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Sunum Planı

1. İlkyardım ve Genel İlkyardım Bilgileri 

2. Temel Yaşam Desteği

3. Havayolu Tıkanıklığı

4. Kanamalar

5. Yaralanmalar

6. Yanık, Donuk, Sıcak Çarpması

7. Kırık, Çıkık, Burkulma 



Amaç

1.Genel İlkyardım bilgileri edinebilme

2.İlkyardımın tanımını yapabilmek

3. Doğru şekilde Temel Yaşam Desteği uygulayabilmek

4.Kanamalarda gerekli ilkyardımı yapabilmek

5.Yaralanmalarda gerekli ilkyardımı yapabilmek

6.Yanık, donuk, sıcak çarpmasında ilkyardım yapabilmek

7.Kırık, çıkık, burkulmalarda gerekli ilkyardımı yapabilmek



İLKYARDIM NEDİR?

✓ Sağlığı görevlilerinin yardımı sağlanıncaya

kadar

✓ Hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye

gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde

✓ Tıbbi araç gereç aranmaksızın

✓ Mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız

uygulamalardır.

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye 
düşüren bir durumda;

http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.mc?&oid=4963936&s=1&sc=1&st=379&q=heart attack&spage=1&hoid=557a4742acab81302657f859f0d2cb59


İlkyardım ve Acil Tedavi Arasındaki Fark

İLKYARDIM

✓ İlkyardım eğitimi almış herkes yapabilir.

ACİL TEDAVİ

✓ Özel Eğitim almış Sağlık Personeli ve Ambulans 
Ekibi yapabilir.

✓ Acil Sağlık Hizmeti konusunda Eğitim almış 
Uzman Personel yapabilir.

Uygulayıcı personel yönünden;



İlkyardımcı

➢ İlkyardımın tanımında belirtilen amaç 

doğrultusunda hasta veya yaralıya 

tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut 

araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları 

yapan eğitim almış kişi ya da 

kişilerdir. 



İLK YARDIMIN 
ÖNCELİKLİ  AMAÇLARI

✓ Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,

✓Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak,

✓ Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini 

önlemek,

✓ İyileşmeyi kolaylaştırmak. 



İLKYARDIM TEMEL UYGULAMALARI

K    B     K

KURTARMABİLDİRMEKORUMA



Koruma

✓ Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin 
değerlendirmesini kapsar. 

✓ En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri 
belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. 
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http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.mc?&oid=5089588&s=1&sc=1&st=168&q=traffic accident&spage=1&hoid=7b1b105515d89261c71289c62f951df0


Bildirme

✓ Olay/ kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon 
veya diğer kişiler aracılığı ile gerekli yardım 
kuruluşlarına bildirilmelidir.

✓ 112 acil arama

http://www.animationfactory.com/en/search/close-up.mc?&oid=4952024&s=26&sc=26&st=138&q=emergency call&spage=2&hoid=4fbe980ee969effc62efdf98a7aa7f11


112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

✓ Sakin olunmalı ya da sakin bir kişinin araması sağlanmalı

✓ 112 Komuta Merkezi sorularına net cevaplar verilmeli

✓ Adres verilirken, olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya da 
çok bilinen bir yerin  adı verilmeli

✓ Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli

✓ Hasta / yaralı(lar)ın adı ve olay tanımlanmalı

✓ Hasta/yaralı sayısı ve durumu bildirilmeli

✓ İlkyardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği 
belirtilmeli

✓ 112 görevlisi , bilgiyi aldığını söyleyene kadar telefon 
kapatılmamalı



Kurtarma (Müdahale)

✓ Olay yerinde hasta / yaralılara hızlı ancak sakin bir 
şekilde yapılmalıdır.



Hayat kurtarma zinciri nedir? 

✓ 1. Halka : Sağlık kuruluşuna haber verme

✓2. Halka : Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği

✓3.Halka : Ambulans ekiplerince yapılan müdahale

✓4. Halka : Hastane acil servisleridir



Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı 
nedir?

✓ Hastalık yada yaralanmanın ciddiyetini 
değerlendirmek

✓ İlkyardım önceliklerini belirlemek

✓ Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek

✓ Güvenli bir müdahale sağlamak



Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

✓ Hasta/Yaralıya sözlü uyaran ya da hafifçe 
omzuna dokunarak ‘’iyi misiniz?’’ diye 
sorularak bilinç durumu değerlendirilmesi 
yapılır. Bilinç durumunun değerlendirilmesi 
daha sonraki aşamalar için önemlidir.



İlkyardımın ABC si nedir?

Bilinç kontrol edildikten sonra , bilinç kapalı ise hızla (ABC) 
değerlendirmesi yapılır.

✓ A. Hava yolu açıklığı değerlendirilir.

✓ B. Solunumu değerlendirilir.

(Bak- Dinle- Hisset 10 sn)

✓ C. Dolaşımın devamlılığı sağlanır.



SOLUNUM ve KALP DURMASI

Solunum durması: Solunum hareketinin durması nedeniyle vücudun
yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır

Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması
meydana gelir.

Soluk alma Soluk verme



SOLUNUM ve KALP DURMASI

Kalp Durması: Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız 
alınamaması durumudur. Kalp durmasına en kısa sürede 
müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için 
beyin hasarı oluşur.

Kişide solunum olmaması, bilincin kapalı olması,hiç hareket 
etmemesi ve uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının 
belirtisidir.



Temel Yaşam Desteği Nedir?

Hayat kurtarma amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, 

solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine 

oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile kalpten kan pompalanmasını 

sağlamak için ilaçsız olarak yapılan müdahalelerdir.



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

1. Öncelikle kişi kendisinin ve hasta/ yaralının güvenliğinden emin 

olur

2. Hasta/yaralıya hafif dokunarak iyi misin diye sorarak  bilinç  

kontrolü yapılır,

3. Tıbbi yardım istenir, 112’ye haber verilir,

4. Hasta/yaralı sert bir zemin üzerine alınır,

5. Hasta/yaralının yanına diz çökülür,

6. Hasta/yaralının  kravat, kemer ve yakası açılır,



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

7. Ağız içi kontrol ederek yabancı cisim varsa çıkarılır,

8. Hava yolu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağı çene kemiğinin

üzerine yerleştirilir,

9. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik olacak şekilde geriye doğru iterek baş geri çene

yukarı pozisyonu verilir,



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

10. Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı 10 sn. kontrol       
edilir, (Bak-Dinle-Hisset)

✓ Göğüs kafesinin solunum hareketleri gözlenir,

✓ Eğilerek yüzümüz  hastanın ağzına yaklaştırarak  solunum 
dinlenir ve soluk  yanakta  hissedilmeye çalışılır,

✓ Bir el hastanın göğsünün alt kısmına yerleştirerek             
solunum takip edilir,



SOLUNUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAK - DİNLE - HİSSET

Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye
süre ile değerlendirilir.



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

11. Hasta/ yaralının solunumu yok ise,
Çevrede başka kimse yok ve ilkyardımcı yalnız ise, kendisi 112’yi arar,

12. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt 
yarısına bir elin topuğu yerleştirilir,

13. Diğer el bu elin üzerine yerleştirilir,



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

14. Her iki elin parmakları birbirine kenetlenir,
15. Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler 

bükülmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulur, 
16. Göğüs kemiği 5, 6 cm aşağı inecek şekilde ( yandan bakıldığında göğüs 

yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp basısı uygulanır, bu işlemin hızı dakikada 
100 bası olacak şekilde ayarlanır



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU 
BİRLİKTE UYGULAMA BASAMAKLARI

17.Baş geri çene yukarı pozisyonu tekrar verilerek 
hava yolu açıklığı sağlanır,

18. Alnın üzerine konulan elin baş ve işaret parmağını 
kullanarak hasta/ yaralının burnu kapatılır,

19. Normal bir soluk alınır, baş geri çene yukarı 
pozisyonunda iken hasta/yaralının ağzını içine 
alacak şekilde ağız yerleştirilir,



YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMU BİRLİKTE 
UYGULAMA BASAMAKLARI

20. Hasta /yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar 
her biri 1 saniye süren 2 kurtarıcı nefes verilir, havanın 
geriye çıkması için zaman verilir,

21. Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum 
yaptırılır, (30;2)

22. Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal 
refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz 
devam edilir.



HAVA YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR?

Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın
geçişine engel olacak şekilde yabancı cisimle tıkanmasıdır. Tıkanma
tam tıkanma yada kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

Kısmi Tıkanma Belirtileri

• Öksürür

•Nefes alabilir

•Konuşabilir

•Dokunulmaz ve öksürmesi istenir



Kısmi Tıkanıklıklarda İlkyardım Uygulaması

 Yeterli hava giriş çıkışı mevcutsa, kazazede öksürmeye teşvik
edilir.

 Bulunduğu pozisyonda kalması sağlanır.

 Kazazedenin solunum ve öksürüğü zayıflar ya da kaybolursa ve
morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulmalıdır.

 Dışardan görülen yabancı cisim, yerinden çıkmış veya gevşemiş 
takma dişleri varsa bunlar çıkarılır.

 Yabancı cisim görülemiyorsa, hastanın durumu kötüye gidiyorsa,  
tam tıkanma  uygulamalarına  başlanır.



HAVA YOLU TIKANIKLIĞI NEDİR?

 Tam Tıkanma Belirtileri

• Nefes alamaz

• Acı çeker kollarını boynuna götürür

• Konuşamaz

• Rengi morarır

 Heimlich Manevrası gerekir



YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI 

1. Hasta ayakta yada oturur pozisyonda olabilir
2. Hastanın yanında veya arkasında durulur
3. Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır
4. Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına süpürür tarzda vurulur



Tıbbi yardım istenir (112).

Tıkanıklık açılmadıysa,
1. Arkadan sarılarak gövdesi kavranır
2. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği 

altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile 
yumruk yapılan el kavranır,

3. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır,
4. Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar 

tekrarlanır,
5. Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir, bilinç 

kapanmaya başlarsa Temel Yaşam Desteğine başlanır.

YETİŞKİNLERDE HEİMLİCH MANEVRASI 



KANAMALARDA İLKYARDIM



KANAMA ÇEŞİTLERİ

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre üç çeşit kanama vardır :

Dış kanamalar:
Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

İç kanamalar:
Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

Doğal deliklerden olan kanamalar:

Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.



Kanama arter, ven yada kılcal damar 
kanaması olabilir.
✓ Arter kanamaları kalp atımları ile 

uyumlu olarak kesik kesik akar ve 
açık renklidir.

✓ Ven kanamaları ise koyu renkli ve 
sızıntı şeklindedir.

✓ Kılcal damar kanaması küçük 
kabarcıklar şeklindedir.

Kanamanın değerlendirilmesinde, şok 
belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir

KANAMA ÇEŞİTLERİ



Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları

Dış Kanamalarda İlkyardım:

 İlkyardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı 
sakinleştirilir,

 Hasta/ yaralı sırt üstü yatırılır,

 Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC), 

 Tıbbi yardım istenir (112),



 Yara ya da kanama değerlendirilir,

 Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,

 Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,

 Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,

Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları



 Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı 
uygulanır,

 Kanayan bölge yukarı kaldırılır,

 Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının 
üstü örtülür,

 Şok pozisyonu verilir,

 Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) 
değerlendirilir

 Hızla sevk edilmesi sağlanır.

Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları



VÜCUTTAKİ BAŞINÇ NOKTALARI

boyun 

üst kol 

ayak  

bileği

el 

bileği

bacağın iç 

kısmı

köprücük kemiği 

üzeri

diz kapağı 
arkası

dirsek iç 
kısmı

şakak 

bölgesi

kasık 

bölgesi



✓ Ayaklar 30 cm yukarı kaldırılır

✓ 2-3 dakikada bir yaşam bulguları değerlendirilir.

ŞOK POZİSYONU



Kanamalarda İlkyardım Uygulamaları

✓Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda :

✓Tek ilkyardımcı varsa, ,

✓Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, 

✓Uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına 
baskı uygulamak yeterli olmuyorsa TURNİKE 
uygulanır,



EĞER; UZUV KOPMASI VAR İSE;

1. Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik 
torbaya yerleştirilir,

2. Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir 
torbanın içine konur,

3. Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı 
kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz 
konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu 
şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması 
önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

4. Torba hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konur, üzerine 
hastanın adı ve soyadını yazılır, en geç 6 saat içinde 
sağlık kuruluşuna sevk edilir,

5. Tıbbi acil yardım istenir (112).
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YARALANMALARDA İLKYARDIM



Yara nedir?

Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. 

Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. 

Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon riski artar.

Yara çeşitleri;

1. Kesik yaralar 
2. Ezikli yaralar
3. Delici yaralar
4. Parçalı yaralar
5. Kirli (enfekte) yaralar



Yaralanmalarda İlkyardım

✓ Yaraya saplanan yabancı cisimler 
çıkarılmamalı

✓ Yara içi kurcalanmamalı

✓ Yarada kanama varsa 
durdurulmalı

✓ Yara temiz bir bezle örtülmeli

✓ Yara üzerine bandaj uygulanmalı

✓ Tıbbi yardım istenmeli (112)





YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA 
İLKYARDIM



Yanık Nedir?

Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku

bozulmasıdır.

Yanık, genellikle;

✓ Sıcak su veya buhar teması

✓ Sıcak katı maddelerle temas,

✓ Asit/alkali gibi kimyasal maddelerle temas,

✓ Elektrik akımı etkisi yada radyasyon nedeni ile de
oluşabilir.



Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım 
işlemleri nedir? 

✓ Kişi hala yanıyorsa paniğe engel olunur, koşması engellenir,

✓ Hasta/yaralının üzeri battaniye yada bir örtü ile kapatılır ve 
yuvarlanması sağlanır,

✓ Yaşam belirtileri değerlendirilir (ABC),

✓ Solunum yolunun etkilenip etkilenmediği kontrol edilir,

✓ Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulur (yanık yüzeyi 
büyükse ısı kaybı çok olacağından önerilmez),



Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir? 

✓ Ödeme karşı; yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır,

✓ Yanmış alandaki deriler kaldırılmadan giysiler çıkarılır,

✓ Takılan yerler varsa kesilir, temizliğe dikkat edilir,

✓ Su toplamış yerler patlatılmaz,



✓ Yanık üzerine ilaç yada yanık merhemi gibi maddeler de 
sürülmemelidir,

✓ Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür,

✓ Hasta/yaralı battaniye ile örtülür,

✓ Yanık bölgeler birlikte bandaj yapılmamalıdır,

✓ Yanık geniş ve sağlık kuruluşu uzaksa hasta / yaralının kusması
yoksa bilinçliyse ağızdan sıvı (1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -
1 çay kaşığı tuz karışımı) verilerek sıvı kaybı önlenir,

✓ Tıbbi yardım istenir (112).

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?



Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

✓ Hasta serin ve havadar bir yere alınır,

✓ Giysiler çıkarılır,

✓ Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir,

✓ Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek 
için 1 litre su -1 çay kaşığı karbonat -1 çay kaşığı tuz karışımı 
sıvı yada soda içirilir.



Donmada İlkyardım

✓ Hasta/yaralı ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir,

✓ Sakinleştirilir, kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez,

✓ Kuru giysiler giydirilir,

✓ Sıcak içecekler verilir,

✓ Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü temiz bir 
bez ile örtülür,

✓ Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır,

✓ El ve ayak doğal pozisyonda tutulur,

✓ Isınma işleminden sonra hala hissizlik varsa bezle bandaj yapılır,

✓ Tıbbi yardım istenir (112).



KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM



Kırık belirtileri neler olabilir?

✓ Hareket ile artan ağrı

✓ Şekil bozukluğu

✓ Hareket kaybı

✓ Ödem ve kanama nedeniyle 
morarma

Ağrılı bölgelerin tespiti için elle 
muayene gereklidir.



Kırıklarda İlkyardım

✓ Hayatı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir,

✓ Hasta/yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur,

✓ Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır 

✓ Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta 
bırakılır.



Kırıklarda İlkyardım

✓ Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve 
bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. 

✓ Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle 
kapatılmalıdır,

✓ Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı 
kontrol       edilir,

✓ Kol ve bacaklar yukarıda tutulur,

✓ Tıbbi yardım istenir 112 



KIRIK-ÇIKIK VE BURKULMALARDA 
TESPİT UYGULAMALARI

✓ Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.

✓ Yara varsa, üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.

✓ Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.



✓Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit 

edilmeli,düzeltilmeye çalışılmamalıdır.

✓ Tespit;kırık,çıkık, burkulmanın üstünde ve altında 

kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılmalıdır.

KIRIK-ÇIKIK VE BURKULMALARDA 
TESPİT UYGULAMALARI



KOL VE KÖPRÜCÜK KEMİĞİ 
TESPİTİ



DİRSEK KIRIĞI TESPİTİ



ÖN KOL BİLEK TESPİTİ



KALÇA KEMİĞİ TESPİTİ



BİLEK / AYAĞIN TESPİTİ



ÇIKIK
 Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. 

 Kendiliğinden normal konumuna dönemez.

BELİRTİLERİ 

▪ Yoğun ağrı,

▪ Şişlik ve kızarıklık,

▪ İşlev kaybı,

▪ Eklem bozukluğu



ÇIKIKLARDA  İLKYARDIM

▪ Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir,

▪ Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz,

▪ Hasta /yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez,

▪ Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir,

▪ Tıbbi yardım istenir



BURKULMA

Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.  

BURKULMA BELİRTİLERİ

▪Burkulan bölgede ağrı
▪ Kızarma, şişlik
▪ İşlev kaybı



BURKULMADA İLKYARDIM

▪ Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespiti

▪ Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır,

▪ Hareket ettirilmez,

▪ Tıbbi yardım istenir (112)



TEŞEKKÜRLER…


