ELEKTRK KAZALARINDA LK YARDIM
Endüstriyel gelimelere paralel olarak elektrik enerjisinin insan yaamõndaki yeri her gün biraz daha artmaktadõr. Günlük
yaantõmõz içinde, elektrikli cihazlarla adeta birlikte yaamaktayõz. Bu sebeple, elektrikle ilgili kazalar da, di er nedenlerle
meydana gelen kazalara oranla daha büyük ölçülerde can ve mal kaybõna sebep olmaktadõr. Kazalarõn önlenmesi
konusunda alõnmasõ gerekli güvenlik tedbirlerinin yanõnda özellikle elektrik çarpmasõ durumunda yapõlacak ilk yardõm
uygulamalarõ, pek çok kazalõnõn yeniden hayata döndürülmesini sa layabilmektedir.
Elektrik enerjisi insan organizmasõnda,
ವ Solunum ve kalp durmasõ
ವ ok, bilinç kaybõ
ವ Çe itli derecelerde yanõklar,
ವ Kasõlma, kramp, dü meler, kõrõklar
ವ Böbreklerin çalõ masõnõn bozulmasõ gibi olaylarõ meydana getirir.
Elektrik çarpmalarõnda,
ವ Vücuttan geçen akõmõn miktarõ
ವ Akõmõn geçtii yol,
ವ Akõma maruz kalma süresi,
ವ Vücut direnci, önemlidir.
Örnein göüs bölgesinden geçen akõm, göüs kaslarõnda kramplar olu turabilir ve solunum durabilir. Kalp üzerinden
akõm geçmesi sonucu kalp kasõ kasõlma özelliini yitirir, dolayõsõyla dola õm durur. Bu durumlar elektrik kazalarõnõn en
ciddi boyutudur. Yapõlacak tek ey 112 gelene kadar temel ya am destei uygulamaktõr.

Yapay solunum ve kapalõ kalp masajõ (Temel yaam deste i) nasõl yapõlõr?
1- Öncelikle olay yeri güvenlii salanõr, kazalõyla elektrik kaynaõnõn temasõ kesilir, ortam elektriksel olarak izole hale
getirilir.
2- Derhal bilinç kontrolü yapõlõr, omuzlarõna dokunarak ve yüksek sesle seslenerek tepki verip vermediine bakõlõr. Tepki
yoksa bilinç kapalõdõr. Derhal 112 aranõr. Zira kalp fibrilasyona girmi , görevini yapamõyor olabilir. 112'de bulunan
defibrilasyon cihazõnõn erken gelmesi ansõ artõracaktõr.
3- Kazalõ sõrtüstü sert bir zemine yatõrõlõr ve yanõna çökülerek pozisyon alõnõr.
4- Solunum yolu açõklõõ salanõr.
a) Sõkan giysiler gev etilir.
b) Aõz içi kontrolü yapõlõr, varsa yabancõ cisim, takma di vb. çõkartõlõr.
c) Ba -çene pozisyonu verilerek (çene kemii zemine 90 derece olacak ekilde ba geriye doru ittirilerek) dilin soluk
borusundan uzakla masõ salanõr.
5- Bak-dinle-hisset yöntemi ile 5 saniye süre ile soluk alõp almadõõna bakõlõr. Soluk almõyorsa;
6- 2 kez suni solunum yaptõrõlõr.
7- 30 kez dõ kalp masajõ yapõlõr.
8- 30 kalp masajõ, 2 solunum yaptõrõlarak i leme 112 gelene kadar, yorgunluktan yapamaz hale gelinceye kadar ya da
kazalõda ya am belirtisi olana kadar devam edilir.

!LKYARDIM ÇANTASI
Acil Tõp Dernei a aõda yazõlanlarõn !lkyardõm Çantasõ içinde bulunmasõnõ önermektedir.
1 adet künt uçlu Makas
3 çift Lateks Eldiven
5 adet 5 x 5 cm Gazlõ Bez
5 adet 10 x 10 cm Gazlõ Bez
2 adet 2m x 10 cm Rulo sargõ bezi
1 adet üçgen Bandaj
2 adet azõ kapanabilir Plastik Po et
2 adet Çengelli !ne
Temel Ya am Destei Bilgi Formu
1 adet Suni Solunum Aõzlõõ
Lütfen satõn aldõõnõz çantanõn içinde bu elemanlarõn eksiksiz olarak bulunmasõna dikkat ediniz ya da eksik olanlarõ
kendiniz tamamlayõnõz.
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