‹LK YARDIM
Bir trafik kazas› ile karflfl›› karflfl››ya kald›¤›m›z zaman ne yapaca¤›z?
Trafik kazalar›nda yaflam›n› olay yerinde yitiren kiflilerin say›s› çok azd›r. % 80 gibi yüksek orandaki kay›plar, yaral›n›n
bilinçsizce araçtan ç›kart›lmas› ve hastaneye tafl›nmas› s›ras›nda meydana gelmektedir.
‹lkyard›m hakk›nda bilgi sahibi olmasan›z bile, uzman ekipler gelmeden yaral›ya müdahale edilmesini engellemeniz,
hayat kurtarmada son derece etkili olacakt›r.
Dikkat! Burada verilen bilgiler çok temel ve basit ifllemlerden ibarettir. Sa¤l›kl› bir ilkyard›m müdahalesinde bulunabilmek için bu e¤itimi alman›z› tavsiye ediyoruz. Unutmay›n›z! ‹lkyard›m hayat kurtar›r.
Dikkat!
Soluk al›p veren ve nab›z vurufllar› hissedilen bir hastaya bayg›n olsa bile kesinlikle kalp masaj› yap›lmaz!
KANAMAYI DURDURUNUZ!
Trafik kazalar›nda kanamal› bir kazazede ile karfl›laflman›z durumunda, kesik ve darbe sonucu oluflan yaralanmalarda yap›lacak temel eylem, kanama olan bölgeye bast›rarak kanamay› durdurmakt›r.
Steril gazl› bezle uygulanacak bas›nç, genellikle sorunu çözer. Çözemedi¤i durumlarda ise yaral›n›n yard›m gelene
kadar kan kaybederek floka girmesini önler. Ard›ndan kanaman›n meydana geldi¤i yer yukar› (gö¤üs seviyesinin üzerine) kald›r›l›r. Turnike, tavsiye edilen bir yöntem de¤ildir. Bu yöntem sadece kopan bir uzuv söz konusu oldu¤unda
denenmelidir. Turnike yapmak yerine yaran›n üzerine kal›n bir pedle (gazl› bez sar›lm›fl pamuk topu) bast›r›n›z ve elastik bir bandajla sar›n›z. Tamponun aras›nda kalan boflluk kan dolafl›m›n› sa¤layacak ve kangren oluflmas›n› önleyecektir. Bulundu¤unuz ortamda elinizin alt›nda t›bbi malzeme yoksa alt uzuvlarda, özellikle bacaklardaki kanamalarda
uzun kollu t-shirt, sweat-shirt gibi bir giysiyi ortada toplay›p kollar›n› birbirine dü¤ümleyerek basit, ama sonuç alabilece¤iniz bir tampon malzemesi elde edersiniz.
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E¤er kopan bir uzuv söz konusuysa, kopan parçan›n bulunarak hastan›n bu parça ile birlikte en fazla dört-alt› saat
içinde bir mikrocerrahi hastaneye ulaflt›r›lmas› gerekir. Kopan uzvu, serum fizyolojik ile y›kad›ktan sonra steril bir torbaya koyun. Bu torbay› içi buz dolu ikinci bir torban›n içine yerlefltiriniz. Ancak bu ifllemi yaparken araya bir parça gazl› bez koymay› ihmal etmeyiniz.
Dikkat!
• Burada önemli olan kopan parçay› do¤rudan buzun içine koymamakt›r. Bu, doku tahribat›na yol açar. Torbaya ra¤men araya gazl› bezin konmas›nda da amaç ayn›d›r.
• Gerek kopan uzvu, gerek koptu¤u yeri y›kayaca¤›n›z serum fizyoloji¤in boflalan plastik torbas›, ihtiyaç duyaca¤›n›z
steril torba olarak kullan›labilir.
• Kopan parçay› sterilize etmek için kesinlikle üzerine tentürdiyot veya benzer dezenfektan dökmeyiniz. Uzvun koptu¤u yer (ayak, parmak, kol vb.) serum fizyolojik ile iyice y›kan›r, daha sonra yaran›n üzerine gazl› bez konularak
enfekte olmas› önlenir. Daha sonra turnike uygulayarak kanamay› durdurunuz.
• fiunu kesinlikle unutmay›n›z. Her türlü y›rt›kta ve benzer yaralanmalarda ilk yap›lacak ifllem yaran›n temizlenmesidir. Ard›ndan lokal bask› ve bandajla yaran›n mikrop kapmas›n›n engellenmesi gelmektedir.
Bunlar, yayg›n olarak kanama durdurabilen basit çözümlerdir. ‹ç ve d›fl kanamalara ve farkl› yaralara, farkl› flekilde
müdahale edilir. Ancak bunlar›n tespiti ve tedavisi bir e¤itim sürecini gerektirmektedir.
YARDIM GELENE KADAR
Yard›m gelene kadar kazazedeyi bekletmenin en rahat ve güvenli flekli "Recovery Pozisyonu" dur.
Recovery Pozisyonu
Hasta her iki yöne de çevrilebilir. Ancak kalbin daha rahat pozisyon alabilmesi için sol taraf›n yukar›ya gelmesi tercih
sebebidir. Ancak, bulundu¤unuz yerin buna uygun olmamas› halinde hastay› di¤er tarafa çevirebilirsiniz.
1) Hastan›n sa¤ taraf›na, dizleriniz ona de¤ecek flekilde yerleflerek çökünüz.
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2) Sizden yana olan sa¤ kolunu hafifçe hastan›n alt›na do¤ru itiniz. (Ancak bunu yaparken hastay› kald›rmay›n›z)
3) Hastan›n sizden uzak kolunu k›v›r›n›z ve avuç içini sa¤ kulak alt›na yerlefltiriniz. Böylelikle hem elin istemsiz hareketi önlenecek, hem de boyun desteklenecektir.
4) Sol baca¤›n› dizinden bükerek, aya¤› sa¤ dizkapa¤› seviyesine gelene kadar geri çekiniz. (Eger le¤en kemi¤i k›r›ksa, hastan›n iki baca¤› birbirine ba¤lanmal›d›r. E¤er bu imkan›n›z yoksa ayakkab› ba¤c›klar›n› da birbirine ba¤layabilirsiniz.)
5) Hastan›n üzerine e¤iliniz, bir elinizle omzundan, di¤er elinizle de kalça gerisinden kavrayarak hareket gücünü gövdenizden al›p onu kendinize do¤ru yuvarlayarak çeviriniz. (Bu s›rada dizlerinizin hastan›n vücuduna yap›fl›k olmas›na dikkat edin).
6) Bafl›n›, nazikçe geri iterek rahat nefes almas›n› sa¤lay›n›z.
7) Sa¤ kolunu, alt›ndan hafifçe ç›kart›p rahatlat›n›z. (Boynunu kavrayan koluna dokunmay›n›z)
Hastay› s›rtüstü bekletmek tehlikeli olabilir. Bu pozisyonu kazand›rd›¤›n›z hastan›n dili geri kaçamayacak, rahat soluk
alabilecek, yemek borusundan gelebilecek art›klar›n ve kusmuklar›n nefes borusuna kaçmas› önlenebilecektir. Hasta
bu pozisyonda ambulans gelene kadar rahatl›kla bekletilebilir. Ancak bu s›rada nefes al›p veriflini ve nabz›n› aral›klarla kontrol etmeyi unutmay›n›z.
Dikkat!
Omurilik yaralanmas›ndan veya k›r›klardan kuflkulanma söz konusu oldu¤unda, hastay› kesinlikle k›p›rdatmamal› ve
recovery pozisyona getirmeye çal›flmamal›y›z.
• Bilinci aç›ksa, bunu en kolay flekilde yaral›dan el ve ayak parmaklar›n› oynatmas›n› isteyerek anlayabiliriz.
• E¤er hastan›n bilinci kapal›ysa, kula¤›ndan veya burnundan sümüksü bir madde ak›p akmad›¤› kontrol edilir. Bu
madde omurilik s›v›s›d›r ve omurilik yaralanmas›n›n belirtisidir.
3

• Parmaklar›m›z› boynunda nazikçe gezdirerek, ola¤and›fl› bir ç›k›nt› veya girinti hissetmeye çal›fl›r›z. Ola¤and›fl› bir
flifllik veya eziklik, boynun zarar gördü¤ünün iflaretidir. Kuflku duyuyorsak, kendi boynumuzla karfl›laflt›rmal›y›z
ARAÇ YANGINLARI
Bir araç yang›n› ile karfl›lafl›ld›¤›nda, yang›na müdahale edebilmek için arac›n›zda bir yang›n söndürücü bulundurmal›s›n›z.
Cihaz›n Seçimi:
Yang›n söndürücü seçiminde dikkatli davranmak gerekir. Komple trafik kitleri aras›nda yer alan sprey tipi yang›n söndürücüler hiçbir ifle yaramayacakt›r. Bu "yasak savma" türü cihazlar yerine, kuru kimyevi tozlu ve 3 kg'lik söndürücüleri tercih edilmelidir. Genelde bulundurulan 1 kg'lik mini max'lar hemen tükenece¤i için yetersiz kalacakt›r.
Dikkat: Yan›c›/patlay›c› madde tafl›y›c› araçlar ile kimyasal madde tafl›yanlar araçlarda bu tip maddelerin yang›n›n›
söndürmeye uygun bileflim ve a¤›rl›kta söndürücü bulundurulmas› flartt›r.
Cihaz›n Kullan›m›:
Kara nakil araçlar›nda yang›nlar genellikle motor bölümünde ç›kar. Kesinlikle kaputu açmay› denemeyiniz. Çünkü bu
hareket, alevlerin bir anda oluflan hava sirkülasyonu nedeniyle büyümesine yol açar. Bunun yerine kimyasal tozu, çamurluk ve tekerlek aras›ndan (motor bölümü ile aras›nda siperlik yoksa) veya otomobilin alt›ndan motora do¤ru püskürterek kullan›n›z.
Yang›na müdahale etmeden önce araçta bulunan kifli veya kiflileri dikkatli bir flekilde ç›kartmal›s›n›z. E¤er olaya müdahale eden kifli say›s› fazlaysa, bir kifli yang›n› söndürmekle ilgilenebilir.
Bir trafik kazas› ile karfl›lafl›lmas› durumlar›nda yap›lacak ifllemler belli kurallarla s›n›rlanm›flt›r:
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a) Yard›m ça¤›r›n›z
Trafik kazas› ile karfl›laflan bir kifli genellikle hemen 155 veya 156 numaral› telefonlarlar› arayarak polise haber verir. Oysa ilk aranmas› gereken yer 112 Acil Ambulans't›r. Polisin ambulans› harekete geçirmesi zaman kayb›na yol
açar. 112 Acil Ambulans servisinin operasyon merkezi, ihbar› ald›ktan sonra zaten polisi bilgilendirecektir. ‹hbari
yaparken olay›n tam olarak aktar›lmas›n› sa¤lay›n. (Hastan›n durumu, bulundu¤u yer, tam olarak adres, cinsiyet,
yafl, kazan›n türü vb.)
b) Ek kazalara meydan vermeyiniz
Bu durumda yap›lacak ifllemler kazazedenin oldu¤u kadar sizin yaflam›n›z› da güvence alt›na alacakt›r.
• Trafik kazas›na müdahale ederken arac›n›z› güvenli bir yerde durdurunuz ve flaflörlerinizi aç›n›z.
• Üzerinizde dikkat çekici renkte (tercihen fosforlu) bir giysi olmas›na dikkat ediniz. Böyle bir giysinizin bulunmamas› halinde atletinizi ç›kart›p giysinizin üzerine giyiniz. Ancak dikkat çekici yelek veya ceket benzeri bir giysiyi bagaj›n›zda bulundurman›z en iyi çözüm olacakt›r.
• Trafik uyar› iflaretlerini koyunuz veya zaman kazanmak için birisinden bu konuda size yard›m etmesini isteyiniz. Yine ayn› dikkat çekici giysiye sahip birine, belli bir mesafede trafikteki araçlar› uyarmas›n› söyleyiniz.
c) Durumu de¤erlendiriniz
Bir kazayla karfl›laflt›¤›n›zda yap›lacak ilk hareket durumu de¤erlendirmek, kazazedeye boyunluk takmak ve yang›n söz konusu de¤ilse onu hareket ettirmemektir.
Konuflunuz
Yaral›yla sözlü temas kurmaya çal›fl›n›z. "Ad›n ne, olay nas›l oldu?" gibi sorularla hem fluurunun aç›k kalmas›n› sa¤layabilir, hem ona moral verebilir, hem de ambulans gelene kadar baz› gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Ancak bunlar›
yaparken muhtemel bir felci önlemek için boyunlu¤u takm›fl olmal› ve yaral›n›n aln›n› tutarak bafl›n› hareket ettirmesine engel olmal›s›n›z. E¤er sorular›n›za mant›kl› cevaplar verebiliyorsa, bilinci aç›k demektir. Vücudundaki hasar› en iyi
ondan ö¤renebilece¤inizden acil yard›m ekibinin iflini kolaylaflt›rm›fl olursunuz. Sorular›n›za mant›ks›z cevaplar veriyor, konuflmas› kay›yorsa bu muhtemel bir beyin kanamas›na iflaret eder.
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‹zleyiniz
Sözlü uyar›lara cevap vermeyen yaral›n›n vücut fonksiyonlar› gözlemleyiniz. Nefes al›p veriyor mu? Gögüs kafesi kalk›p iniyor mu? Bunu, hastan›n giysilerinin üst bölümünü kesip ç›kartmayla anlayabilirsiniz. Yaral›n›n gözbebeklerine
e¤er varsa ›fl›k tutunuz, yoksa, gözkapaklar›n› elinizle bir süre örtüp tekrar açarak gözbebe¤inin hareketlerini izleyiniz.
E¤er gözbebekleri ›fl›¤a tepki gösteriyor ve küçülüyorsa beyinde problem yok demektir. Ancak kazazede olaydan önce morfin veya afl›r› alkol gibi uyuflturucu etkisi alt›ndaysa veya gözüne atropin gibi bir ilaç damlatm›flsa, tepkiler yan›lt›c› olacakt›r. Unutmay›n; kazazedede kalp at›fllar›, dolay›s›yla solunum durmuflsa, en belirgin görünüm tende ve dudaklarda morarmad›r. ‹nsan teni normalde pembe beyazd›r. Ancak hasta fazlas›yla esmer tenli, hatta zenci olabilir. O
zaman dudak içlerine bakman›z gerekir. Irk, renk, cinsiyet fark› ne olursa olsun dudak içi (mukoza) ayn› renktir. Morarma olup olmad›¤›n› buradan gözlemleyebilirsiniz.
Dokununuz
• Nab›z
Yaral›n›n nabz›na bakarken bilek yerine boyun atardamar›n› tercih ediniz. Zira kalp faaliyeti yavafllam›fl ve kan
bas›nc› düflmüflse, kolda nab›z at›fl›n› hissetmeniz çok zordur. Özelikle hasta floka girmiflse, bilekten hiç nab›z
alamazs›n›z ve hastan›n öldü¤ünü zannedebilirsiniz. Boyundan nab›z almay› ö¤renmek için önce kendinizi dinleyerek pratik yap›n.
• Kulak memeleri
‹nsan bedeninde sinir uçlar›n›n topland›¤› bölgeler meme uçlar›d›r. Parmak uçlar›n›zla yaral›n›n kulak memesini
s›karak ac›ya karfl› tepkisini anlamaya çal›fl›n›z.
• Parmak uçlar›
Yaral›n›n t›rna¤›n›n üzerine iki parma¤›n›zla bas›nç uygulay›n›z. Bas›nc› kald›rd›rd›¤›n›z takdirde beyazl›k k›zarmaya
bafllarsa kan dolafl›m›, dolay›s›yla kalp at›fl› var demektir. Beyazl›¤›n kal›c› olmas›, kalbin durdu¤u anlam›na
gelebilir.
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d) Solunumun devam›n› sa¤lay›n›z
Solunum yollar›n›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak için öncelikle a¤›z ve burunda yabanc› bir cismin olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Boyunluk yoksa, bunlar› yaparken hastan›n ensesini desteklemelisiniz. Ayakkab›lar›n›, bir tiflörtü, içi havayla fliflirilmifl bir torbay› hastan›n ense bofllu¤unu desteklemek için kullanabilirsiniz.
Tüm gözlemlerde hayat belirtisi almad›ysan›z, yani sözlü uyar› cevaps›z kald›ysa, nab›z ve kalp at›fl› yoksa, soluk al›p
vermiyorsa, gözbebekleri hareketsizse veya belli belirsiz bir k›p›rt› varsa, kazazedenin vücudu s›cak, ancak a¤r›
uyar›lar›na tepki gelmiyorsa, nefes kokusu yoksa, gö¤üs kafesi k›p›rdam›yorsa, dudak içlerinde morarma bafllad›ysa
hasta t›bben ölümüfltür. Hiç vakit geçirmeden suni solunum ve kalp masaj›na bafllamak gerekir.
ÇOK ÖNEML‹:
E¤er kalp masaj› ve suni solunum konusunda gerekli ilkyard›m e¤itimine ve becerisine sahip de¤ilseniz,
göreviniz sona ermektedir. Ancak o ana kadar edindi¤iniz bulgular, ambulanstaki sa¤l›k görevlilerine zaman
kazand›racak ve yaral›n›n yaflama flans›n› yükseltecektir.
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