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Güvenli Yaşam ve Çevre

İlk Yardım 



Kaza veya yaşamı tehlikeye 
düşüren bir durumda, sağlık 
görevlilerinin yardımı 
sağlanıncaya kadar yapılan 
ilaçsız uygulamalardır. 

İlkyardım



HAYAT KURTARMA ZİNCİRİ



İLKYARDIMIN TEMEL 
UYGULAMALARI 

 KORUMAK

 BİLDİRMEK

 KURTARMAK

veya 02165649911



İLK DEĞERLENDİRME

2-Havayolu

3-Solunum

1-Bilinç kontrolü



İKİNCİ DEĞERLENDİRME

Bilgi edinmek:

 Bilinç düzeyi

 Solunum sayısı

 Nabız kontrolü

 Vücut ısısı, deri rengi

 Tüm vücut kontrolü:

 Baş

 Boyun

 Göğüs kafesi

 Karın boşluğu

 Kollar, bacaklar



HASTA/YARALIYI  HANG İ POZ İSYONDA 
BEKLETMEL İY İZ? 

KOMA POZİSYONU
•Bilinç yok-solunum var

ŞOK POZİSYONU
•Bilinç var

•Kanamalarda

•Bayılmalarda 

YARI OTURUR POZİSYON
•Bilinç var

•Kalp krizi

•Akciğer yaralanması

•Solunum yoluyla zehirlenme



SOLUNUM-KALP DURMASI:

Solunum ve/veya kan 

dolaşımı durduğunda 4-6 

dakika sonra beyin 

hücreleri ölmeye başlar.

10 dakikada beyin ölümü 

tamamlanır.

Soğuk ortamda bu süre 

uzar.



İLKYARDIMIN ABC’Sİ:

• Danger: Tehlike (Olay yeri kontrolü)

• Responce: Yanıt (Bilinç)

• Airway: Havayolu

• Breathing: Solunum

• Circulation: Dolaşım



TEMEL YAŞAM DESTEĞİ REHBERİ:

• Olay yerini kontrol edin.

• Kendinizi tanıtın, izin alın!

• Bilinç kontrolü yapın!

• Yardım isteyin!

• Ağız içini kontrol edin!

• Baş - çene pozisyonu verin!

• Solunumu kontrol edin (bak – dinle – hisset)!



BOĞULMALARDA 

İLK YARDIM



KISMİ TIKANMA:

• Öksürür,

• Nefes alır,

• Konuşur:

Öksürmeye teşvik edin!

Yalnızsanız ÖKSÜRÜN!



HEİMLİCH MANEVRASI NASIL 
UYGULANIR?



ÇOCUKLARDA UYGULAMA:



4. KANAMALAR



KANAMADA İLKYARDIM:

• Tehlike, bilinç, ABC,

• Ambulans?

• Tampon,

• Seviye, tespit,

• Baskı noktası,

• Turnike,

• Şok pozisyonu,

• Gözlem…



BURUN KANAMASI:

• Dışarıdan tampon,

• Koklama pozisyonu.

• Tansiyon?
• Ambulans!

• Kırık?
• Hastane.



BAYILMADA İLKYARDIM:

• Tehlike, bilinç, ABC kontrolü,

• Ambulans,

• Yalnız kalacaksa ayakları yüksekte kalacak 
şekilde yatırın,

• Gözlem!



KOMA POZİSYONU  NASIL 
VERİLİR?



SARA KRİZİNDE 
İLKYARDIM

• Tehlike!

• Ambulans,

• Başını koruyun,

• Çevresini açın,

• Çırpınmalarını engellemeyin,

• Çenesini açmayın,

• Gözleyin.



KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ:

• Diyabet,

• Ağır egzersiz,

• Uzun süreli açlık,

İlk yardım:

• Şekerli içecek veya

• Ambulans.



KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

• Ölüm korkusu, terleme, mide 
bulantısı, kusma.

• Ağrı; göğüs ya da mide 
boşluğunda, kravat bölgesinde, 
omuz, boyun , çene ve sol kola 
yayılan.

• Hazımsızlık ve gaz sancısıyla 
karıştırılır.

• Ağrı şiddetli ve uzun sürelidir.

• Nefes alıp vermekle ağrının sekli 
ve şiddeti değişmez.



KALP KRİZİNDE İLKYARDIM

• Hareketsizlik sağlanır.

• Sıkan giysiler gevşetilir, sakinleştirilir.

• Nabzı ve solunumu değerlendirilir.

• Kullandığı kalp ilacı varsa verilir.

• Bilinci açıksa hasta yarı oturur pozisyonda bekletilir.



Burkulma Çıkık Kırık 

-Hareket ettirilmez

-Bandaj 

-Soğuk uygulama

-çıkık yerine oturtulmaz

- Bulunduğu gibi tespit 

edilir

-Hareket ettirilmez

- Bulunduğu gibi 

tespit edilir



 Yanma devam ediyorsa söndürülür.

 Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur

 Yanık yüzeyi büyükse ısı kaybı su altına tutulmaz

 Giysiler, yüzük, bilezik çıkarılır, takılan yerler varsa kesilir.

 Su toplamış bölgeler patlatılmaz.

Isı ile Oluşan Yanıklarda İlkyardım 



Taşımak gerekiyorsa



HATIRLATMA

• İlk yardım eğitimi alarak size yapılacak 

yanlış müdahaleyi önleyip sevdiklerinizin 

hayatını kurtarabilirsiniz!


