
ĠLK YARDIM  

TEMEL UYGULAMALARI              



HAYAT KURTARMA ZĠNCĠRĠ 



ĠLK YARDIMIN TANIMI 

 

İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaĢamı 

tehlikeye düĢüren bir durumda, sağlık 

görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; 

hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye 

gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi 

araç gereç aranmaksızın mevcut araç, gereçle 

yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

 



ACĠL TEDAVĠNĠN  TANIMI 

Acil tedavi; hasta/yaralılara acil tedavi ünitelerinde 

doktor ve diğer sağlık personeli tarafından yapılan 

tıbbi müdahalelerdir. 



ĠLK YARDIMCININ TANIMI 

 

İlkyardımcı; ilk yardım tanımında belirtilen 

amaçlar doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi 

araç-gereç aranmaksızın, mevcut araç-

gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız 

uygulamaları yapan ilk yardımcı sertifikası 

almıĢ kiĢidir. 

 

 
 

 



ĠLK YARDIMIN  

ÖNCELĠKLĠ  AMAÇLARI 

 

 

 YaĢam fonksiyonlarının sürdürülmesini  sağlamak, 

 

 Hasta/yaralının durumunun kötüleĢmesini önlemek, 

 

 ĠyileĢmeyi kolaylaĢtırmak.  



ĠLK YARDIM  

TEMEL UYGULAMALARI 

K- Koruma 

B- Bildirme 

 K- Kurtarma 



K - KORUMA 

    Olay yerinin değerlendirilerek ilk 

yardımcının; kendisinin, olay 

yerinin ve hasta/yaralının 

güvenliğini sağlamasıdır. 

  





B - BĠLDĠRME (112) 
    

 

    En hızlı Ģekilde acil yardım 

servisine haber verilmesidir. 

                     



BĠLDĠRME      
 

 Ġsim ve telefon numarası, 

 Olay yerinin adresi, 

 Olayın tanımı, 

 Hasta ya da yaralı sayısı, 

 Hasta ya da yaralıların durumu, 

 Yapılan ilk yardım müdahalesi hakkında bilgi      

Acil yardım merkezince “tamam” 

denilmeden telefonun kapatılmaması . 



K - KURTARMA 

   Kurtarma, olay yerinde hasta/yaralılara yapılan ilk 

yardım uygulamalarını kapsar.   

 



ĠLK  YARDIMCININ 

 ÖZELLĠKLERĠ 

 

 Ġnsan vücudu ile ilgili  temel bilgilere sahip 

olmalı,  

 Önce kendi can güvenliğini sağlamalı,  

 Sakin olmalı,  

 Kendine güvenmeli,  

 



ĠLK  YARDIMCININ 

 ÖZELLĠKLERĠ 

 Pratik olmalı ve eldeki olanakları iyi 

değerlendirebilmeli, 

 Hızlı olmalı, 

 Ġyi düzeyde iletiĢim becerisine  sahip olmalı, 

 Çevredeki kiĢileri iyi organize edebilmeli, 

 



ĠLK YARDIMCI NELER YAPMALI? 

 

 Hasta/yaralıların korku ve endiĢelerini gidermeli, 

 

 Hasta/yaralıyı kayıp olarak görmemeli, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠLK YARDIMCI NELER YAPMALI? 

 

 Ġlk yardım uygulamalarını hasta/yaralıyı bulduğu 

yerde ve kımıldatmadan yapmalı, tehlike söz 

konusu ise doğru yöntemlerle uzaklaĢtırmalı, 

 Hasta/yaralıyı sıcak tutmalı,  

 Hasta/yaralının yarasını görmesine izin vermemeli, 

 Acil yardım merkezine (112) haber vermeli. 

 

 

 

 



ĠLK YARDIMCI NELER YAPMALI? 

 Hasta/yaralının eĢyalarından sorumlu olmalı, 

 Hizmeti karĢılığında asla maddi karĢılık 

beklememeli, 

  ilk yardım uygulamalarını önceliklere  göre 

yapmalı, 

 

 



ĠLK YARDIMCI NELER YAPMALI? 

 

 Alkollü ise asla ilk yardım uygulamamalı, 

 Ġlk yardımcı sağlık personeli gibi davranmamalı, 

 Görevi tamamlayıncaya kadar hasta yaralıyı izlemeli 

ve yalnız bırakmamalıdır. 

 

 





OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 



OLAY YERĠNĠN 

 DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Amaç: 

 

-Tekrar kaza olması riskini ortadan kaldırmak, 

- Olay yerindeki yaralıların sayısı ve türlerini 

 belirlemek 

 



OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Olay trafik kazası ise; 

 Kazaya uğrayan araç 
mümkünse güvenli bir 
alana alınmalıdır 

 Olay yeri görünebilir 
biçimde üçgen reflektörler 
kullanılarak 
iĢaretlenmelidir 

 Meraklı kiĢiler olay 
yerinden 
uzaklaĢtırılmalıdır 

 

 



OLAY YERĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

 

 Kazaya uğrayan aracın kontak anahtarı 

kapatılmalıdır. 

 

 Olay yerinde sigara içilmemeli ve içilmesine izin 

verilmemelidir. 

 

 Hasta/yaralılar yerlerinden kımıldatılmamalıdır. 

 



OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

    Gaz varlığı söz konusu ise;  

    Zehirlenme ve patlamanın önlenmesi için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 

 Gaz tüpünün vanası kapatılmalıdır. 

 Ortam havalandırılmalıdır. 

 Kıvılcım oluĢturacak ıĢıklandırma ya da çağrı 

araçları kullanılmamalıdır. 

 

 



 

 Hasta/yaralılar yaĢam bulguları yönünden  

    değerlendirilmelidir. 

 

 Hasta/yaralılar  kırık ve kanama yönünden  

    değerlendirilmelidir. 

 

 Hasta/yaralılar  sıcak tutulmalıdır. 

 

 

OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 



 

 

 Bilinç kapalı olan hasta/yaralıya ağızdan hiçbir Ģey 

verilmemelidir. 

 

 Tıbbi yardım istenmelidir. 

 

 Hasta/yaralının yarasını görmesi  engellenmelidir. 

 

OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 



 

 

 Hasta/yaralı  ve olay hakkındaki bilgiler 

kaydedilmelidir. 

 

 Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde 

kalınmalıdır 

 

 Hasta/yaralının  endiĢeleri giderilmeli, nazik ve 

hoĢgörülü davranılmalıdır.  

 

 

 

OLAY YERĠNĠN  

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 



TEġEKKÜRLER 


