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1. AMAÇ 

Bu talimat, DADAŞ METAL İNŞ. VE OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İş Sağlığı ve Güvenliğinin teminini, kazaların en alt düzeye 
indirilerek can ve mal emniyetinin sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda 
sağlık görevlilerinin tıbbı yardımı sağlayıncaya kadar ,hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay 
yerinde ,tıbbı araç gereç aranmaksızın yapılan ilaçsız uygulamalardır 
 

2. SORUMLULUK 

                 Hasta ya da yaralıya tıbbı araç-gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle,sağlık ekibi gelinceye kadar ,ilaçsız uygulamaları 
yapan,en az TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİNE KATILIP 'İLK YARDIM SERTİFİKASI 'almış  kişilerin sorumluluğundadır. 

 
3. TALİMAT 

 
• Şuur kaybında ilk yardım  

 
 Hasta battaniye vs. ile sarılaraka temiz havalı bir yere alınmalı, solunum yolları açık tutulmalı, sıkı giysileri gevşetilmeli. 
 Karın yaralanması yoksa şuuru yerine geldiğinde yudum yudum su verilmeli 
 Solunumu hırıltılı ise hasta yan yatırılmalı, değil ise hasta sırt üstü yatırılmalı, başı yukarı kaldırılarak yana çevirilmeli. 
 Solunumu yetersiz veya durmuş ise yapay solunum yapılmalı. 
 Hasta sarsılmadan hemen doktora veya hastaneye götürülmeli. 

 
• Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım 

 
 Yaralı düz bir yere sırt üstü yatırılmalı. 
 Çenesi yukarı gelecek şekilde başı bir eksen etrafında hafif şekilde alnından geriye çekilerek solunum yolu açılmalı. 
 Yaralının ağzı temizlenmeli 
 Çenesine bastırılarak ağzın açılması sağlanmalı, digger el ile burun delikleri tıkanmalı. 
 Derin nefes alıp ağızdan ağıza dakikada 8-12 kez yeterince sonulum verilmeli (erişkinlerde). 
 Göğüs kafesinin yükselip yükselmediği kontrol edilmeli ve verilen solunumda göğüs kafesinin yükselmesi sağlanmalı. 

 
• Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım 

 
 Hasta, düz ve sert bir yere sırt üstü yatırılmalı. 
 Hastanın iman tahtasının alt kısmı belirlenmeli. 
 Eller üst üste koyularak iman tahtasında belirlenen yere dik olarak ortalama 4 cm. esnetecek şekilde  

kuvvetlice bastırmak yeterlidir. 
 Bu işlem dakikada 100 kez (yetişkinlerde) tekrarlanmalı. 
 Işleme en yakın sağlık kuruluşuna ulaşana dek devam edilmeli. 

 
• Kanamalarda ilk yardım 

 
 Kanama aşırı ise derhal durdurulmalı. Açık bir yaradan gelen kanı durdurmak kolaydır, yaraya baskı  

yaparak durdurulabilir. Ancak fışkıran kanama çok tehlikelidir. Basınç noktasına basmak veya  
turnike yaparak kanama durdurulmalı. 
 

• Yaralanmalarda ilk yardım 
 

 Yaralı kişi mümkünse oturmalı. 
 Yardım edecek kişi ellerini dezenfekte etmeli, yıkamalı. 
 Yaranın bulunduğu kısımdaki elbise uygun şekilde yaradan uzaklaştırılmalı. 
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 Kan pıhtıları yerinden oynatılmamalı. 
 Yaranın etrafı içten dışa doğru temiz su / sabunlu su le temizlenmeli. 
 Yaraya kesinlikle tendürdiyot, antiseptic solüsyon veya yara tozu sürülmemeli. 
 Yara üzeri sargı bezi veya temiz bir bezle sarılmalı. 
 Şişlik, kanama ve ağrıyı azaltmak için mümkün ise yara bölgesi üzerine havluya sarılı buz torbası koyulmalı. 

 
 
 
 
 

• Yanık ve haşlanmalarda ilk yardım 
 

 Yanık kısıma el sürülmemeli. 
 Yanık kısım su altında 15 dakika tutulmalı. 
 Diş macunu, salça, yogurt vb. sürülmemeli. 
 Yanık ve haşlanmış kısımdaki giysiler çekilerek çıkarılmalı. 
 Yanan veya haşlanan kısımda, bül (fiske) oluşmamış ise sıkı, oluşmuş ise gevşek şekilde sargı bezi ile sarılmalı. 
 Şok tedavisine hazır olunmalı. 

 
• Kırık ve çıkıklarda ilk yardım 

 
 Eklem sabitlenmeli, kalp seviyesi üzerinde tutulmalı ve derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli. 

 

112 ACİL SERVİS’İN OLAYA ZAMANINDA MÜDAHALE ETMESİ İÇİN;  

YAPILAN İHBARLARDA, DOĞRU, KISA VE NET BİLGİLER VERİLMELİ.  

ADRES TARİFİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE YAPILMALI.  

 


