktan 5 dk sonra beyin ölümü 
başlayacaktır ve beyin hücreleri tekrar iyileşmediği için hastanın yaşama 
şansı kalmayacaktır.  

 

   Eğer hastanın kalbinin ve/veya solunumunun durduğu erken fark edilir 
(5 dakika geçmeden), doğru bir şekilde kalp masajı, suni solunuma 
başlanırsa hastanın tekrar yaşama dönme şansı çok fazladır. 

 

   Unutulmamalı ki ilkyardımcıdan asıl beklenen hastanın kalbini ve 
solunumunu tekrar çalıştırmak değil, acil tıbbi tedavi gelene kadar 
hastada oksijen sirkülasyonunu sağlayarak beyin ölümünün oluşmasını 
engellemesidir. 

 

   Kalbi ve solunumu durmuş bir hastaya 5 dk içersinde müdahale edilmez 
ise gelecek ambulans ekibinin veya hastane acil servisinin hastaya 
yapacağı çok fazla bir şey kalmamaktadır. Bu gibi durumlarda ilk 
yardımcının önemi çok büyüktür. 



İLKYARDIM IN AB C Sİ 
 (KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI) 

Yerde bilinçsiz bir durumda yatan hastada öncelikle

Bilinç kontrolü: Hastanın omuzlarından hafifçe sarsarak “iyimisin?” diye
sesleniniz.

Sonra
A: Airway: Havayolu: Hava yolunu açın.

Sonra
B:Breathing:Solunum: Solunumu bak, dinle, hisset yöntemi ile kontrol

edin(Bak: Göğüs hareketlerine, Dinle: Solunumun sesini, Hisset:Solunumun
ısısını) Eğer solunum yok ise hemen 2 kez suni solunum yaptırın.

Sonra
C:Circulation:Dolaşım: Şah Damarından nabız kontrolü yapın eğer nabızda

yok ise, göğüs masajının yapılması gereken yeri bulup (Göğüs kemiğinin
altındaki çıkıntının iki parmak üzeri) , suni solunum kalp masajına devam
ediniz.



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

 (KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI) 

A: Airway: Havayolu 

    Başarılı temel yaşam desteği
için, başa doğru pozisyon
vererek hava yolunun açılması
ilk önemli adımdır. Bilinçsiz bir
hastada dilin geriye düşmesi
hava yolunun tıkanmasının
başlıca sebebidir.

       Dil direkt olarak ve gırtlak
kapağı endirekt olarak alt
çeneye bağlı olduğuna göre
başı arkaya eğip alt çeneyi öne
yukarıya doğru çekmek, dili
gırtlağın arkasından kaldırır ve
genellikle hava yolunu açar.



 

KAPALI 

 

 

TIKALI 

 

 

AÇIK 

 



  Solunum durduğu zaman vücut
sadece akciğerlerde ve kan
akımında kalmış olan oksijene
sahiptir. Buna göre solunum
durunca bunu kalp krizi ve ölüm
izler. Ağızdan-ağıza kurtarma
nefesi hastanın akciğerlerine
oksijen yollamanın en kolay
yoludur. Bir kişiye verdiğiniz
solukta, onun ihtiyaçlarını
karşılayacak kadar oksijen vardır.
Suni solunuma, hasta kendi
kendine nefes alıp verene kadar
veya sağlık görevlileri gelinceye
kadar devam edilmelidir.

  Eğer Hastanın kalbi atıyorsa
  sadece solunum yaptırın

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

 (KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI) 
 B:Breathing:Solunum 



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 
 (KALP-AKCİĞER CANLANDIRMASI) 

 C:Circulation:Dolaşım 

  

 Eğer hastanın kalbi atmıyorsa, 

suni solunum ve kalp masajına 

başlayın.  

  

  Göğüs masajı akciğerlere, 

beyne, kalp damarlarına ve diğer 

önemli organlara kan akışının 

devamını sağlar.  

  

        Göğüs masajı yapılırken suni   

       solunumda yapılmalıdır.  



Erişkin Hastada Dikkat Edilecek Noktalar  

 Kesinlikle kalp atımı olan hastaya göğüs masajı yapmayınız.

 Yapacağınız suni solunumlar mümkün oldukça derin olmalı.

 Göğüs masajı yaparken, kesinlikle ellerinizi birbirinden ayırmayın,

  dirseklerinizi bükmeyin, basıncı tam göğüs kemiğinin üzerine yapın



Çocukta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

• Yapacağınız suni solunum 

erişkin bir hastanın 

normal solunumu kadar 

olmalı. 

 

• Göğüs masajı tek elin 

topuğu ile yapılmalı ve el 

masaj yerinden 

ayrılmamalı. 

 

 



Bebek Hastada Dikkat Edilecek Noktalar  

 Yapacağınız suni solunum sadece bir erişkinin avurtlarını dolduracak
kadar olmalı, solunum ağız ve burun tamamen kaplanarak yapılmalı.

 Nabız kontrolüne dirsek iç yüzündeki atardamardan bakılmalı.

 Göğüs masajı iki meme başı arasındaki hayali çizginin bir parmak
altına tam göğüs kemiğinin üzerine yapılmalı.

 Masaj sadece iki parmak ile parmaklar  kıvrılmadan yapılmalı



KANAMA 

 

Damar içinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar 

dışına çıkmasına kanama denir.   

 

Sağlıklı ve yetişkin bir kişide 5-7 lt 

(kural Vücut ağırlığı x 1/13) 

 

 Bu miktarın ani olarak (üçte biri kadar) eksilmesi hayati 

tehlike yaratır. 

 

KANAMALARDA İLK YARDIMCININ GÖREVİ KAN KAYBINI 

ÖNLEMEKTİR. 



KANAMA  

NEDENLERİ 

 

Doku yaralanmaları  

(kesik, vuruk, ezik) 

Kırık, çıkık, burkulmalar 

Düşme, çarpma (iş    

kazaları vb.) 

Aşırı basınç değişiklikleri 

Hastalıklar (tüberküloz,   

ülser, hipertansiyon,   

tümörler vb.) 



İÇ KANAMA  

İç organları besleyen damarların yırtılması veya organların 

parçalanması sonucu kanın vücut içindeki boşluklara 

akmasına iç kanama  denir. 

Genellikle vücut dışından fark edilmez, bazen öksürük, 

kusma veya dışkıda kan görülmesi şeklinde belirti verir. 

 

Belirtileri: 

 

Baygınlık hali 

Yüzde solukluk 

Soğuk soğuk terleme 

Nabzın hızlı ancak yavaş atması 

Soluk alıp vermenin hızlanması ve hava açlığı 

Kulaklarda uğultu veya çınlama  

Huzursuzluk, aşırı susuzluk hissi 

 



İÇ KANAMA  

       İlk yardım 

 

İç kanama şüphesinde hayati fonksiyonları kontrol altında   

        tutmaya çalışın, hastanın durumunu kısa aralıklar ile not edin. 

 

  Hastayı sırt üstü yatırın, başı sağa veya sola çevirerek, kusma,   

  öksürme durumlarında soluk borusuna kan gibi yabancı   

  maddelerin kaçmasını engelleyin.  



DIŞ KANAMALAR  

Kanın kesilen veya yırtılan damardan, vücut örtüsü olan deriden  

geçerek dışarı akmasına dış kanama denir.  

 

Çeşitleri 

  

Atardamar kanaması  fışkırır tarzda 

 

Toplardamar kanaması devamlı ve yavaş 

 

Kılcaldamar kanaması  sızıntı şeklinde 

 



DIŞ KANAMALAR  

İlkyardım 

 

En kısa zamanda kanamanın durmasını sağlayın. Kanama geçici  

olarak kendiliğinden durabilir ancak yinede ilk yardım yapılmalıdır. 

Kanayan yer üzerine tampon (gazlı bez) koyup bastırın, sargı yapın,  

pıhtıları kaldırmayın. 

Kol veya bacak kanıyorsa kanayan bölgeyi mümkün olduğu kadar  

kalp seviyesinin üstünde tutun. 

Kanayan yaranın içinde yabancı cisim var ise (bıçak, tahta parçası   

vb.) çıkarmayın kırık kemik uçları gözüküyorsa içeriye ittirmeyin.  

Kanama durmuyorsa, ana damar geçen yere yumruk veya parmak  

ile basınç yapın. 

Yinede kanama durmuyorsa turnike uygulamasına geçin. 

Şoka karşı önlem alın. 

 



Dış kanamalarda yapılacak 

en önemli şey kanamaya 

doğrudan basınç 
uygulamaktır. 



TURNİKE UYGULAMASI  

DİKKAT!!! 

 

Sadece tek kemikli bölgeye uygulanır. 

Turnike bağı en az 8 cm genişliğinde esnemeyen malzemeden  olmalı. 

Tel, lastik, ip vs. kesinlikle kullanmayın. 

Sadece organ kopmalarında ve diğer yöntemler ile durdurulamayan 

kanamalarda uygulayın 

 

  Uygulama Süresi 

 

En fazla 2 saat uygulanır. 

 

Uygulama süresince ilk bir saatte 20 dakikada bir 5-10 saniye, ikinci bir 

saatte ise 10 dakikada bir gevşeterek turnikenin alt kısmındaki 

hücrelerin kanlanmasını sağlayın 

 



TURNİKE UYGULAMASI  

Uygulama Tekniği 

 

Turnike bağını iki defa sarıp düğüm üstte kalacak şekilde bir  

düğüm atın. 

 

Turnike çubuğunu (tahta kaşık, kalem vb.) düğümün üzerine  

koyun ve tekrar iki defa daha düğüm atın. 

 

Çubuğu kanama kesilinceye kadar bir yönde çevirin. 

 

Kanama durduktan sonra çubuğu sabitleyin. 

 

Uygulama saatini not almayı unutmayınız .  



TURNİKE UYGULAMASI 



TURNİKE UYGULAMASI 

Şekil 1 Şekil 2 



Şekil 3 
Şekil 4 

TURNİKE UYGULAMASI 



SOK  

 Dolaşımdaki kan miktarının azalması yada basıncının düşmesi sonucu, 
hücrelere yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle ortaya çıkar. 

 

Kanı vücuda pompalayan organ olan kalpte, bir sorun nedeniyle 
pompalama işlevi yeterli olmayabilir yada tamamen durabilir. Bu 
nedenle kan basıncı düşer (örn. Elektrik çarpması, kalbi besleyen 
damarlarda yetersizlik, aşırı kan kaybı, kan şekerinin çok düşmesi vs.) 

 

Vücutta dolaşan kan miktarında azalma olabilir.( örneğin iç ve dış 
kanamalarda  aşırı kan kaybı) 

 

Kanın plazma adı verilen sıvı kısmının kaybedildiği durumlar. 
(örn.yanıklar) 

 

Kan uzun süre ayakta kalma, korku, ağrı, acı gibi nedenlerle 
dolaşımdan çekilebilir. 

 



ŞOK  

Belirtileri 

 

Cilt rengi soluktur. 

 

Nabız zayıf ancak hızlı atar. 

 

Deri soğuk ve nemlidir. 

 

Solunum yüzeyel ve hızlıdır., 

 

Şoktaki kişi hava açlığı çekebilir, susuzluk hissedebilir. 

 

Bulantı kusma olabilir. 

 

Bilinç kaybı görülebilir.  



ŞOK  

İlk yardım 

 

Beyin, kalp ve akciğer gibi 

yaşamsal organlara kan 

sevkini arttırmak için hastaya 

şok pozisyonu verin. (Sırt 

üstü yatar pozisyonda 

ayakları 30 cm kadar yukarı 

kaldırın)  

Hastanın üzerini battaniye 

veya çarşaf ile örtünüz.  



ŞOK  

   Yapılması Gerekenler 

 

Şok pozisyonuna alın ve başını yana çevirin 

 

Kanama ve kırık kontrolü yapın, gerekirse önlem alın 

 

Vücudunu sıkan elbiselerini çıkarın 

 

Çevresinde insan var ise uzaklaştırıp rahat nefes alıp vermesini sağlayın 

 

Aşırı sıcak ve soğuktan koruyun 

 

Hastanın yanından ayrılmayın konuşarak sakinleştirmeye çalışın 

 

     En kısa zamanda ambulans çağırın yada hastaneye sevkini sağlayın.  



BAYILMA   

Beyne giden kanın azalması sonucu beyin hücrelerinde, oksijen azlığı 

veya yokluğuna bağlı olarak, geçici bir süre için bilincin yitirilmesine 

bayılma denir. Bu sure içinde solunum ve dolaşım durabilir. Kişi yere 

düşer. İyileşme genellikle hızlı ve tamolur.  

 
 

Nedenleri 

 

Duygusal bir tepki 

Acıya tepki 

Uzun süre ayakta hareketsiz kalma 

Çok sıcak ortamlar 

Yetersiz besin alımı, açlık 

 

 

 

     Belirtileri 

 

Nabız zayıflar ve yavaşlar 

Yüzün rengi solar  



ŞOK  

Yapılmaması Gerekenler 

 

 

Rastgele hareket ettirmeyin 

 

Yiyecek ve içecek bir şey vermeyin 

 

Sıcak su termofor, şişeyle kazazedeyi ısıtmaya çalışmayın 

 

Sigara içirmeyin  



BAYILMA  

İlkyardım 

 

Bazı durumlarda bayılma olmadan önlem almak (Örn. Dengesini     
yitiren kişinin oturması, başını öne eğip dizleri arasında   

tutmasını, derin nefes almasını sağlamak. 

 

Bayılan kişiyi yere sırt üstü yatırın. 

 

Bacaklarının altına destek koyup kaldırın. 

 

Rahat nefes alması için boynunun üzerindeki elbiseleri çıkarın 

 

Kendine gelmeye başlayınca yavaş yavaş oturtun 

 

İyileşmeden yiyecek içecek bir şey vermeyin 

 

Hasta hızla kendine gelmiyorsa solunum yolunu açın ve hemen 
ambulans çağırın.  



BİLİNÇ KAYBI (KOMA) 

 
Beyin işlevlerinin herhangi bir neden ile kesintiye uğraması 

sonucu, kişinin kendi hareketlerini denetleyemez  duruma 

gelmesine koma denir. 

 

 Nedenleri 

 

Baş yaralanma ve zedelenmeleri 

Kan dolaşımının yavaşladığı durumlar ( örn. Kalp krizi, şokun  ileri 

aşaması, damar tıkanması) 

Kan içeriğinin değişmesine bağlı olarak hücrelere yeterli  oksijen 

taşınamaması (örn. Zehirlenmeler, boğulma, kan  şekerinin aşırı 

yükselmesi yada düşmesi) 

Beynin elektriksel aktivitesinde bozukluk (örn.Sara hastalığı) 

Bebek ve çocuklarda havale 

İsteri krizi(Gerçek koma değildir) 

 



BİLİNÇ KAYBI (KOMA)  

    Belirtileri 

 

Nabız yavaşlar. 

 

Cilt soğuk, soluk, nemlidir. 

 

Solunum nedene göre değişkenlik gösterir. 

  

      Ağrılı ve sözlü uyaranlara gözlerini açmayan, hareket etmeyen ve    

      konuşamayan  kişi derin komadadır. 

  

      Gözleri kendiliğinden açık, emirle kol ve bacaklarını hareket   

      ettirebilen, konuşabilen kişi komada değildir. 

  



BİLİNÇ KAYBI (KOMA)  

Yapılması  Gerekenler 

 

Baş boyun yaralanması 
yoksa, çenesini kaldırıp 
başını arkaya iterek hastanın 
hava yolunu açın. 

Önemli yara, bere için 
hastaya dikkatlice bakın. 
Kanama, kırık-çıkık varsa 
önlem alınız. 

Komaya neden olabilecek 
şeyleri araştırın (İğne yerleri, 
hastalık belirten kart, 
bileklik,ilkyardım künyesi, 
vb.) 

Bir an önce ambulans 
çağırınız. 

 

Yapılmaması gerekenler 

 

Omurga kırığı ve benzere 

problemi olan kazazedeyi 

kesinlikle hareket  ettirmeyin 

 

Kazazedeyi yalnız bırakmayın 

 

Ağızdan yiyecek içecek bir 

şey vermeyin 

  

 



SARA (EPİLEPSİ NÖBETİ  

Büyük sara(epilepsi) Nöbeti 

 

 

Beynin  elektriksel aktivitesinin aksaması ile oluşur. 



SARA (EPİLEPSİ NÖBETİ)  

 
Nöbet sırasında 

 

Hasta aniden aniden bilincini 
yitirip yere düşer. 

Kısa bir süre için kaskatı kesilir, 
solunum yavaşlayabilir. 

Ağzı ve dudakları morarır. 

Gevşemeye başlayınca çırpınma 
ve sarsılmalar olur. 

Çene kilitlenir, solunum güçleşir, 
ağızda köpükler birikir. 

Hasta dilini veya dudağını 
ısırmışsa ağızdan kan gelebilir. 

İdrarını ve bazen büyük abdestini 
kontrol edemeyebilir. 

 

 

Nöbet sonrasında 

 

Solunum normale döner. 

 

Sendeleme ve garip davranışlar 

görülebilir. 

 

Hasta dinlenmek ister. 

 

BELİRTİLERİ 



SARA (EPİLEPSİ NÖBETİ)  

Yapılması gerekenler 

 

Hastayı rahat edeceği uygun 

bir yere yatırın 

Dilini ısırmaması için ağzına 

yandan bir mendil sıkıştırın 

Başını vurmaması için 

yumuşak bir şey ile 

destekleyin 

Yardımcı olabileceklerin 

dışındakileri uzaklaştırın 

Giysilerini gevşetip rahatlatın 

Nöbeti geçip hasta tamamen 

kendine gelinceye kadar 

hastayı yalnız bırakmayın 

Yapılmaması gerekenler 

 

Tehlike yok ise hastayı 

kaldırmayın hareket 

ettirmeyin 

Yiyecek, içecek vermeyin 

Sara nöbeti geçiren hastaların 

kasılmalarına engel olmaya, 

çenesini açmaya ve onu 

uyandırmaya çalışmayın! 

       

      Unutmayın ki her nöbet     

      mutlaka durur. !! 



HİSTERİ NÖBETİ  

Bir uyaran etkisi ile, kişide aşırı tepki yada duygusal dürtünün açığa 

çıkmasına Histeri nöbeti denir.  



HİSTERİ NÖBETİ 

 

Belirtileri 

 

Aniden kendini kaybetme, 

bağırma, ağlama, saçını başını 

yolma, giysilerini yırtma 

 

Hızlı soluk alıp verme 

 

Anlamsız garip hareketler 

Yapılması gerekenler 

 

Güven verin uyarıcıyı   ortadan 

kaldırın 

 

İyileşmeden yalnız bırakmayın 

 

Doktora gitmesini öğütleyin 

 

Tokat atmayın 

 

Aşırı sempati göstermeyin ilgili 

ama otoriter görünün  


