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Ö N S Ö Z 

Tıbbî ve cerrahî ilk yardım, hekim kadar diğer meslek sahiplerini, 
her sınıftan  şahısları alâkadar eder. Umumiyetle ürjan (acil) olarak 
meydana çıkan hadiselerde, hasta, ya da yaralı şahsın hayatı kendisini 
ilk gören ve ilk tedaviyi yapanın ihtimamına sıkı sıkıya bağlıdır. Bundan 
dolayı ilk yardımı, başta hekim olmak üzere, herkesin bilmesi çok yerin-
de olur. Bilhassa kamu hizmetinde ve umumi yerlerde çalışan polis, 
kondüktör gibi şahısların ilk yardım kurslarına tabi tutulması, bir çok 
garp memleketlerinde adet haline gelmiştir. Bizim memlekette ecza-
cıların ayrı bir hususiyeti vardır. Yaralı, hasta, zehirlenmiş veya bayı-
lan bir kimse hemen eczaneye götürülür. Bu bakımdan eczacının ilk 
yardımı bilmesi sağlık hizmetlerinde çok kıymetlidir. Bazen eczanede 
yapılan basit bir müdalıele ve yol gösterme şahsın hayatını kurtara-
bilir. 

ilk Yardım dersi için hazırlanan bu kitabın, geleceğin eczacılarına 
faydalı  olacağına, bunun haricinde de, ayrıca bu sahada bir eksiği dol-
duracağına kaniim. 

Görülecek eksikliklerin iyi niyetlerime bağışlanmasını dilerim. 

Kitabın yazılmasında gerçek yardımları dokunan Kürsü asistan 
doktoru Dr. Pharm Bilge Uzalp ve sekreter Emine Kaya'ya Teşekkür 
ederim. 

Dr. M. Naci AYRAL 
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ÎLK YARDıM NEDIR? 

Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan bir kimseye asıl tedavi 
tatbik edilmeden evvel hemen yapdan her türlü tedbir almaya ilk yar-
dım (First aid) denir. İlk yardım yapdırken asıl tedaviye de başlana-
bilir. İlk Yardımın yapılıp yapılmaması çok defa  yaralı veya hastanın 
yaşayıp yaşamamasına sebep olur. Alınacak basit tedbirlerle bazen 
hastanın hayatmı kurtarmak mümkündür. Aksine basit tedbirlerin 
alınmamasından da şahıs ölebilir. Bilhassa kaza, zehirlenme ve boğulma 
gibi hallerde hastanın yaşaması, kendisini ilk görenin alacağı tedbirlere 
bağlıdır. Bu bakımdan ilk yardım hekimi, ve hekim kadar da herkesi 
ilgilendirir. Ağrısı olan bir hastanın ağrısını gidermek, kanaması olan 
bir şahsın kanamasını geçici olarak durdurmak, muharebe hatlarında 
veya bir kaza neticesi yaralananları, uygun olarak, bir hastaneye nak-
letmek, doğumda veya doğumdan sonra kanaması olan bir hastaya asıl 
tedavi yapılana kadar yardım etmek ilk yardımın çerçevesi içine girer. 

Meselâ damarı yaralanmış ve şiddetli kanaması olan bir yaralının ha-
yatı, kendisini ilik gören şahsın yapacağı makul bir ilk yardım tedavi-
sine bağlııdır. Böyle bir yaralının kanayan tarafının  üst kısmından ko-
nacak bir bandajla acele kanaması durdurulursa, yaralının hayatı kurtarı-
rılabilir. Kanamanın durdurulmasında bir gecikme olur ise yaralının 
ölümüne sebep olabilir. Suda boğulmuş bir şahsa yapılacak bilgili bir 
ilk yardım boğulanın tekrar hayata dönmesini sağlar. 

Muharebe hatlarındaki ilk yardım ise insan gücünü muhafaza  etme 
bakımından büsbütün mühimdir. Yaralanan yaralıların süra'tle cep-
heye gönderilmesi, muharebelerde, yaralı tedavisinin esasım teşkil eder. 

KAZALARI YE HASTALIKLARI ÖNLEME 

Umumiyetle tıpta, hastalıklardan korunmak tedavi etmekten 
daha mühimdir. Bir tifo  hastalığından korunmak için tifo  aşısı yaptır-
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m ak hiç denecek kadar ucuzdur. Buna mukabil tifoya  yakalanan bir 
şahsın tedavisi hem daha pahalı, hem de ölüm tehlikesi olabilen bir orta-
mın yaratılması bakımından önemlidir. 

Hastalıklarda olduğu gibi kaza ve muharebe yaralanmalarında, 
zehirlenmelerde de, bunlardan korunmanın ehemmiyeti, tedavi kadar, 
hatta tedavi meselesinden daha büyüktür. Hadise husule geldikten sonra 
bunun giderilmesi önlenmesinden daha güçtür. Bir kırık veya yanık-
tan korunma, kırık ve yanık olduktan sonra yapılacak tedaviden daha 
kolaydır. Yukarıda misâl olarak verdiğimiz tifo  aşısı meselesinde olduğu 
gibi halk kitlelerini enfeksiyon  hastalıklarından koruma, bunları hasta 
olduktan sonra tedavi etmekten daha kolaydır. Basit bir tüberküloz 
(B. C. G) aşısının yapılması şahsı tüberküloz hastalığının birçok kötü 
sonuçlarından korur. Hastalıkların korunmasında aldığımız bu tedbir-
lere "Korunma = prevention " diyoruz. Bu işle meşgul olan hekimliğe 
de "koruyucu hekimlik = preventive mediciııe" ismini veriyoruz. 

Kaza yaralarını tedavi etmek veya kaza neticesi zehirlenmeleri 
tedavi etmek, korunmadan daha güçtür. Şu halde korunma daha kolay 
ve daha ucuzdur. 

Bugün bütün dünyada ve bilhassa Türkiye de büyük bir problem 
olan trafik  kazalarına uğramamak için bundan korunma çarelerine baş 
vurmalıdır. 

Bu korunma çareleri aşağıya çıkarılmıştır: 

1 - Daima yaya kaldırımlarından yürümek, araçların geçtiği yer-
lerden yürümemek ve buralarda duraklamamak. Yaya kaldırımlarında 
dahî yürürken daima sağ tarafı  izlemek. 

2 - Yayalar karşıdan karşıya geçerken muhakkak geçiş yerlerinden 
ve süratle geçmelidir. Bu geçişlerde dikkatli ve hızlı olmaya bilhassa 
önem verilmelidir. Çünkü yolda giden araçların fireni  bozuk olabilir, 
içindeki şoför  dikkatsiz veya sarhoş olabilir. Şoförün  yanlış bir hareketi 
şahsı kazaya uğratabilir. 

3 - Şehirler arası yollarda yürürken yolun sol tarafından  gitmelidir. 
Bu suretle sağı takip ederek gelen araçları yayanın tam karışısında gör-
mesi ve kendisini koruması mümkün olur. Eğer yaya sağı takip ederek 
yürür ise arkasından gelen araçlardan kendini koruması mümkün ola-
maz. 

4 - Karanlık şehirler arası yollarda yürüyen yayalar beyaz elbise 
veya beyaz pardesü giymelidirler. Ayrıca, varsa bir el feneri  taşımak ve 
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bunu yürürken sallamak uygun olur. Bu suretle karanlıkta araç kulla-
nan şoförlerin  dikkati çekilmiş olur ve kaza yapmaları önlenmiş olur. 

5 - Araba kullanırken şoförün  uykulu olmaması lazımdır. Uzun 
yollarda otobüs şoförleri  çift  olmalı ve nöbetleşe araba kullanmalıdır. 

Özel araba şoförleri  ise gece araba kullanmamaya dikkat etmelidir-
ler. Bu suretle araçlarda uyuklamak ve kötü kazalardan korunmak 
mümkün olur. 

6 - içkili araba kullanmamak. İçki hem uykuyu arttırır, hem de 
sürücüye büyük bir sür'at yapma hırsı verir. 

7 - Yağmurlu ve tozlu hallerde süratli gitmemek. Bu gibi hallerde 
arabaların görüş mesafesi  kısalır ve araçlar kolayca kayabilirler. 

8 - Arabaların ön camları daima temiz bulundurulmalıdır. Bir çok 
kazalar görüşün iyi olmamasından ileri gelebilir. 

9 - At arabalarının yanından geçerken atları ürkütmemeğe çalış-
malıdır. 

10- Yolcu taşıyan otobüslere binen yolcuların, şirketler tarafından, 
yüksek primli sigorta edilmeleri. Herhangi bir kazada ölen bir şahıs için 
şirket yüksek prim ödemek mecburiyetinde bırakdrsa, şoför  seçmekte 
çok daha dikkatli olunur. 

Evlerde husule gelen kaza yaralanmaları çok defa  ihtiyatsızlıklar-
dan ileri gelmektedir. Evlerde kazalardan korunmak için dikkat edile-
cek noktalar şunlardır: 

1 - Hava gazı musluklarını daima kapalı bulundurmak ve bunu bir 
itiyat haline getirmek lazımdır. Bazen ana borudan ocağa gelen lastik -
de mevcut deliklerden, ocak kapalı olsa bile ana musluk açık ise, gaz 
çıkararak zehirlenmeler yaptığı vakidir. Onun için ocak musluğu ile 
ana musluk aima kapalı bulundurulmalıdır. 

2 - İtimat edilmeyen hizmetçilere küçük çocukları emanet etmemeli-
dir. Maalesef  bazı hizmetçilerin çocukların uyuması için, onlara hava-
gazı koklattıkları ve afyon  verdikleri çok görülmüştür. 

3 - Hava gazı muslukları çocukların erişebildikleri yerlerden uzakta 
olmalı, ya da bu gibi yerlere çocukların girmemesi sağlanmalıdır. 

4 - Ocaklar üzerinde su kaynatırken, çocukların buralara girmeme-
leri sağlanmalıdır. Sıcak su ile haşlanıp yanan vak'alar bilhassa köyler-
de çok görülmektedir. 
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5 - Mangal, soba ve ya ocak kullanılan yerlerde bunların etrafına 
tahta veya demirden parmaklık yapmak ve bu suretle kazaları büyük 
sayıda önlemek mümkündür. 

6 - Mangal ve gaz ocaklarını ayak altında bulundurmamak lazımdır. 
Köylerdeki bir çok yanık vak'aları ve yangınlar, gaz ocağı ve mangal 
devrilmelerinden olmaktadır. 

7 - Evlerde herşey yerli yerinde olmalıdır. Sandalye oyuncak vb. 
gibi şeyler ayak altında olursa, bilhaassa karanlıkta, bunlara kolayca 
çarpılır. Bu dikkatsizliklerden dolayı bir çok yaralanmalar olabilir. 

8 - Çatal, bıçak gibi batıcı ve kesici şeyler daima muayyen yerler-
de bulundurulmalıdır. Umulmayan veya herzaman bulunmayan bir 
yerde kesici veya batıcı aletler veya malzeme bulunursa, dalgınlık ile 
bir tarafı  kesmek mümkün olabilir. 

9 - Elektrik prizleri ve telleri kolayca erişilebilen yerlerde olma-
malıdır. Çocukların prizlere, tel firkete  sokmaları ve bundan dolayı yan-
malar ve hattâ ölmeleri mümkün olabilir. 

10- Evlerde ilk yardım için lüzumlu basit alet ve ilaçların bulun-
duğu küçük bir dolabın olması çok faydalıdır. 

11- İlaçların bulunduğu kutu ve şişeler üzerine, içinde bulunan ilaç-
ların ismi iyice yazılmalıdır. Aynı şişeye daima aynı ilacı koymalıdır. 
Her zaman kullanılan zeytinyağı ve sirke şişelerine ilaç koymamalıdır. 
Yanlışlık ile zeytin yağı ve sirke diye bu şişelere konan ilaçlar kullanı-
labilir. 

12- Her zaman kullanılan kap ve şişeler içine zehirli maddeler koy-
mamalıdır. Zehirli maddeler dikkati çekecek hususi kaplara konmalıdır. 

13- Gıda maddelerinin bulunduğu yerlerde veya bu yerlere yakın 
zehirli madde bulundurmamalıdır. 

14- Çiçekler ve bitkilerdeki parazit öldürücü ve fare  zehiri, DDT 
gibi maddeler dikkatle ayrı bir yerde saklanmalıdır. Çocuklar çok me-
raklı olduklarından bunları karıştırıp ağızlarına alabilir ve zehirlene-
bilirler. 

15- Her hangi bir işi yaparken aceleci ve telaşlı olmamalıdır. Va-
kit kazanayım derken bir çok şeyler kaybedilebilir. Bir çok kaza vaka-
ları acelecilik ve ihtiyatsızlıktan olmaktadır. 

16- Mutfakta  çalışırken çok dikkatli olmalı ve unutkan olmamalı-
dır. Ocak üzerinde, yağlı ve sulu şeyleri kaynarken bırakmamalıdır. 
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Kaynama neticesi kaptan taşarak dökülen yağ parlayarak yangınlara 
ve yanıklara sebebiyet verebilir. îngilterede senede 90 000 yangın elek-
trik tellerinin hatalı bağlanışından olmakta ve senede 5000 kişi evlerde 
husule gelen yangınlarda ölmektedir. 

17- İşitme ve görme fonksiyonları  iyi olmalıdır. Bu fonksiyonları 
iyi olmayanların kazaya uğrama şansları fazladır.  Bu sebeble görme ve 
işitme bakımından arada bir muayene olmak iyidir. 

18- Hava gazı, gaz ocağı veya mangal gibi vasıtaları kullanan ka-
dınlar ateş ve alev üzerine saçları dağınık iğildikleri zaman saçlarından 
tutuşabilirler. Bundan dolayı yemek pişiren kadınlar saçlarını top-
lamalıdır. 

19- Hava gazı kullanırken musluk açılır açılmaz yakılmalıdır. Eğer 
uzun zaman beklenirse civar gaz ile dolar ve birdenbire alev alabilir 

Kaza hemen husule gelmez, çok defa  bir başkası veya bizzat insan 
kendisi buna sebebiyet verir. Kazalara karşı muafiyet  diye bir şey yok-
tur. Kazalardan, ancak, anlayış ve dikkat ile korunmak mümkündür. 

Kazaların meydana gelişinde, kişilerin kültürel seviyeleri de büyük 
rol oynar. Kültür seviyesi yüksek memleketlerde kaza nisbeti, yaşayış 
şekline, kullandan araç ve gereçlerin çokluğuna oranla daha azdır. 

Bilhassa Türkiyemizde kazaların büyük bir kısmı kültür ve eğitim 
noksanlığı neticesi olmaktadır. Yanık kazalarının birçoğu dikkatsizlik 
ve ihmaldendir. 

Araba kazalarının çoğu iyi eğiltilmemiş, tahsilsiz insanların araba 
kullanmasından ileri gelmektedir. Bir çok taksi ve otobüs sürücülerin-
de mesuliyet hissi, maalesef  noksandır. Gaza basıp sür'atli gitmeyi, hele 
usulsüz araba kulanmayı, her yere girip çıkmayı, kırmızı ışıktan geç-
meyi bir nevi beceriklilik sayan sürücü adedi zannedildiğinden fazladır. 

Ateşli silahlarla olan kazaların çoğu da dikkatsizlik ve kültürsüz-
lükle, eğitim noksanından ileri gelmektedir. Köylerde düğünlerde, 
bayramlarda dikkatsiz silâh atmalar neticesi yaralanmaların miktarı 
oldukça fazladır.  Kan davası, manasız münakaşaların vuruşma ile neti-
celenmesi kültür noksanı neticesidir. 
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KAZA YAPMA EĞÎLÎMt 

Eskiden beri "sakar" insan olarak vasıflandırılan  bazı tip şahıslar 
vardır ki bunlar sık sık kaza yaparlar ve bizzat kendileri de kazaya uğ-
rarlar. Bunun haricinde kaza yapmayan ve ihtiyatlı insan tipleri de 
vardır. Her ne kadar her kes kaza geçirebilirse de bazı tip insanlar sık 
sık kaza yaparlar, bunlara "kaza eğilimli" şahıslar demek doğru olur. 
Bu gibi şahıslar şuursuzca kaza yaparlar ve bizzat kendileri kazaya 
uğrarlar. Meselâ böyle şahıslar yolda yürürken direğe çarparlar, yoldaki 
bir çukura düşerler, hatta evlerinde lıerzaman gördükleri eşyalara çar-
parlar, düz yerlerde ayakları kayar. Yapılan bir araştırmada kendi 
evlerinde fatal  aksedana uğrayan şahısların 1 /6 sının daha evvelce 
evlerinde basit yürüyüşlerde bile kaza yapan şahıslar olduğu saptan-
mıştır. Yine bu tip insanlar ilerilerini görmeden tepeleri aşarak araba 
kullanırlar ve karşıdan gelecek kazayı düşünmezler. Bu gibi şahıslar 
kendileri, aileleri ve etrafları  için daima bir tehlikedir. Bu tip insanlar, 
masum, hiçbir şeyden haberi olmayan bir çok kişilerin kazaya uğrama-
larına ve onların ölümüne sebep olabilirler. 

Dikkatsiz, savruk bir insan sigara ile bir yangın çıkarabilir, bir 
insanı bıçak veya kurşun ile yaralayabilir, yaya kaldırımında giden 
masum bir çok insanların, kötü kullandığı araba ile, ölümüne sebep 
olabilir. 

Bundan dolayı da, yaya kaldırımlarından bile yürürken, daima yol-
dan uzakta bulunmak iyi bir ihtiyattır. 

Kaza husulünde rolü olan esas faktörleri  kısaca üç grupta topla-
mak mümkündür: 

1 - Dış çevre faktörleri  : Trafiğin  çok kalabalık olması, yolların iyi 
olmaması, muharebe hatlarında ateşli silâhların aded ve kudreti. Daima 
tehlikeler olabilecek maden ocaklarında, yüksek eritme fırınlarında 
çalışmak v. b. gibi. 
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2 - Arızî olarak meydana çıkan faktörler  : Kazaya uğrayan şahsın 
o günkü özel durumu, kazayı yaptıran şahsın durumu v. b. gibi. 

3 - Kazaya  uğrayan şahsın personalitesi : de çok mühimdir. Bu tip 
şahıslar sakar dediğimiz tiplerdir. Bu tip şahısların, küçümsenmeyecek 
bir kısmının kendi evlerinde bir odadan diğer odaya geçerken, düz bir 
yerde yürürken, fatal  neticeler doğuran, kazalara uğradıkları tesbit 
edilmiştir. 

Bu tip şahıslar kendileri ve aileleri için tehlikeli olmakla kalmaz, 
en kötüsü bu gibi şahısların, masum insanların hiç beklenmedik bir an-
da kazaya uğramalarına ve hatta ölümlerine sebep olurlar. 

Ciddî ve fatal  kazaların 1 /5'i, kurbanların derinliklerinde bulunan 
psikolojik sebepler bulunup çıkarılabilirse, ve bu şahısların psikolojik 
bozuklukları düzeltilirse, önlenebilir. Çalışmalar arasında iyi bir etüd 
ile bu gibi şahıslar bulunup çıkarılır ve bunlar tedavi edilirlese bazı iş 
sahalarında % 40 kadar kazalar önlenebilir. Bunun ayrıca ekonomik 
cephesi de mühimdir. Kazalara mani olmakla yüzbinlerce lira da tasar-
ruf  edilmiş olur. 

Kaza yapma eğilimli şahıslar genellikle oynak yapılı, heyecanı olan 
ve fizyolojik  olarak muvazenesi bozuk şahıslardır ve bu halleri şahısların 
gerilimlere karşı reaksiyonlarını bozar. Bundan dolayı araba kullanan, 
endüstride çalışan, çiftçi,  işçi veya evdeki kazalarda şahısların şuurlu, 
ya da şuursuz zamanlarındaki gerilimlere gösterdiği reaksiyonlar kaza-
lardan korunmada veya kazaya uğrayanların tedavisinde mühimdir. 

Personalitenin meydana gelmesinde ve aksiyonların ayarlanmasında 
şuur altının büyük rolü vardır ve burası şuursuz olarak çalışır. Bir çok 
kişilerin aksiyonlarının oluşunda bebeklikte ve hayatın ilk devirlerinde 
geçirden tecrübelerin büyük rolü vardır. Şuurlu bir şekilde tecrübelerin 
meydana getirdiği bu uyanıklık hali kaybolur. Buna mukabil tecrübe-
ler beyinde şuur altında daimi bir şekilde kalıntılar bırakırlar, Bunların 
çoğalması şahsiyetin ne olduğunu ve hayatın ileri safhlarında  ne olabi-
leceğini meydana getirir. 

Esas olan şuur altı iki güdü vardır: biri saldırıcı, öbürü yapıcı gü-
düdür. Saldırıcı güdü insanı iter, sevkeder, iş yaptırır; yapıcı güdü yara-
tıcılık, sevmek ve büyümek kabiliyetini verir. Bu iki güdü beraber, 
ahenkli bir şekilde çalışırlarsa, birbirlerini tamamlarlar ve şahsın aksi-
yonları normal ve yararlı olur. Bir kelime ile netice başarılıdır. Saldırı-
cılık güdüsü diğerine üstün gelirse nefret  hissi, fizik  şiddet ve kazalar 
husule gelir. 
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Kazalar adeta kendi kendini cezalandırmak ve bir nevi kendinden 
öç almak gibi bir şekle dönüşür. 

Kazalar üzerinde yapılan incelemeler kaza kurbanlarının bir ço-
ğunun büyük bir gerilim içinde bulunduğunu, kendilerinde birçok psiko-
lojik faktörlerin  olduğunu göstermiştir. Bu tip şahıslar saldırgan, çabuk 
uyarılan, aceleci, daima kendi başlarına buyruk olmak istemek, kendi 
kendine çok güvenmek, isyan, suçluluk hisleri taşıyan karakterde kim-
selerdir. Bilhassa bu karakterleri kazadan sonra daha barizleşir. Bu 
tip şahıslar kaza geçirdikleri zaman babalarına, annelerine veya çalış-
tıkları yerlerdeki büyüklerine ekseriya bir kızgınlık ve kırgınlık içinde-
dirler. 

Çocuklukta geçirilen ruhi bunalımlar çocuğu ilerde antisosyal bir 
hale sokar. Emniyetsiz çocuk tedirgindir, mutlu olmaması onu şüpheci 
yapar ve kabadayılıklar gösterir, tehlikeli durumlardan hoşlanma te-
mayülü vardır. Örneğin kendisine doğru gelen bir otomobilin kendisine 
saygı gösterip göstermeyeceğini sınamak ister. Ruhsal olarak yüklü 
bulunan genç, otomobili babası veya annesinin yerine koyar. Çocuk, 
motor kullanan şahsı telaşçı annesi ile veya bir polis ile karıştırabilir 
ve onlara kafa  tutarak, bağırarak, çağırarak, hatta hücum ederek karşı 
kor, Ya da çocuk kendisinin yaralanması ve acı çekmesi için derin bir 
arzu duyabilir. Bir çok çocuklar alkışlanmayı arzu ettikleri halde bun-
lar cezalandırılmak arzusundadırlar. Yollarda araba önünden çekil-
meyen, araba sürücüsüne ters ters bakan, ne oluyorsun acelen ne gibi 
çıkışlarda bulunan gençler bu tip ruhi yüklü şahıslardır ve bunlar çat-
mak ve kavga etmek, dövüşmek için bahane araralar. 

Araba kullanan şahıslar, yaşantdarımn diğer bölümlerindeki reak-
siyonları gösterirler. Muvazeneleri yerinde, olgun kişiler araba kul-
lanırken gelecek kazalardan nasıl korunacağını bilebilirler ve başlarına 
neler gelebileceğini düşünebilirler. Bu şahıslar özel yaşantılarında da 
böyledir. Buna karşı tedirgin ve olgun olmayan kişiler bir çok trafik 
hadiseleri yaratmakla kalmaz, bir fantaziden  ibaret olan korku, şiddet 
kudret ve tecavüz gösterileri trafik  hadiseleri ile sembolize olur ve bir 
kazaya sebebiyet verebilirler. İleıki yaşlarda trafik  kazalarından ko-
runmak için çocuklukta geçirilen emniyetli ve mutlu bir ev hayatı en 
esaslı bir faktör  gibi gözükmektedir. 

Kaza Yapma Eğiliminin Psikiatrik Görünümü: 

Psikoz ve mental defektli  şahıslar araba kullanmamalı ve yine bu 
gibi şahıslar komplike makinalarda çalıştırılmamalıdır. 
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Depresyona uğramış ve birinin cezalandırılmasını arzu eden veya 
bizzat kendisinin cezlanması psikolojik halinde bulunan, intihar tema-
yüllü şahısların araba kazası yapma eğilimleri fazladır.  Bu gibi şahıslar 
alkolik veya morfinman iseler bu eğilimleri daha da artar. 

Kaza yapanlar arasında nörotik, kriminel ve antisosyal davranışlı 
şahısların adedi oldukça fazladır.  Sosyopatik denilen, herşeyi büyüten 
fazla  heyecanlı, çabuk parlayan, adaptasyonu bozuk şahıslar kullandık-
ları araba ve makinalarla daima kaza yapma eğilimindedirler. 

tçki kullanma ve kazalar: 

Otomobil kazalarında sür'at kadar hatta ondan daha tehlikeli olan 
içkili araba kullanmaktır. Hem içkili olmak, hem de sür'at yapmak kaza 
şansını iki misli arttırmaktadır. Otomobil kazalarında alkolün oynadığı 
rol % 25-50 arasında değişmektedir. Alkol şuur altı dolu kişüerin dav-
ranışlarını meydana çıkarır. Mutsuz, depresyon içindeki inşaları daha 
agresiv hale sokar. Hareketleri lüzumsuz bir kabadayılığa dönüşür. 
Manasız bir cesaret gelir. Lüzumundan fazla  alkol alan kimse çok genç 
yaşta ise saldırganlık ve cesaretlilik eğilimi daha da artar. Kullandığı 
araba da kendisinin alakalandığı bir de kız veya kendisinin kudretli oldu-
ğunu göstermek istediği genç arkadaşları da varsa sür'at hırsı daha da 
artar. Arabaları geçmek, akrobatik araba kullanmak hırsı artar. Araba 
içindekilerin korku ve ihtiyatlı olmak arzuları onu daha da coşturur ve 
nihayet hem kendini hem de arba içindekilerinin hayatlarını mahve-
decek olan kazayı zorla meydana getirir. 

Bundan dolayıdır ki kazaları önlemek için alkol alanların araba kul-
lanmamaları veya hiç değilse alkolü az almaları gerekir. Alkolü çok alan-
ların persepsiyon, görme kabiliyetleri azalır, refleks  aktiviteleri, nöro-
müsküler koordinasyonları bozulur ve kullandıkları arabanın kontrolü-
nü lüzumlu anlarda kaybederler. Alkol ayrıca sürat hırsını da arttırmak-
tadır. Bir toplantı veya eğlencede alkol alan ve araba kullanmak mec-
buriyetinde olan şahıs hiç değilse alkolün bu mahzurlarını bilmeli ve 
ve arabayı hareket ettirmeden evvel kendi kendine "sürati 90-100 km. 
nin üstüne çıkarmayacağım, çok dikkatli olacağım" telkinini yapma-
lıdır. 

Kaza Husule Gelmesine Yardımcı Diğer Faktörler: 

Diğer pekçok faktörler  vardır ki direkt olarak kaza yapma eğilimli 
şahısları etkilemez, fakat  bunlarında şahısların kaza yapmasında in-
direkt olarak rolleri vardır. Bu arada en mühim olan alınan ilaçların yan 
tesirleridir. 
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Uçak, deniz ve araba tutmasına karşı kullanılan ilaçlar, alleı-ji, 
soğuk algınlığı ve uyku kaçırmak için kullanılan bir çok ilaçların ser-
semletici, lıallusinasyon husule getirici yan tesirleri vardır ve bunlar 
kaza husulüne karşı bir predispozisyon yaratırlar. Çalışan motordan 
çıkan karbonmonoksid, ekzos borusundan çıkan gazların, tampon tam-
pona sürme esnasında, daimî olarak koklanması ve fazla  miktarda sigara 
içmek, birikerek tehlikeli bir hal yaratır ve bu gibi şahıslarda diğer fak-
törlerde varsa kaza yapma eğilimi fazlalaşır. 

Yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü, karbon monoksidin koklanması, 
sedativ ilaçlar, alkol, 3/üksek irtifalı  yerlerde araba kullanmak, araba 
camlarının temiz olmaması, sisli hava, ışıkların az olması, alacakaran-
lık, şiddetli sağnak halindeki yağmurlu havalarda, sisili zamanlarda tipi 
ve kar yağmasında araba kullanmak, heyecanlı vaziyetler, stresler kaza 
husule getirten ilave faktörlerdir.  Bilhassa iş bitirme saatlerinde, tatil 
günlerinde, kalabalık trafiğin  olduğu hallerde kaza yapmak ihtimali 
fazladır,  bilhassa uzun yollarda, yorgunluk, uykuya meyil şöförüıı  bir 
numaralı düşmanıdır. 

Mevsimlerin de kaza husulünde rolü vardır. Kışın kazalar daha az 
yazın daha fazladır.  Bilhassa küçük ve genç çocuklarda, kaza, yazın 
kışa oranla üç misli fazladır.  Günün muhtelif  saatlerinde de kaza oranı 
değişiktir. Sabah 6 da kaza nisbeti azdır. Akşam 6-7 ye doğru çoğalır, 
sonra yavaş yavaş yine düşer. 

Bunların yanında diğer birçok faktörler  daha vardır: Görme bozuk-
luğu, işitme bozukluğu, koroner hastalıklar, Meniere Sendromu gibi.... 
Bu bakımdan araba, uçak veya diğer makina kullanacak şahısların sıkı 
bir muayeneden geçirilmesi uygundur. Bilhassa sar'alı şahıslar bu husus-
ta çok tehlikelidirler. 

Kaza Yapmaya Elverişli Şahısların Tesbiti: 

Mümkün ise motor kullanma kabiliyeti testi ve psikolojik testler 
yapmalıdır. Bu iki testin beraber yapıldığı ve bu şekilde şahısların se-
çildiği hallerde kaza oranı düşüktür. Bu testlerin uygulanmayarak li-
sans verilen şahısların kaza yapma oranı yüksektir. 

Yalnız motor kullanma kabiliyeti testi yapılan şahıslarda bile test 
yapılmayan şahıslara oranla kaza yapma oranı düşüktür. 

Kaza yapan şahıslarda yapılan incelemeler, bu gibi şahısların: 
- Dikkatlerinin az olduğunu 

o 
- Yükümlülük duygularının az oluğunu 
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- Ani, empulziv hareketler yapan şahıslar olduğunu 

- Hız ve uzaklık hakkında doğru hüküm verme yeteneğinde ol-
madıklarını 

- Alışkanlıklarının iyi olmadığını göstermiştir. 

Çocuklar yetişirken kendilerine kazalardan nasıl korunacağı öğ-
retilmeli ve kaza eğilimi husule getirebilecek psikolojik defektler  yarat-
mamalı ve eğer böyle defektler  varsa tedavi edilmelidir. Kazadan ko-
runma tedbirlerini bilhass ilk okul ve liselerde öğretmek diğer dersler 
kadar mühimdir. 

Çocuklar yetişirken insan sevgisini öğretmeli, korkutulmam alı ve 
çocuklar mümkün olduğu kadar mes'ut edilmelidir. Çocuklar büyüyün-
ceye kadar yani kendilerini korumayı öğreninceye kadar onlara ihtimam 
gösterilmeli ve kötülüklerden korunmalıdır. Çocuklara doğru ve yanlış 
olanlar, hangi şeyin tehlikeli, hangi şeyin tehlikesiz olduğu öğretilmeli 
ve anlatdmalıdır. Bilhassa çocukların yanında yapılan hatalar onlar için 
kötü örnek olur. 

Kırmızı ışıkta geçmemeli ve çocuğu da geçirmemelidir. Karşıdan 
karşıya, uzun mesafeyi  yürümekte icab etse, daima kavuşaklardan geç-
melidir. Çocuk daima iyi ve doğruyu görerek yetişirse beyininde iyi ve 
doğru iş yapmak itiyadı yerleşir. Eğer bir çocuk daima hatalı işler yapıl-
dığını görerek yetişirse büyüdüğü zaman maalesef  çevresine benzer. 
Çocukların iyi yetişmesi anne, baba, sosyal ortam, ve mekteplerin dav-
ranışına ağlıdır. 
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ANI DURUMLARDA (EMERJANS) DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR 

Ani durumlarda acil ilk yardım yapacak şahsın çok soğuk kanlı 
olması lazımdır. Sür'atle beraber dikkat ve ne yapacağını ve ne yapılması 
lazım geldiğini planlamak da esastır. Bu gibi hallerde paniğe kapıl-
mamalıdır. Bir tren kazası, bir otobüs kazasında pek çok kimsenin kor-
kudan bağrıştığı, etraftan  gelen seyircilerin de sahneyi daha da dramatik 
hale getirdiği her zaman görülmektedir. Bu gibi hallerde ilk yardımı 
yapacak şahsın çok dikkatli ve serin kanlı olması lazımdır. Ayrıca kendi-
ne hemen bir veya birkaç yardımcıyı da, bulunanlar arasından, seç-
melidir. İlk yardım yapacak şahıs doktor değilse bir doktora haber ver-
meli, pek çok şahıs kazaya uğramış ise en yakm yardım merkezi veya 
hastaneye kaç yatağa ve nelere ihtiyaç olduğu bildirilmelidir. Ayrıca 
kazanın olduğu yer iyice belirtilmelidir. Eğer yardım edecek etrafta 
başka bir kimse yok ise, hemen hayat kurtarmak için derhal yardım 
lazım mı, yoksa beklemeli mi, ya da bizzat yardımı kendisimi yapmalı 
buna karar vermek lazımdır. Derhal yardım lazım ise mümkün olduğu 
kadar çabuk yapılması lazım gelen şeyler vardır. Bunları aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür: 

1. Kazaya uğrayan kişi nefes  almıyorsa derhal sun'i teneffüse  baş-
lamalıdır (özel bahsine bakınız). 

2. Kazaya uğrayan şahıs teneffüs  ediyorsa veya teneffüs  hareket-
leri başladı ise, kanama olup olmadığına bakmalıdır. Eğer kanama çok 
ise diğer bir şey yapmadan hemen kanamayı durdurmak için gereken 
tertibatı almak lazımdır. 

3. Kaza geçiren şahısta ciddi bir kanama yoksa ve iyice teneffüs 
ediyorsa şahsın üzerini örtmelidir. Bu maksat için battaniye, palto, ceket, 
arabalarda bulunan halılar kullanılabilir. Kazabnın üzeri örtülerek 
vucud harareti muhafaza  edilir. Bilhassa kış mevsiminde ve soğuk 
havalarda buna çok dikkat etmelidir, örtmeyi yaparken şahsın terle-
memesine de dikkat etmelidir. Fazla sıcak ahsın terlemesine ve dolayı-
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siyle vücut için lüzumlu olan suyun kaybedilmesine sebep olur. Vücut 
hararetini muhafaza  etmekle şoka da mani olunur. 

4. Herhangi bir sebepten kusan veya kusacak olan şahsın başını 
yana çevirmelidir böylece kusmuğun yutulmasına ve bilhassa nefes 
yollarına kaçmasına mani olunur. Kabil ise şahsın başı bulunduğu sevi-
yeden biraz aşağıya doğru ve yana çevrilmiş olarak bulundurulur. 

5. Kazaya uğrayan şahsa yukarıda söylenenler yapılırken deri-
sinin gösterdiği değişiklikleri de dikkatten kaçırmamalıdır. Deri sıcak, 
Kuru mu? Islak mı? bunlara bakdır. Ayrıca kırmızı mı? mavi mi? yer 
yer benekli mi? beyaz mı? olduğu gözden geçirilir. Bunlar kazaya uğ-
rayan veya hasta olan şahsın durumunu ve yaralanma veya hastalığının 
derecesini göstermesi bakımından mühimdir. 

5. Şahısda kırık, ezik, yırtık, berelenme olup olmadığına bakmalıdır. 
Bu gibi yaraları olan bir şahısta şok meydana gelebileceğinden dikkatli 
olmalıdır. Bundan başka böyle yaralı bir şahsın nasıl kaldırılacağı da 
durumundan anlaşılarak karar verilir. 

7. Herhang bir yaralının hareketi ile daha fazla  yaralanması ihtimali 
var ve hemen acil bir yardıma da ihtiyacı varsa, bir yerden diğer yere 
hareket ettirilmemelidir. 

8. Hasta veya yaralının vaziyeti müsait değil ise onları oturtmak, 
ayağa kaldırmak veya yürütmekte acele etmemelidir. 

9. Omurga ve kalça yaralanmalarında veya travmalarında mevcut 
kırığın murdar iliği zedelemesi, sidik torbası veya rektumu parçala-
ması ihtimalinden dolayı dikkatli olmalı ve bunların naklini özel bir 
şekilde yapmalıdır (Kırıklar bölümünde anlatılacaktır). 

Görünür Bir Yaralanması Olmayan Şahıslarda Dikkat Edilecek 
Noktalar: 

Bazı şahıslarda görünürde bir yara ve kaza geçirdiğine ait belirtiler 
yoktur. Fakat kişi birden bire bir hastalığa yakalanmış ve bunun iz-
dırabı içindedir. Bu gibi durumlarda kişinin durumu hakkında bir 
kanaate vardırabilecek ip uçları vardır ve şahsın sıkıntısını giderecek 
tedbirleri almak mümkündür. Meselâ şuuru yerinde olmayan bir şahısta 
bir çok hastalıklardan biri bulunulabilir ve bunlar iyi değerlendirilirse 
faydalı  bir ilk yardım yapılabilir. 

Şuuru yerinde olmayan bir şahsın yüz rengine bakarak hastalığı 
hakkında bir tahminde bulunulabilir. Yüz rengi kırmızı, al basmış bir 
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halde olabilir veya yüz rengi beyaz, saman sarısı rengindedir, ya da yüzü 
mavi , siyanotik bir renktedir. 

Şuuru yerinde olmayan kırmızı yüzlü bir şahısta yüksek tansiyon 
neticesi beyin kanaması, yahut güneş çarpması düşünülebilir. Müzmin 
alkolikler yahut şeker hastalığı gibi diğer hallerde de bu görünüm ola-
bilir. 

Şuuru yerinde olmayan beyaz, saman sarısı renginde bir yüzü olan 
şahısta kanama veya yaralanma neticesi meydana gelen bir şoku dü-
şünmelidir. 

Mavi renkli siyanotik bir yüzü olan şuursuz bir şahsta teneffüs  yol-
ları tıkanması (nefes  yollarında yabancı madde gibi), boğulma yahut 
akut kalb hastalığı olabilir. Siyanid gibi bazı zehirler ile karbonmonook-
sid gibi gazlarla zehirlenmelerde de aynı hal görülebilir. 

Alkolik entoksikasyon da kırmızı, beyaz yahut siyanotik mavi 
renkli bir yüz ile şuursuzluk husule getirebilir. Şunu da hatırda tutma-
lıdır ki böyle bir durumda muhakkak teneffüste  alkol kokusu, sendele-
yerek yürüme, manasız konuşma gibi hallerin bulunması lazım değildir. 
Sarhoşluktan dolayı hapise atılan bir şahsın sonradan diabetik koma, 
kafa  yaralanması veya diğer bir hastalıktan ölmesi hiç de nadir değildir. 
Böyle hallerde dikkatli bir tetkik ve yapılacak gerçek bir yardım ile 
ölümün önüne geçilebilir. 

Respirasyon ve nabız da, görünürde bir yaralanması olmayan şahıs-
ların durumu hakkında bir bilgi verebilir. Meselâ: şoklularda solunum 
adedi fazla  ve yüzeyeldir. Solunum yolları tıkanmasında, yahut kalb 
hastalıklarında nefes  alıp vermek çok güç olur (dispne), beyin yaralan-
maları, apopleksi, üremi yahut diabetik komada solunum düzenli 
değildir. 

Nabız kontrolü da şahsın durumu hakkında bir bilgi verir. Korku, 
heyecan ve kanamanın ilk zamanlarında nabız sıçrayıcı, dolgun ve daki-
ka adedi fazladır.  Kanama çok fazla  olduğu zaman veya kanamanın 
daha geç safhasında,  şok hallerinde nabız iplik gibi ince, sür'atli ve zayıf-
tır. Ağır yaralanmalardda, ağır hastalıklarda nabız çok intizamsız ola-
bilir ve nabzı hissetmek mümkün olmayabilir. Mamafi  şunu da hatırda 
tutmak lazımdır ki nabzın his edilmemesi şahsın ölmesi demek değildir. 
Fakat ümidin herşeye rağmen az olduğunu gösterir. 

Vücudun herhangi bir yerindeki paralizi yaralanmanın şiddet, 
genişlik ve tabiatını göstermesi bakımından mühimdir. Huıııerus yaralan-
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malarında radyal paralizi, alt taraf  yaralanmalarında peroneal paralizi, 
medulla yaralanmalarında parapleji, apopleksi veya dura dışı kana-
malarında hemipleji görülebilir. Kulak veya burundan mayi ile karışık 
kan gelmesi kafa  tabanı kemiklimde kırık olduğunun delili olabilir. Bu 
gibi hallerde şahsın durumu iyileşinceye kadar hasta ciddi bir kafa  kı-
rığı gibi tedavi edilebilir. 

Kusma bir çok hallerde görülebilir. Şok gibi ciddi bir halden, mi-
denin dolu olmasına kadar her türlü durumlarda kusma görülebilir. 
Kusma travmalarda bazen ciddi bir komplikasyon olan akut mide geniş-
lemelerinde de görülebilir. Kusmuğun miktarı ve tabiatı teşhiste büyük 
yardımcı olur. Kırmızı, taze kan midenin akut kanamasından veya ye-
mek borusundan, burun kanaması ve bademcik ameliyatındaki kana-
manın yutulmasından olabilir. Kahve telvesi gibi bir kusmuk uzun 
devam eden bir mide ülseri kanamasından olabilir. Bol miktarda 
fışkırır  gibi litrelerce açık kahve rengi kusma akut mide dilatsyonundan, 
olabilir. 

Öksürük ile kan gelmesi akciğer, bronş, trakea yaralanmasından, 
ya da akciğerin tüberküloz gibi bir hastalığından, veya kalb hastalığın-
dan olabilir. Böyle bir hastayı oturur veya yarı oturur vaziyette rahat 
ettirmeli ve mümkün olduğu kadar hastaya sükûnet vermelidir. Müm-
kün olan hızla bir hastaneye göndermelidir. 

Konvülziyonlar: Oldukça sık görülür, her zaman tehlikeli değildir, 
beyin kanamasında, beyin sarsıntılarında, ateşli hastalıklarda konvül-
ziyonlar olabilir. Konvülziyon en çok bir sar'a (epilepsi) belirtisidir. 
Bu gibi hastalarda en mühim husus dil, dudak ve yanakların ısırdmala-
rıdır. Bu bakımdan dikkatli olmak lazımdır. Mümkün olan hızla tıbbi 
tedavi yapılmalıdır. 

Derhal alınması lazım gelen tedbirlerin bir listesi aşağıya çıkarıl-
mıştır: 

Yaralı şahsın bilinci yerinde olsun veya olmasın aşağıdakiler ya-
pılır: 

1. Hastanın soluyup, solumadığına dikkat etmelidir. Solumuyorsa 
derhal sun'i teneffüse  başlanır. 

2. Soluması iyi ise kanama olup olmadığına bakmalıdır. Kanama 
çok ise kontrol için derhal lüzumlu tedbirleri almalıdır. 

3. Soluma iyi, kanama da yok ise şok ve kırık işaretleri bulunup 
bulunmadığına bakmalıdır. 
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17) Emniyet iğnesi (çengelli iğne), kutu 
18) Bir şişe antiseptik (lysol gibi) 
19) Amonyak 100 mi. 
20) Yanık merhemi (Bir kavanoz) 
21) % 1 /2 gümüş nitrat soüsyonu (500-1000 ml.) 
22) Cımbız 
23) Ölçek kabı 
24) Tahta atel (muhtelif  uzunluk ve genişlikte) 10-15 adet 
25) Tahta dil baskısı (10-15 adet) 
26) Şırınga kaynatma kabı 
27) Enjektör 5 cc. (1 adet) 
Yukardakileren başka daha büyük bir ilk yardım kutusunda aşa-

ğıdaki malzemeler de bulundurulabilir: 
28) Yüz maskesi (gazdan yapılmış) 5-10 tane 
29) Silmek için alkol (izopropil, etil ve metil alkol) 
30) Antiseptik sabun 
31) Temizleyici sıvı 
32) Hidrojen peroksid 
33) Buz kesesi 2 tane 
34) Sıcak su kesesi veya şişesi 2 tane 
35) Boyun buz kesesi 
36) Rektal ve oral termometre 
37) Bacak için Thomas veya diğer tel ateller 
38) Arter pensi 4-6 tane 
39) Bisturi sapı ve uçları 2-4 tane 
40) Şirürjikal makas 2 tane 
41) Şirürjikal dikiş iğnesi (muhtelif  boyda ve adette) 
42) İğne tutacağı 2 tane 
43) Muhtelif  numarada katgütler 
44) Muhtelif  numarada ipek, ya da pamuk iplik 
45 Tuhtelif  numarada krornik katgüt 
46) Göz kadehi 
47) El leğeni 

Ayrıca aşağıdaki ilaçların bulundurulması uygundur: 
1) Aspirin tablet 
2) Kodein hap veya tabletleri 
3) Hint yağı 50 ml. x 4 
4) Sofra  tuzu 
5) Antilıistaminik tabletler 
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6) Magnezyum sülfat  (300-350 gr.) 
7) Toz borik asid 
8) Prokain 30 ml. 
9) Morfin  veya Dolantin ampulleri 
10) Tetanos aşısı 
11) Antitetanik serum (herbiri 1500 veya 3000 ünite) 
12) Antigangrenöz serum 
13) 300 000 ünitelik Penisilin 10 ampul 
14) Terramycine, Erytlıromycine gibi appuller 
15) 1 şişe epinefrin  (1/1000 30 ml). 
16) Sodyum bikarbonat 300 gr. 
17) Hayvansal karbon 300 gr. 
18) Vazelin 250 gr. 
19) Diyare için tabletler 
20) Burun damlası 
21) Göz damlası 
22) Kulak damlası (Fenollü gliserin) 
23) Deniz ve araba tutmasına karşı tabletler 
24) Çinko oksid pomadı 
25) Zehirlenmeler için Üniversal Antidot 

Aktive toz karbon 2 kısım 
Magnezyum oksid 1 kısım 
Tannik asid 1 kısım 

26) Diazem gibi trankilizanların tablet ve ampulleri 
27) Uyku ilacı (tablet) 
28) Antihistaminik ilaçlardan aşağıdakiler verilebilir: 
-Klorfeniramin  4 mgr x 4 defa 
-Bromfeniramin  4 mgr x 4 defa 
Bunlar nadiren sedasyon verirler. 
-Difenilhidramin  25-50 mgr. x 4 defa 
-Trifenilamin  (Benadryl) 25 mgr x 4 defa 
-Pyrilamin (Neo-antergan) 25 mgr x 4 defa 
-Promethazine (Phenergan) 12,5-25 mgr x 2 defa 
29) Potasyum permanganat solüsyonu 1 /1000, 1 İt. 
Aşağıdaki yardımcı malzemenin de bulundurulması uygundur: 

1) Yetişkin ve çocuk hava tüpü 2 tane 
2) Ekartör dişli 1 çift 
3) Trachea tüpü 1 tane 
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moz denir. Eğer kanama dokular arasına toplu bir halde olursa buna 
hematom denir. Kontviziyon yaralarında hematom bazen çok büyük ola-
bilir. Deri altındaki dokularda ezilmeler olur. Basit kontüziyon yaraları 
çoğu kez bir arıza bırakmadan iyi olur. Kafa,  karın, göğüs gibi kısımlaın 
kontüziyon yaralanmalarında iç organların yaralanıp yaralanmadığına 
dikkat etmek lazımdır. Beyin, akciğer, mide, bağırsak gibi organların 
yaralanmalarından, özel bahislerinde, söz açılacaktır. 

B — Delik şeklinde yara 

Şekil 2 Ezik (contusion) yara 

Kontüziyon yaralanmalarında, şişme, yaralanmadan bazen 24-48 
saat sonra olur. yarada oluşan bu şişme, kanama ve damarlardan dışarı, 
doku aralıklarına, serum sızmasından (ekstravazasyon) olur. Deri altına 
ve dokular içine olan kanama bazen damarların yırtılmasından olur ve 
oluşan kanamaların meydana getirdiği Hematomun damarlar üzerine 
baskısından dolayı beslenme bozuklukları meydana gelir. Kasların 
fasiyaları  içindeki kanamaların baskısından adelelerde beslenme bozuk-
luğu oluşabilir. Dokular aralıklarındaki bu kanın, pigmentinin oksidas-
yonuııdan dolayı, siyah mor renk, bir kaç gün içinde, yeşil sarı renge 
dönüşür. 

Tedavi: 

1 - Soğuk uygulama: En iyisi Kontüziyona uğrayan yere buz koy-
maktır. Buz bir bez veya havluya sarılarak yara üzerine konur. Buz yok 
ise soğuk suya batırılmış kompresler konur. Soğuk damarları büzece-

30 



ğinden dokulara daha fazla  kan ve serum sızmasına engel olur. Bu 
suretle yaralarda şişme olmaz. 

2 - Kan dolaşımını azaltmak ve ağrı oluşumuna mani olmak için 
zedelenen kısım dinlendirilir. 

3 - 24-48 saat geçtikten sonra, dokular arasına sızan serum, ve 
yaralanmadan ölen hücre artıklarının, dolaşıma geçmesi için, zedelenen 
tarafa  sıcak kompresler konur. Ezik olan kısımda şişme ve kanama ar-
tıyorsa şahsın hemofilik  olup olmadığına dikkat etmek, ilgili hekime 
haber vermek lazımdır. Bilhassa çocuklarda hemofili  neticesi durdu-
rulamayan, tehlikeli kanamalar olabilir. 

Şiddetli Ezik Yaralarda  Tedavi:  Beyin, Akciğer, karın organlarının 
yaralanmaları ve tedavilerinin özel bahislerinde anlatılacağını söylemiş-
tik. Bunlar yapılmadan evvel ilk tedavi yapılır. Alakalı doktor çağrılır, 
ya da yaralı en çabuk bir araç ile hastaneye gönderilir. Bu arada özellik-
leri dolayısı ile bir kaç kontüziyon yarasından söz edeceğiz. 

Gözlük şeklinde hematom: Göz kapakları altında kan toplanmasıdır. 
Şahıs adeta siyah bir gözlük takmış gibidir. Gözün bir yere çarpması, 
yumruk ile travmaya uğraması ile meydana gelir. Travmadan kısa bir 
zaman sonra meydana çıkar. Bu şekil kontüziyonları Kafa  tabanı 
kırıklarından sonra meydana gelen gözlük şeklindeki hematomlardan 
ayırmak lazımdır. Kafasını  bir yere çarpan bir kimsede koma veya buna 
benzer bir fenalık  husule gelir ve bir iki gün içinde göz kapakları kan 
toplanmasından dolayı siyahlaşırsa kafa  tabanındaki damarların yır-
tılması akla gelir ve bu hal çoğu kez kafa  tabanı kemiklerinin kırılmasın-
dan olur. Böyle vak'alarda bazen burun ve kulakdan kan ile beraber 
beyin diken ilik suyunun geldiği de görülür. 

Parmak ezilmesi: Ekseriya parmağın bir kapıya sıkışması, parmağa 
bir taş düşmesi veya parmağa çekiç gibi bir araçla vurmaktan meydana 
gelir. Tırnak altında pek çok damarlar bulunduğundan bunların yırtıl-
ması neticesi kanama olur. Bir kaç gün içinde tırnak altına kan birikir 
(Kan oturması), ve tırnak siyah bir renk alır. Gerek travma ve gerekse 
kanın, altındaki sinir uçlarına baskısı sonucu çok şiddetli ağrı olur. Tır-
nak düşebilir. Bu gibi hallerde tırnak altına biriken kan bir iğne ile çıkarı-
lırsa hem ağrı geçer, hem de tırnağın düşmesi önlenebilir. Böyle hallerde 
parmak buz içine konursa, kan toplanması engellenebilir. Kan oturması 
halinde, kan çıkardır. Tırnak oynar ise, tırnağı çıkarmamalıdır. Arkadan 
büyüyen tırnak, eskisini iterek, onun yerine gelir. Tırnak yerinden oy-
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nadığı zaman parmak ve tırnak bir flaster  ile örtülür ve yeni tırnak 
gelinceye kadar bu durumda muhafaza  edilir. 

Kontüziyon yaraları genellikle kapalı yaralardır, fakat  bazen deri 
altında ki dokuların yırtılması ile beraber olabilir. Derinin yırtılması 
veya kesilmesi ve bu suretle altındaki dokuların meydana çıkması şek-
linde olan yaralara açık yara ismi verilir, bunların da değişik tipleri 
vardır: sıyrık, yırtık, kesik, delinme yaraları. 

Sıyrık yara (Abrasion):  Açık yaraların en az zararlısıdır. Bir yere 
dizini, kolunu çarpmak veya sürtmekle olur. Muntazam olmayan, yüze-
yel bir yaradır. Kanama, sızıntı şeklinde, yaranın üzerinde görülür. Eğer 
sıyrık derin olursa, kanama fazla  olabilir. Mekteplerde koşan çocuklar-
da, spor sahalarında en çok görülen bir yara tipidir (Şekil 1). Sıyrık 
yaranın oluştuğu yere göre; içinde toprak, taş, yağ, elbise parçaları, 
Kömür tozu gibi yabancı maddeler bulunabilir. Bu kirlilikler temizlen-
mezse yarada enfeksiyon  husule gelmesi kolaylaşır, aynı zamanda deri 
içinde bu maddelerin kalmasından dolayı Tatuaj (döğme) yapılmış 
gibi bir nedbe dokusu meydana gelir. Sıyrık şeklindeki yara derin de-
ğilse, içindeki yabancı maddeler oksijenli su ile gevşetilerek yaradan 
uzaklaştırılır. Bundan sonra yara hafifçe  sabunlu su veya hafif  deter-
jan ile yıkanır. Eğer yabancı maddeler böylece yaradan kolayca çıkarı-
lamıyorsa pens ve makas yardımı ile çıkarılıp temizlenir. 

Tedavi: 

Sıyrık yaralar aşağıdaki gibi tedavi edilir: 

1 - Yukarıda söylendiği gibi yara temizlenir. 
2 - Yaranın etrafı  silinir ve iyot tentürü sürülür. Geniş olmayan sıy-

r ık yaralarda yaranın içine de iyot tentürü atuşmanı yapmak faydalıdır. 
1 yot tentürü birçok mikropları öldürür ve enfeksiyona,  hatta tetanosa 
mani olur. 

3 - Yara üzerine antiseptik pomad veya antibiyotikli pomad sürü-
lür. Bunlar yoksa basit steril vazelin sürülür ve üzeri gaz bezi ile örtülür. 
Bu işlem ile yaranın üzerine gazlı bezin yapışması önlenir. 

Şekil 3 Kesik yara (tncision) 
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4 - Bunun üzerine bir sargı sarılır veya bir pet konarak flaster  ile 
cilde yapıştırılır. 

Pansuman değiştirirken, gazlar yaraya yapışmış ise, yara üstüne 
oksijenli su (hidrojen per oksid) dökülür. Bir kaç dakika beklenir 
yapışıklık gevşeyince gaz yaradan kaldırılır. Eğer oksijenli su yok ise, 
Aynı maksat için tuzlu su kullanılır. Bir bardak dolusu suya bir çay 
kaşığı Tuz koyarak elde edilecek tuzlu su bu iş için yeterlidir. 

Yırtık  Yara  (Laceration)  : Dokuların yırtılması ile meydana gelen, 
girintili çıkıntdı, kenarları muntazam olmayan, yaralardır. Dokuları 
yırtacak kadar keskinliği olan, daha çok künt araçlarla olan yaralardır. 
Taş, demir parçası gibi amiller bu tip yaralanmalara sebep olurlar. Tıpkı 
kesik yaralarda olduğu gibi deri altındaki önemli dokular yaralanabilir 
(Şekil 4). Bu tip yaralar genellikle kontüziyon ile beraber bulunur. Bu 
zaman ezik-yırtık (Kontüziyon ve laserasyon) (şekil 5) yaradan söz 

edilir. Bir otomobil kazasında, başın arabanın camına çarpması ile 
bu tip bir yara olur. Yırtık yaralara dışarıdan bakılınca nekadar önemli 
dokuların yırtıldığını kestirmek güçtür. Çünkü yırtık yara kenarları ya-
ranın dibini tıkarlar ve yaranın dıştan, içinin görünmesine mani olurlar. 
Yırtık yaralarda kanama, kesik yaralara göre, daha azdır. Eğer mühim 
damarlardan biri yaralanmış ise ciddi kanamalar olabilir. Kanamanın 
şiddeti yırtılan damarın dıvarının veya tamamının yırtılmasına bağlı 
olduğu gibi, damarın büyüklüğüne ve atardamar veya karadamar gibi 
damarın çeşidine de bağlıdır. Arter kopmaları daha şiddetli kanamalar 
yapar. Laserasyon yaralarında genellikle kanama azdır demiştik: Çünkü 

Şekil 4 Yırtık şeklinde yara (Laceration) 

Şekil 5 Ezik ve yırtık şeklinde yara 
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kopan damarın tabakaları damarın içine doğru büzülür, ayrıca ezik pıh-
tılaşmayı kolaylaştırır. Bu iki faktörden  dolayı yırtık yaralarda pıhtı 
teşekkülü ve damarın tıkanması kolay olur. 

İlk  yardım: 

1 - Yara içindeki taş, toprak, cam parçası, elbise parçaları gibi ya-
bancı cisimler çıkarılır. Bu suretlede yarada enfeksiyon  çıkması önlenir 
ve yara şifası  hızlandırılır. 

2 - Yara derinliklerindeki yabancı maddeleri çıkarmak için yara 
içine oksijenli su (Hidrojen peroksid) dökülür. Daha sonra Fizyolojik 
tuzlu su, ya da sabun ve su ile yıkanır. 

3 - Eğer yırtık yara çok geniş ve kirli ise (Otomobil kazalarında, ti-
ren kazalarında olduğu gibi ) yara temizliğine başlayıp, zaman kaybet-
memelidir. Bu gibi yaraların hastanelerde tedavi edilmesi uygundur. An-
cak yaralıyı hastaneye gönderirken yarası steril bir pet ile örtülür ve sı-
kıca sarılır. En hızlı vasıta ile hastaneye gönderilir. 

4 - Eğer yırtık yara basit ise, yara kenarları karşı karşıya getirilir 
ve kelebek şeklinde bir şerit ile derinin dudakları birbirine temas eder, 
halde deriye yapıştırılır (Şekil 6, 7). Flaster ile yara kenarlarının karşı 
karşıya getirilerek deriye yapıştırılması yara dikmek gibi bir şeydir. 
Çabuk yapılır, ağrısı yoktur, çocuklar ve sinirli şahıslar için çok kullanış-
lı bir metoddur. 

Kesik  yara (Incision  yarası): 

Bu tip yaralar çakı, bıçak, cam parçası gibi kesici aletlerle olur. 
Harplerde olan kasatura, süngü yaraları da kesik yaralardır. Cerrah-
ların ameliyatta kullandıkları bistürlerin açtığı yaralar da insiziyon ya-
ralardır (Şekil 3). Bu tip yaraların kenarları muntazamdır. Gerek deri, 
mukoza, gerekse bunların altındaki dokularda husule gelen yaralar 
daha düzgündür. Bu tip yaralar, büyük damarların ve sinirlerin geçtiği 
yerlerde olursa damar ve sinir kesilmesi gibi ciddi komplikasyoıılar 
olur. Kanama diğer yaralara göre daha fazladır.  Kesici aletin A. femora-
lis gibi bir arteri yaralaması bazen öldürücü kanamalara yol açabilir. 

İlk  yardım: 

1 - Ciddi kanama yoksa, veya kanama venalardan geliyorsa sıkı bir 
bandaj yapılır ve taraf  vücut seviyesinden yukarı kaldırılır. 

2 - Çok kanama yok ve yara da küçük ise kelebek şeklinde kesilmiş 
bir flaster  yapıştırılarak yara kenarları karşı karşıya getirilir (Şekil 6,7). 
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3 - Yara çabuk iyileşmez, ağrı ve kırmızılık, ateş yükselmesi var 
ise yarada enfeksiyon  başladı demektir. Bu zaman bir hekim tedavisi 
gerekir. 

4 - Enfeksiyon  olan yaralarda, dikişlerden bazdan alınarak, dikiş 
konmamış ise flaster  kaldırılarak, iyi bir yara drenajı temin edilir. 

A,B — 1.5 — 2 sm. genişliğinde 4-5 sm. uzunluğunda bir flaster  kesilir ve yapışan 
tarafın  aksine, yani ters tarafa,  katlanır 

C - D - Her iki köşsi düz olarak kesilir E - Katlanmış olan flaster,  kullanılmak üzere 
açılır 

ve deriye tutturulur 
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5 - Çok geniş kesik yaralara dikiş koymak en uygun olanıdır. Şüp-
heli ve enfeksiyon  çıkması muhtemel yaralara dikişler seyrek konur ve 
yara derinlikleri drene edilir. 

Delici yara (Puncture,  perfore,  penetre yara) : 

Deri veya mükozanın sivri bir alet ile (iğne, bıçak ucu, süngü, mız-
rak, kurşun) yaralanması perfore,  penetre yara meydana getirir (Şekil 1). 
Delici yaraların dıştan görünüşü basit olabilir. Dokuların birbiri üzerine 
katlanmasından derinleri görmek, ilk bakışta, mümkün değildir. Dikkatli 
bir tetkik ile delici maddenin cinsine ve tesir kuvvetine göre, yaranın 
derinliğinin, bazen, 10-15 sm. yi bulduğu saptanır. Yaranın yerine bağlı 
olmak üzere, derinlerdeki akciğer, kalb, karaciğer, mide, bağırsak, dalak, 
böbrek gibi organlar da yaralanabilir. Bu bakımdan delici yaralarda çok 
dikkatli olmalı, en iyisi bu gibi yaralar hastanede tedavi edilmelidir. 

Süngü, şiş, çivi gibi vasıtaların açtığı penetre yaraların içine, delici va-
sıtalar, kirli elbise parçalarını ve diğer kirlilikleri beraber sürükleyerek 
yarada adi ve gazlı enfeksiyonların  çıkmasına neden olabilirler. Bu gibi 
yaralarda tetanos çıkma olasılığı daima hatırda tutulmalıdır. Arı sok-
ması, köpek ısırması da delici yara husule getirir (Köpek ısırmaları ku-
duz bakımından önemlidir). 

İlk  Yardım: 

1 - Bu tip yara muhakkak bir hekim tarafından  görülmelidir. Hekim 
yoksa bir eczacı veya sağlık memuru, hemşire bu yaralıya tetanos antise-
rumu veya tetanos aşısı yapmalıdır. Özellikle paslı çivi batmalarında 
veya çok kirli toprakların bulunduğu yerde buna çok dikkat etmelidir. 

2 - Yaralanma, tetanos mikrobunun bulunması ihtimalinin az 
olduğu, deniz kenarı, gemi gibi bir yerde olmuş ise yaranın kanamasına 
müsade edilir. 

3 - Yara su ve sabunla iyice yıkanır ve kuru steril bir gaz ile örtülür. 

4 - Kirli yaralar, çivi batmış yaralar emilir ve kapatılır. Bu suretle 
yara derinlerine girmiş mikrpların dışarı çıkarılması temin edilir. 

5 - Bu tip yaralarda merhem (pomad) kullanmamalıdır. Merhem 
yaranın ağzını tıkar ve enfeksiyon  çıkması şansını arttırır. 

6 - Eğer yarada ağrı, kırmızılık, şişme ve duyarlık olursa bunlar 
enfeksiyon  başlaması belirtileridir. Yaralıyı hemen bir hekime göster-
melidir. 
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7 - Bu tip yaralarda cerahatlanma olursa, bu açdır ve cerahat dışarı 
akıtılır, aynı zamanda hastaya enfeksiyona  karşı sülfamid  veya antibi-
yotik verilir. 

Kıymık  yarası: Vücudun herhangi bir yerine kıymık parçasının bat-
ması bir nevi delici yaradır. Aynı zamanda kıymık içerde kaldığından 
yabancı cisimdir. Kıymık bazen çok küçük, bazen çok büyük olur. 

Gül dikeni, kaktüs dikenlerinin de deri içine girmesi delici yara ka-
bul edilebilir. Kıymıkların doku içinde kalması çok rahatsızlık hissi 
yaratır. 

İLK  YARDIM: 

1 - Kıymık batan yer üzerindeki deri sabun ve su ile temizlenir. 

2 - Bir iğne, kibrit veya alkol lambası alevinden geçirilir. Soğuması 
beklenir. Alev bulunmazsa iğne alkol veya iod tentürü ile sterilize edilir. 

3 - iğne üzerindeki cild yavaş yavaş kıymık aksına paralel olarak 
kaldırdır. Kıymığın kırılmamasına dikkat etmelidir. 

4 - Kıymık çıktıktan sonra, yerine bol iyot tentürü sürülür, veya 
sabunlu su ile yıkanır. 

5 - Tırnak altındaki ve derindeki kıymıklar anestezi yapılarak bir 
hekim tarafından  çıkardmalıdır. 

Değişik ve Büyük Yara Tipleri: 

Sıkışma ile ezik yaralar: (Crush  = Kraş  yaraları) : 

Bu tip yaralanmalar, bina altında kalmak, toprak altında kalmak, 
iki araba arasında veya vagon arasında sıkışmakla meydana gelir. Zel-
zele, toprak kaymaları, harplerde siperlerin çökmesi ile toprak atında 
kalma bu tip yaralanmaların başlıca nedenleridir. Maden ocaklarında 
dehlizlerin çökmesi de bu tip yaralanmalara sebeb olur (Şekil 8). Bu 
tip yaralanmalarda vücudun büyük bir kısmJ (Üst ve alt tarafın  tamamı 
veya bir kısmı, gövde gibi) ezilir. Bu bir nevi genel olan iç veya dış kon-
tüziyon yarasıdır. Kraş yaralanmalarda ezilmeler çok ciddi olduğundan 
yaraklar şoka uğrarlar, sekonder olarak kırık ve iç organların yarala-
maları meydana gelebilir. Ağır sıkışma ezik yaralarda böbreklerin çalış-
ması da durabilir. 

İlk  yardım: 

1 - Bu tip yaralanmalarda, şok olması çok sık olduğundan, ilk 
görünüşte şok olmasa bile, derhal yaralı bir hastane tedavisi için en çabuk 
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araç ile hastaneye gönderilir. Hastaneye gönderinceye kadar şunlar 
yapılır. 

2 - Hasta baş aşağı, şok vaziyetine konur. 

3 - Ağrısını durdurmak için elde ne varsa (Morfin,  kodein gibi) veri-
lir. 

4 - Hasta rahat ve ılık bir yerde bulundurulur. Terleyecek derece-
de hasta ısıtümamalıdır. Gerekli sıvı verilmelidir. 

Şekil 8 Bombardımandan sonra yıkılan bir evin enkazı altında, alt tarafı  sıkışan, bir kazalı, 
hastada ileri derecede Kas ezilmeleri ve şok husule gelmiştir. Bir müddet sonra böbrekleri 
çalışmamış (Aniiri) ve hasta üremiden ölmüştür. Büyük Kraş yaralanmalarda en çok korkulan 

şok ve anüri komplikasyonu'dur 

5 - Bulunduğu tehlikeli vaziyetten yavaş yavaş hareket ettirilerek 
kurtarılmalıdır. 

6 - Kraş yaralanması genellikle alt veya üst tarafın  sıkışması neti-
cesi olduğundan taraflar  üzerine sıcak uygulamamlaıdır. Çünkü yarala-
nan tarafta  toplanan toksik maddeler, sıcak dolayısı ile kolayca absorbe 
olacağından hasta şoka girebilir. 

7 - Yaralanan tarafa  atel uygulamadan yaralı nakledilmemelidir. 

Üst  tarafın  makinelere kaptırılması : 

Bilhassa çamaşır makinalarında, kayışla çalışan makinalarda, elin, 
ya da kolun makinanın silindirleri arasında sıkışması ile meydana çıkan 
bir tip yaralanmalar vardır ki bunlar da bir çeşit kraş yaralanmasıdır. 
Bu çeşit yaralanmalar evlerde olduğu gibi, en çok endüstri de çahşan genç 
tecrübesiz şahıslarda olur. 
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El ve kol silindirler arasına çekilirken ezilme olur. Ezilmenin dere-
cesi silindirlerin sıkışmasını temin eden yayların kuvvetine, makinala? 
durdurulmadan yapılan kurtarma çabalarına, el ve kolun kalınlık dere-
cesine bağlıdır. Genellikle bu tip yaralanmalarda yaralar çok yaygın 
değildir, ancak deride sıyrık ve yırtıklar görülür. Fakat hastada şok 
husule getirecek derecede yaygın bir sıkışma ve ezilme olabilir. Bu gibi 
kazalarda, yaralıyı ilk gören şahsın, yanlış olarak yaralanmayı küçüm-
semesi büyük tehlikeler ortaya çıkarır. 

İLK  YARDIM: 

Özel bir tedavi uygulanmayan hastalarda, derin dokuların ezil-
mesinden dolayı kol şişer, eğer kötü tedavi edilirse bu şişme çok ileri de-
recelere varır. Adale nekrozları ve enfeksiyonlar  ortaya çıkabilir. Diğer 
kraş yaralarında olduğu gibi, bunlarda da şok ve anüri meydana gele-
bilir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, kazaya uğrayan şalııs 
en sür'atli vasıta ile hastaneye gönderilir. Görünüşte kazalının ciddi bir 
durumu olmasa, her hangi bir yerinde yara bulunmasa bile, yaralı en 
aşağı 48-72 saat gözlenmelidir. 

İlk  yardım olarak şunlar yapılır: 

1 - Sıkışan kol, sabun ve su ile iyice temizlenir, bereler üzerine iyot 
tentürü sürülür ve steril gaz ile kapatılır, var ise elastik bandaj ile kol, 
parmaklardan koltuk altına kadr, tazyik ile sarılır. Eğer elastik bandaj 
yok ise, kol pamuk ile örtülür ve üzeri gaz veya amerikan sargı ile sarı-
lır. Eğer bunlar da yoksa kol bir yüz havlsu ile sarılır. 

2 - Konan bandajlardan sonra kazalı ağrıdan şikâyet eder veya 
sargının sıktığını söyler ise bandaj gevşetilir. 

3 - Kolun daha fazla  şişmesine mani olmak için, dolaşımı azaltmak 
maksadı ile kol beden seviyesinden daha yukarda tutulur, ya da kol 
bir yere asılır. 

4 - Hasta oda hararetinde saklanır. 
5 - Yeterli sıvı verilir. 
6 - İdrar çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. 

Blast yaralar: 

Bu tip yaralar da bir çeşit kraş (Sıkışarak ezilme) yaralanmadır. 
Gerek su içinde, ve gereks her hangi bir yerde meydana gelen bir patla-
manın yaptığı tazyik dalgalarının kazalıya tesir etmesinden olur. Çoğu 
kez deniz muharebelerinde, batan gemilerden denize düşen erlerde olur. 
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Yakın bir yerde su içinde patlayan bombanın meydana getirdiği 
basınç dalgalrı şahsa tesir ederek, iç organlarda ezilmeler meydana 
getirir. Bu hadise su içinde olursa buna "Su blastı" denir (Şekil 9). 

Şekil 9 Atmosferde  patlayan bir bombanın husule getirdiği hava basınç dalgalarının 
kazalıya tesiri (Hava blastı) 

Karada olursa Hava basıncının kazalıya tesir etmesinden meydana 
geldiği için "Hava blastı" denir (Şekil 10). Uçaktan atılan bir bomba, 

(Su blastı) 
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Top mermilerinin, patlaması neticesi atmosfer  basınç dalgaları, civarın-
daki binaların yıkdmasına, ya da camların kırılmasına sebep olur. Aynı 
basınç dalgalarının tesir sahasında bulunan şahıslar'ın iç organlarında 
kanamalar, kopmalar, parçalanmalar olur (Şekil 11). En çok Akciğer, 
Karaciğer, beyin kanamaları görülür. Mide, kolonlarda yırtılmalar 
meydana gelebilir. Hastalar derin şok içine girebilirler. Glandula supra 
renalislerde kanama olursa şok daha kolay meydana çıkar. Özellikle 
Atom bombası patlamalarında blast yaralanmalar çok olur. Sivil hayatta 
gaz bombalarının patlaması bu tip yaralanmalara sebeb olabilir. 

Şekil 11: Blast yaralanmalarda primer ve sekonder leziyonlar: primer olarak kaburga 
kırıkları, Akciğer Hilus'unda kanamalar, karaciğerde yırtılma ve patlamalar, Kaburga 
diyafragma arası sahada ezilme, ve kanamalar, sekonder olarak da yaygın akciğer 

Bu tip yaralılarda iç kanamalar, organ patlamaları olduğundan, ilk 
görüldükleri zaman genel durumları iyi de olsa bir çok günler hasta-
nede gözlem altında bulundurulmalıdır. 

1 - Genellikle vücut dışında yara yoktur, ya da yanık veya sıyrık, 
ezik yaralar vardır. Bu halde, bunlar temizlenir, ve üzerlerine yanık 
merhemi, yara varsa iyot tentürü sürülür ve steril gazla kapatılır. 

2 - Hasta ılık bir odada yatırılır, etraf  çok soğuk ise üstlerine bat-
taniye örtülür ve baş aşağı vaziyet verilir. 

3 - Ağrı var ise, ağrı giderici ilaçlar verilir. 

kanamaları olur 

İLK  YARDIM: 
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5 - Yaralı taraf  bir atel içine konur, ve yaralı süratle bir hastaneye 
gönderilir. 

6 - Büyük damarların geçtiği yerlerdeki kurşun yaralanmalarında 
ilk görüşte kanama görülmese bile, bunun geçici olarak yaralı bir damar-
da kanamanın durmasından ileri gelebileceğini düşünmeli ve hasta 
nakledilirken, tarafa  münasip yerinden bir garo koymalıdır. 

Damar duvarındaki bir delik, ya da kopan bir damarın ağzı pıhtı 
ile tıkanabilir ve kanama görülmez. Fakat yaralının nakli esnasında 
pıhtı yerinden oynayarak ciddi ve öldürücü kanamalar olabilir. 

7 - Kurşun yaralarının giriş ve çıkış yerlerine kesin olarak dikiş 
konmaz veya flaster  ile yara ağızları kapatılmaz. 

8 - Bazen Kurşunun yalnız bir giriş deliği vardır ve kurşun yırttığı 
damarın bir dıvarında takılıp kalmıştır. Böyle bir vaziyette kurşunun 
yerinden oynatdması ciddi ve öldürücü kanamalara yol açabilir. Bun-
dan dolayı damarların geçtiği yerlerdeki kurşun yaralarında, yara için-
de kurşun görülürse bunları almaya teşebbüs etmemelidir. En iyisi 
yaranın üst tarafından  bir garo koyup her şeyin bir hastanede yapıl-
ması için yaralıyı sür'at ile hastaneye göndermelidir. 

9 - Her kurşun yaralısına tetanos serumu ve aşısı yapmalıdır. 
10- Kurşun plevra boşluğunda bir yara açmış ve hava emilmesi 

varsa, delik ağzı hemen steril vazelinli bir gaz ile kapatılmalı ve göğüs 
sıkı sıkıya, şekildeki gibi, sarılmalıdır. Açık göğüs yaralanmalarında, 
plevra boşluğuna hava emilir, mediastinum yaralanmanın aksi tarafa 
yer değiştirir, Akciğer çöker, bu vaziyette kalbin çalışması çok güç olur. 
Bazen bundan dolayı kalb durabilir (Şekil 14, 15, 19). 

11- Kanaması olan kurşun yaralanmalarında, bir taraftan  yukarı-
da söylenen tedbirler alınırken, bir taraftan  da hastaya sıvı, kan, plazma 
verilir ve hasta bu halde hastaneye nakledilir. 

Yara  ve kırık : 

Kontüziyon, Laserasyon veya kraş yaralanması, ya da kurşun ya-
ralanmaları bir kırık ile beraber olabilir. Bu gibi hallerde kırık kapalı 
bile olsa dikkatsiz nakillerde kırık uçları deriyi delerek kapalı kırık, açık 
kırık haline gelebilir. Ya da açık kırık, yara yapan etkenin ilk etkisi ile 
olur. Açık kırıklarda enfeksiyon  tehlikesi çok büyüktür. Kırıklarda, ay-
rıca kırık uçlarının bir damar veya siniri yaralaması tehlikesi de var-
dır (Şekil 16, 17). 
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Şekil 14: Göğüs duvarında, hava emilen bir yarada göğüse bandaj tatbiki. Bu iş için 
kravat bandaj veya geniş flaster  kullanılır 



Şekil 19: Çok yaralı bir kişide acil tedavi 
a - Baş, çene, göğüs ve sol uyguluğundan yaralı bir kişi. Bu şahısda mtrakranial bir 

yaralanma, kırık uçları oynamış alt çene kırığı, içeri hava giren göğüs yaralanması, 
ve sol femur  açık kırığı var 

b - Tedavide en mühim olan hastanın hava almasını sağlamaktır, bunun için Trachea'ya 
töp konmuştur (Tracheostomie). 

c - Aym maksat için buruna tüp konur. 
d — Göğüs boşluğuna hava girmemesi için göğüse sıkı bandaj yapılır, 
e - Femurdaki yaradan kan gelmesini durdurmak için femura  bandaj tatbik edilir, 
f  - Kafa  içi yaralanmalarda Hekim tarafından  göz dibi muyatenesi yapılır. 
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ramasıdır. Basit şekilde kanayan yaraların kanamasının durdurulması 
sıkı bir tampon yapmakla mümkün olur. Çok fazla  kanama vak'alarında 
kan durdurmak için yapılacaklar özel bölümünde anlatdmıştır. 

Şekil 20: Derinlemesine bir yarada Deri tabakalarının yırtılması görülmektedir, 
a - Yara 
b - Yara içi kanama 
c — Epidermis 
d — Dermiş 
e - Subkutan doku 
f  - Kas 

Diğer mühim yara komplikasyonu yara enfeksiyonudur.  Belli başlı 
yara enfeksiyonları  şunlardır: 

1 - Adî enfeksiyonlar  (Streptokok, stafilokok,  pnömokok, koli 
basili ....) gibi mikro organizmaların yaptığı enfeksiyonlar. 

2 - Gazlı enfeksiyonlar  (anaerob basillerin yaptığı enfeksiyonlar: 
Welch basili, Novy basili gibi) 

3 - Tetanos, Tetanos basillerinin yaptığı enfeksiyon. 

1 - Adi enfeksiyonlar:  Yaralanmalardan sonra enfeksiyon  etkeni 
vücuda ya yarayı yapan araç ile (Kurşun, bıçak, şiş, cam parçası vb.) 
veya vücudda bulunan mikro-organizmalrın yara içine girmesi şeklinde 
sokulur. Genellikle yaralanmalarda enfeksiyon  bir çok mikroplarla olur. 
buna polimikrobik enfeksiyon  denir. Bazen de yarada enfeksiyon  yapan 
bir mikrop çeşididir, buna monomikrobik enfeksiyon  denir. 

Yara enfeksiyonu  yapan çeşitli mikroplar vardır: 
1 - Çok piyojen mikroplar: (cerahat çok yaparlar) 
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Stafilokoklar:  Bu mikroplar her dokuda enfeksiyon  yapabilirler. 
Husule getirdiği eksüda kalın ve krem gibidir. Rengi sarı veya gri beya-
zımtıraktır. 

Streptokoklar : Bu mikrobun hemolitik, nonhemolitik, aerobik, mik-
ro aerofilik,  anaerobik çeşitleri vardır. Üst teneffüs  yollarında bu mik-
roplardan olma enfeksiyonar  sık görülür. Buralardan yaralara kolaylıkla 
bulaşır ve yaralarda lokal enfeksiyonlara  sebeb olurlar. Bu mikropların 
neden oldukları hastaıklar cellulitis, gangren,lymphangitis, abse, bakte-
terimi, septisemi gibi hastalıklardır. Bu mikropların yaptığı eksüda ince, 
sulu, sarımtırak yahut hafif  yeşil renktedir. 

2 - Az piyojen mikroplar : (Cerahat az yaparlar) 

Diplokoklar: Burada Diplococcus pneumoniae, Diplococcus He-
mophilus influenzae  vardır. Bu mikroplar nadiren saf  kültürlerde bu-
lunurlar. Bunlar pnömoni yaparlar, bazen plevra ve peritonda enfeksi-
yon husule getirirler, bazen diğer cerahatli enfeksiyonlarda  da bulunur-
lar. 

3 - Anaerobik spor-yapan-mikroplar: 

Bu mikroplar anaerobik, ya da mikroaerofiliktir,  görünüşleri iğe 
benzer ve aynı şekilde de spor yaparlar. Bu şekillerinden dolayı bunlara 
clostridium denir. Yaptıkları enfeksiyonlara  da klostridial enfeksiyonlar 
denir. Bir çok çeşitleri vardır: 

Clostridium tetani (Tetanos hastalığı yapar), Diğer bir anaerobik 
klostridial hastalıkda Gazlı gangren'dir. Bu hastalağa Klostridial  myo-
sitis ve anaerobik cellulitis de denir. Bu hastalığı yapan mikropların 
başında clostridium perfringes  (Welchi) gelir. Bu hastalıkta, daha az 
olmak üzere, aşağıda sıralayacağımız mikroplar da bulunur: 

Clostridium Novyi, Clostridium septicum, clostridium bifermen-
tans (Sordelli), clostridium sporogenes, clostridium histolyticum. Bu mik-
ro organizmalar, oksijenin az bulunduğu anaerob hallerde, yabancı 
maddelerin, kirliliklerin, nekrotik dokuların bulunduğu ortamda, ıske-
mik durumlarda kolayca çoğalır ve yayılırlar. 

4 - Mide  bağırsak kanalında bulunan mikroplar: 

Enterococcus (Streptococcus) 1ar en çok görülen patojen bakteri-
lerdir. Fakat bağırsaklarda bunlardan başka bir çok bakteriler daha, 
kombinasyon halinde, bulunur. Bunlar: Escherichia coli, Aerobacter 
aerogenes, pseudomonas aeruginosa, proteus vulgaris, klebsiella pneumo-
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niae, Alcaligenes faecalis  ve Bacillus paracoli dir. Bunlardan başka 
stafilokok  ve streptokok çeşitleri de bulunabilir. 

Koli basili enfeksiyonları  bir çok mikroplarla karışıktır. En çok sidik 
torbası ve anüs yakınındaki enfeksiyonlarda  bulunur. Bir çok şimik ve 
antibiyotik tedavi maddelerine dirençlidir. Kurşun yaralanmalarında, 
bağırsaklar da delinirse Koli basilleri ile karışık peritonitler olur. Glu-
teal bölgenin yaralanmalarında Koli basilinin de bulunduğu yaygın fleg-
manlar çok görülür. 

Pseudomonas aeruginosa (Basillus pyocyaneus) iyileşmekte olan, 
gı-anülasyon safhasındaki  yaralarda, yanıklarda diğer mikroplarla be-
raber bulunur. Patojenitesi fazla  değildir, yaralarda mavi yeşil cerahat 
yapar, bir çok ilaçlara dirençlidir. Yaradan bu mikrobu temizlemek 
oldukça güçtür. Aletlerle bir hastadan diğerine kolayca bulaşır, hastayı, 
uzun devam etmesi ile, çok üzer. Nadir olarak kana karışarak Septisemi 
yapabilirler. Karışık bakteri enfeksiyonları,  en çok bulunan mikrobun, 
çeşidine, lokal yara şartlarına ve kişinin hastalığa karşı göstrdiği reak-
siyonlara bağlı olmak üzere lokal veya yaygın olabilir. Yaralanma anın-
da kontaminasyon sonucu giren mikroplardan başka dikkatsiz yapılan 
yara tedavisi ile de bir çok mikroplar yaraya girebilir. Bu bakımdan her 
yara steril olarak, aseptik şartlarda tedavi edilmelidir. 

Yara enfeksiyonlarında,  bilhassa, yanık gibi, geniş bir sahanm yara-
lanmasında, solunum yollarında ki mikropların büyük rolü vardır. 
Bu bakımdan yara tedavisi veya ilk yardım yapan kişilerin ağızlarına 
maske takmaları uygundur. 
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TETANOS (KAZIKLI HUMMA) 

Tetanos yara komplikasyonları içinde en ciddî olanıdır. Eskiden bu 
hastalığa tutulanların % 80 -90 nı ölürdü. Halen tedavi imkânları daha 
iyi olduğundan bu oran daha düşüktür. Her şeye rağmen tetanos çok 
ciddî bir hastalıktır. 

Tetanos, elostridium tetani denilen, anaerob şartlarda yaşayan, bir 
mikrop ile olur. Bilhassa delik şeklinde yara yapan kurşun yaralarından 
sonra çok görülür. Bu hastalık sonucu, Kaslarda şiddetli kasılma olur ve 
hasta bir yay gibi bükülür ve sertleşir. Bundan ötürü eskiden bu hasta-
lığa "kazıklı humma" derlerdi. 

Tetanos basili, ot yiyen hayvanların, bağırsaklarının, tabii misafiri-
dir, daha az olmak üzere insanların bağırsaklarında bulunur. Parçalı, 
doku haraplılığınm fazla  olduğu, anaerob şartların bulunduğu yaralarda 
mikrop patojen bir hal alarak, ağır olan, tetanos hastalığını yapar. 

Diğer mikroplarla, Tetanos basili beraber bulunursa, hastalık yap-
ma olanağı daha çok olur. Hayvan gübrelerinin çok bulunduğu verimli 
topraklarda bu mikrop çok bulunur. Bu sebeplerden dolayı gübreli 
arazideki yaralanmalarda, tetanos vak'aları çok olur, halbuki çöller-
deki yaralanmalarda bu hastalık daha az görülür. Hastalığın kuluçka 
devri ne kadr kısa ise hastalık okadar ciddidir Beyine yakın yerlerdeki 
yaralanmalardan sonra çıkan tetanos diğer yerlerdeki yaralardan sonra 
olan tetanos'a göre daha tehlikelidir. 

Hastalığın kuluçka devri çok değişiklikler gösterirse de genellikle 
4-15 gündür, spor şekilleri dokuların ve vücudun derinliklerinde, aktif 
bir hale gelmeden aylar ve senelerce canlı kalabilirler. 

Ayak altında yara yapmış ve orada kalmış bir taş ile doku arasında, 
vücudun derinliklerinde bulunan bir kurşunun etrafında,  tetanos spor-
ları, senelerce kalabilirler. Bu bakımdan yabancı cisim çıkaran cerrah 
ile böyle yaraları tedavi eden kimselerin bu noktayı hatırda bulundur-
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malrı lazımdır. Bir kurşun çıkardmasından sonra bazen tedbir alınmazsa 
tetanos çıkabilir. Bu tip yaralarda, yabancı cisim çıkarılmalarında ted-
bir olarak muhakkak tetanos aşısı yapılmalıdır. Tetanos mikrobunun 
husule getirdiği toksinlerin tesir ettiği yere göre değişik klinik görünüm-
ler ortaya çıkar: 

1 - Toksinler lokal olarak effektör  hücrelere tesir ettikleri zaman 
lokal tetanos çıkmasına yol açalar ve burada kasılan iskelet kaslarıdır. 

2 - Toksinler lemfatik  damarlara ve buradan umumi sirkülasyona 
karıştıkları zaman tetanos'un umumi semptomları ortaya çıkar. Bu 
durumda tetanos toksinleri medulla spinalis ve medulla oblongata'nın, 
bilhassa reaktif,  hücrelerine tesir ederler. 

Tetanos  görünümü: 

Yaralardan sonra meydana çıkan tetanos vakalarında, yara bazen 
dikkatten kaçacak kadar küçüktür: Bir iğne batması, çivi batması gibi... 
Bazen çok pis, görünüşü kötü, yaralanmalarda tetanos olmadığı gibi, 
görünüşü önemsiz bir yarada tetanos çıkabilir. 

Tetanos kendini kasların kasdması ile gösterir. Bu kasdmalar ara-
lıklı olur, bazen uzun devam eder. Yüz kaslarının kasılmasından yüze 
gülünç bir hal geJir, alaycı bir gülüş hali vardır, buna Sardonia gülüşü 
(Risus Sardonicus') denir. Çene kasları kasddığı zaman, kişi, ağzını aça-
maz, adeta çene kilitlenmiştir. Yutma adalelrinin spazmı neticesi hasta, 
yutamaz ve nefes  alamaz. Bazen yutma, nefes  alma adalelerinin spazmı 
birbirini kovalar ve bazen krizler uzun devam eder. Gırtlak spazmı uzun 
devam ederse nefes  alamamaktan (asphyxie) hastalar ölürler. Bazen ufak 
bir gürültü spazmların ortaya çıkmasına neden olur. Daha kötü durum-
larda ateş yükselmesi ve felçler  olabilir. Bazı tetanos vak'aları hafif  sey-
reder ve ancak dikkat edilirse yerel kas kasılmaları fark  edilebilir. Tetanos 
kendiliğinden iyi olabildiği gibi, çoğu kez öldürücüdür. 

Korunma:  Daima yaralanmak durumunda olan küçük okul çocuk-
ları ile iş icabı yaralanmak ihtimalinin bulunduğu işçilerde, askerlerde aşı 
yapılarak bunların vücutlarında aktif  antikorlar bulundurulur. Toksoid 
veya anatoksin denilen tetanos aşısı 3 defada  yapılır. Her bir aşıdan son-
ra üç hafta  beklemelidir. I. inci enjeksiyon için 1 cc., II inci enjeksiyon 
için 2 cc., III üncü enjeksiyon için 2 cc. aşı kullanılır. Bağışıklık (Immü-
nite)ın tam olması için enjeksiyonlar arasında üç haftalık  zaman bırak-
maya dikkat etmelidir, yoksa iyi bir bağışıklık oluşmaz. Çok acil 
hallerde aşdarı iki hafta  aralıklar ile yapmalı ve fakat  bu müddeti daha 
aşağı indirmemelidir. 4-5 hafta  aralıkla Tetanos aşısını iki kerre de yap-
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mak da mümkündür, ancak böyle hallerde 6-12 ay sonra bir enjeksi-
siyon daha yapmak lazımdır. Bu şekilde bağışıklık kazanan kişilerin bağı-
şıklıkları 5 sene kadar devam eder. Bu müddet içinde yaralanan kişilere 
1-2 cc. aşı yapılır. Ayrıca bağışıklığın devamı için 5 senede bir 1 cc. te-
tanos aşısı yapılmalıdır. 

Kirli, pis yerlerde yaralanan ve yara şekli parçalı olan, fazla  doku 
haraplığı bulunan, anaerob şartları olan yaralarda, yara iyice temizle-
nir, içinde yabancı maddeler varsa çıkarılır, ölü dokular kesilir (deb-
ridman) ve yara tuzlu su ile yıkanır, bundan sonra yaraya dikiş konmaz. 
Eğer böyle bir kişiye beş sene içinde aşı yapılmış ise 1-2 cc tetanos aşısı 
yapılır. Eğer şahıs tetanos aşısı ile aşdanmamış ise en az doz olan 3000 
ünite tetanos antitoksin serumu cilt içine şırınga edilir, Bir hafta  sonra 
aynı miktarı tekrar etmek faydalıdır.  Eğer şahısda, serum yapmağa 
karşı hassaslık varsa 1 /10 cc tetanos serumu 10 misli fizyolojik  serum 
ile karıştırılarak deri içine şırınga edilir, her 30 dakikada bir miktar 
arttırılarak 2 /10 cc, 3 /10 cc, 4 /10 cc, 5 /10 cc'a kadar çıkılır. Bundan 
sonra her yarım saatte bir 1 cc yapılır ve serum bitene kadar bu şekilde 
devam edilir. 5 /10 cc den sonra yapdacak serumlar için artık sulandır-
mağa lüzum yoktur. Eğer şahısa şimdiye kadar serum şırınga edilme-
miş ve hassas olup olmadığı bilinmiyorsa, bu gibi kimselere 0.5 cc tetanos 
serumu yapılıp 1 / 2 - 1 saat beklenir. Herhangi bir deri reaksiyonu olmaz 
ise geri kalan serumun hepsi deri içine şırınga edilir. Tetanos'a karşı 
aşılanmamış bu gibi kişilere aynı zamanda aktif  bağışıklık husule gel-
mesi için, tetanos toksoid'i de yapılır. Yara içine iod tentürü atuşmanı 
çok faydalıdır. 

Çok komplike yaralarda, kuluçka devri çok kısa olan baş yaralan-
malarında, şahsın aşılanıp aşılanmadığına bakmaksızın hemen tetanos 
serumu ve aynı zamanda aşı yapmalıdır. 

Tetanos  husule gelmiş yaralılarda yapılacaklar: 

1 - Hasta derhal bir hastaneye kaldırdır, karanlık sakin bir odaya 
yatırılır ve gerekli tedaviye, vakit geçirmeden, başlanır. 

2 - Tahrişlerden kurtarmak için Trankilizan ilaçlar verdir. 

3 - 50.000-60.000 ünite Tetanos antitoksin serumu kas veya damar 
yolundan verilir. 10.000 - 20.000 ünite Tetanos antitoksini yara çevre-
sine şırınga edilir. 

4 - Yaradan kültür yapılır. 

5 - Yarada geniş eksiziyon yapılır ve yara temizlenir. 
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6 - Her gün 50-60.000 ünite tetanos antitoksin serumu verilir. 

7 - Hasta iyi nefes  alamıyorsa 0 2 verilir, icab edrse trakeostomi 
yapılır. 

8 - Gerekli mayi verilir, idrar ve gaita çıkarması kontrol edilir. 
(Şekil 21). 

9 - Hasta daima kontrol altında bulundurulur, iyi bakdmayan has-
talarda ölüm olasılığı fazladır. 

Şekil 21: Bir yaralıya hastanede, intravenöz mayi verilmesi 

Gazlı Gangren: 

Anaerob clostridium'ların yaptığı ağır bir yara enfeksiyonudur. 
Gazlı gangren mikropları ot yiyen hayvanların bağırsağında bol miktar-
da bulunur, insanların bağırsağında da küçümsenmeyecek kadar çok 
bulunur. Bu mikroplar, bitkiler için uygun olan verimli topraklarda da 
çok miktarda bulunur. En çok görülen ve hastalık yapan mikrop clost-
ridium perfringens  (Welchii) dir. Daha az sıklıkla clostridium Novyi, 
clostridium septicum, clostridium bifermentans  ve clostridium histoly-
ticum bulunur. 

Anaerobik şartların bulunduğu yaralarda, fazla  miktarda gazlı 
gangren yapan mikroplar içeri girmiş ise bu tip enfeksiyon  kolay meyda-
na gelir. Bu enfeksiyonun  en çok görüldüğü yara şekilleri şunlardır: 

a - Parçalı, toprakla bulaşmış kaza yaraları ve açık kırıklar, 

b - Kurşunla yaralanmalar ve diğer harp yaraları. 

c - Gaita ile bulaşmış topraklarda oluşan kontüziyon ve delik 
şeklinde yaralar, çivi batmaları. 
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d - îyi bir yara temizliği ve yara eksiziyonu yapdmadan dikiş 
konan yaralar. 

Bu tip gazh enfeksiyonlar  alt taraf  ve kaba etlerin yaralan-
malarında daha çok görülür, çünkü bu kısımlarda kaslar boldur ve 
bunların yaralanması, ezilmesi ile anaerob yara şartları daha kolay 
meydana gelir. Yüz ve baş yaralanmalarından sonra gazlı enfeksiyon 
olma olasılığı çok daha azdır. Bu mikroplar, anaerob şartlarda yaşa-
dıklarından bunların aerob mikroplarla beraber bulunması, hastalık 
olasılığını ve hastalığın şiddetini arttırır. 

Bu basillerin en mühim özelliği gaz yapmalarıdır. Hastalığın iki 
klinik şekli vardır: 

1 - Adalelerde enfeksiyon  husule getiren, yaygın ve hızla ilerleyici 
tip enfeksiyon.  Buna Klostridial  myositis de denir. Asıl gazlı gangren 
denilen enfeksiyon  budur. Çoğu kez öldürücüdür. 

2 - Bu tipte primer olarak kaslarda enfeksiyon  yoktur. Gazlı gang-
ren mikropları deri altı dokusu ve fascialarda  faaliyette  bulunurlar, 
bundan dolayı bu tipe Klosrtridial  cellulitis de denir. 

Bu tip, kaslarda olan gazlı gangren kadar öldürücü değildir, fakat 
çok ağır bir enfeksiyondur.  Bazen adaleye de yayılarak öldürücü klost-
ridial myositis yapabilir. 

Hastalığın  Klinik  Görünümü: Hastalığın kuluçka devri kısadır, 
yaralandıktan 2-3 saat sonrasından 3-4 güne kadar olan kısa bir süre 
içinde hastalık meydana çıkabilir. Hastalar genellikle yaralarındaki 
tazyik ağrısından şikâyet ederler. Ağrının şiddeti, yara genişliğine göre, 
çoktur. Eğer hastaya yaralandığı zaman sargı sarılmış ise yaralı bu sar-
gının sıktığından şikâyet eder. Sargının çözülmesinden sonra ağrmın ve 
sıkmanın geçmediği dikkati çeker. Bu hal dokuda husule gelen gazın 
sinirler üzerine baskısında ileri gelir. Yaranın görünüşü morumtırak, 
pişmiş et gibidir. Bazen pis koku olur. ilerlemiş, şiddetli enfeksiyonlarda 
parmaklarda morarma ve gangren görülür. Yaralıda ateş yükselmesi 
vardır, nabız adedi fazladır.  Görünüşü ağır bir toksik tabloyu andırır. 
Yara şişdir, içinden gaz habbelerinin çıktığı görülür. Yara civarı elle-
nirse, karda yürürken çıkan sese benzer bir ses çıkar, buna gaz krepitas-
yonu denir. Yara üzerinde bir ustura sürtülerek dolaştırdırsa ustradan 
tınlayan bir ses çıkar, çünkü dokular içinde gaz vardır ve bu ustura 
dolaşmasına tınlayan bir ses verir. Yaralı tarafa  Röntgen filmi  çekilirse 
dokular arasındaki gazı görmek mümkündür. Hastalık gayet sür'atle 
ilerler. Bazen bir tarafın  geniş olarak ampütasyonu (Bir tarafın  vücutla 
alakası kalmıyacak şekilde kesilmesi, kol bacak kesmek gibi...) ile ancak 
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hayatı kurtarmak mümkündür. Eğer gazlı enfeksiyon  femurdan  karna 
doğru yayılırsa, yaralıyı kurtarmak çok defa  mümkün olmaz. Gazlı 
gangren mikropları kana karıştıkları zaman anaerob septisemi yaparlar. 
Böyle bir yaralı derin şok içindedir, soğuk soğuk terler, yüzü kurşun 
çalığı rengindedir. Anaerob mikropların alkanyuvarlarını eritmesi 
(hemoliz) neticesi hastalarda derin bir kansızlık, kan işeme (hematüri) 
görülür. Çoğu kez yaralılar derin koma içine girerek ölürler. 

Korunma  (Prevansiyon)  : 

1 - Pis, kirli yaralar, toprak, gübre ile bulaşmış yaralar çok dikkatle 
temizlenmelidir. 

2 - Yara içindeki bütün kirlilikler temizlenmeli, elbise parçası, taş, 
toprak, kurşun gibi yabancı cisimler çıkarılmalıdır. 

3 - Vücutla ilişkisi kalmamış, ölü dokular kesilip çıkarılmalıdır. 
(Debridman). 

4 - Yara içi oksijenli su ile yıkanmalıdır. 

5 - Yara içine aktive çinko peroksid süspansiyonu koymalıdır. 

6 - Pirinç suyu koymayı tavsiye edenler de vardır. 

7 - Yara açık bırakılmalı, dikiş koymamalıdır. 

8 - 30-40 milyon gibi yüksek dozlarda penisilin vermelidir. 

9 - İntramüsküler yol ile 40 000 ünite, yahut daha fazla  antigangren 
serum vermelidir. 

10- Hastalar çok sıkı bir kontrol altında bulundurulmalı, şüpheli 
yaralılar, sür'atle bir hastaneye gönderilmelidir. 

Tedavi: 

1 - Hastalar derhal izole edilmeli ve tam aseptik yara tedavisi yapıl-
malıdır. 

2 - Yara iyice, açık vaziyete getirilmeli, ölmüş dokular keskin bı-
çak ile kesilip çıkarılmalı ve aerobik bir durum yaratılmalıdır. İcab eder-
se birçok kas grupları kesilip çıkarılmalıdır. 

3 - Tarafın  proksimaline doğru geniş yara ensiziyonları yaparak, 
her tarafa  havanın girmesi temin edilmelidir. 

4 - Yara derinliklerine delikli ince tüpler yerleştirilerek, bunlardan 
yara içine O 2 sevketmelidir. 

5 - Trakea ve akciğerlere tazyikli oksijen verilir. 
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6 - Gaz enfeksiyonu  ilerliyorsa taraf  sağlam yerinden ampüte edilir. 
Ampütasyon yarasına dikiş konmaz, açık bırakılır. 

7 - Lokal olarak aktive çinko oksid süspansiyonu kullanılır. 
8 - 40.000.000 veya daha fazla  ünite, massif  penisillin veya geniş 

spektrumlu antibiyotiklerden fazla  miktarda verilir. 

9 - Tedavi değeri az olmakla beraber, yüksek dozlarda birçok defa 
antigangren serumu vermelidir. 

10- Hematüri (Kan işeme) var ve şiddetli ise hastalara kan nakli 
yapdır. 

11- Hastalar damardan veya ağızdan beslenir. 
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AÇIK GÖĞÜS YARALARI 

Kurşun, süngü göğüste perfore  yaralar, bıçak gibi kesici aletler de 
kesik yaralar meydana getirir. Eğer dışardaki atmosfer  lıavası ile plevra 
boşluğu iştirak ederse, plevra boşluğundaki negatif  basınç dolayısı ile 
dışardaki hava plevra boşluğuna emilir. Buna "pneumothorax" denir ve 
gayet tehlikeli bir komlikasyondur (Şekil 22). Her nefes  almada (ins-
piration) hava plevra boşluğuna girer, akciğer büzülür, mediasten ya-
ralanma'nın karşıt tarafına  doğru itilir (Mediasten eğrilmesi, mediasten 
deviasyonu). Nefes  vermede (expiration) mediasten tekrar yaralı olan 
tarafa  doğru yer değiştirir, plevra boşluğunda basınç yükselir, Akciğer 
daha da büzülür (Şekil 22). Bu vaziyette kalbe kan emilmez ve kalb 
yeteri kadar dolmaz. Netice olarak yaralı asfeksi  ve kalb durmasından 
ölür. 

Açık göğüs yaralanmalarında yaralı huzursuzdur, nefes  alamaz, 
yüzde, parmak uçlarında siyanoz vardır, nabız hızlıdır. Tedbir alınmazsa 
kalb durmasından ölebilir. 

t çık göğüs yaralarında ilk yardım : 

1 - Yara üzerine, göğüsteki deliği kapatmak, göğüs içine hava gir-
mesine mani olmak için, kuvvetli bir tampon yapılır. 

2- Flaster varsa, Tampon üzerinden geçirilerek sıkı sıkıya göğüse 
tutturulur (Şekil 14, 15). 

3 - Flaster yok ise üçgen sargı ile yara sarılır. 

4 - Vazelinli gaz bulunur veya yapılır. Yara üzerine hemen ko-
nan tampom kaldırılarak yerine bu vazelinli gaz konur. Vazelinli gaz-
dan hava girmesi güçtür. 

5 - Var ise hastaya burundan veya bir maske ile oksijen verilir. 
6 - En sür'atli araç ile bir hastaneye gönderilir. 
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Tedavi: 

1 - Lüzum varsa, hastaya derhal kan veya diğer sıvdardaıı biri 
(Fizyolojik serum, glükozlu serum) verilir. 

2 - Oksijen inhalasyonu yapılır. 

3 - Iııtratrakeal anestezi ile göğüsteki yara genişletilerek, göğüs 
boşluğuna girilir, akciğer, diafragma kontrol edilir. Yırtılan organlar 
dikilir. 

4 - Göğüs boşluğunda kan ve kan pıhtıları varsa yıkanır ve temiz-
lenir. 

5 - Plevra boşluğuna bir dren konur ve bu su altı drenajına bağ-
lanır. 

6 - Yara sıkı sıkıya dikilir ve üzerine vazelinli bir gaz konur. 

Normal Mediastinum eğrilmesi 

Şekil 22: Açık göğiis yaralanmalarında plevra boşluğuna hava emilmesi 
A - Akciğer ve plevranın normal münasebetleri 

B - Plevra boşluğunun bıçak veya mermi ile yaralanarak açılması, Nefes  almada 
akciğer büzülür, plevra boşluğuna hava girer. Mediastinum yaralı yerin karşıt 

tarafına  eğrilir 

Delici 
yara 

Büzülmüş 
gkcıq&r 
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Ekspirasyon Yaraya  vazelinli  gaz tatbiki 

C — Hasta nefes  verdiği zaman mediastinum aksi tarafa  yer değiştir, plevra boşluğun-
daki basınç yükselir, bunun neticesi kalb tam olarak dolamaz 

D - Göğüs duvarındaki delik bir kompres ile sıkıca kapatılır. Yara ağzı kuvvetli bir 
nefes  vermeden sonra kapatılmalıdır. Bu suretle göğüs boşluğuna hava girmez, ve 

akciğer genişler, mediastinum düzelir 
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ISIRIK YARALARI YE KOMPLİKASYONLARI 

Isırık neticesi meydana gelen yaralar kontüziyon, laserasyon, 
perforasyon  şeklinde yaralara benzer. Yaranın genişliği ve derinliği ile 
dokularda husule gelen haraplıklar ısıranın kuvvetine ve dişlerinin özel-
liğine bağlıdır. Isırık yaralarını insanlar ve hayvanlar meydana getirir. 
Hayvanlar yabani veya evcil olabilirler. En çok ısıran hayvan kedi ve 
köpektir. Bunun haricinde fare,  tavşan, kurt, tilki ve çakal gibi hay-
vanlarda insanı ısırarak ısırık yaraları husule getirirler. Isırık ile bazı 
mikropların yaraya geçmesi ve yarayı bulaştırması mümkündür. Bu 
suretle yaralarda enfeksiyonlar  meydana gelebilir. Bazen giren bu mik-
ro-organizmalar çok ciddi enfeksiyonlara  ve ölümlere yol açabilir: Kuduz 
gibi... 

İnsan  ısırığı ve enfeksiyon:  Bazı İnsan ısırmalarından dolayı ciddi 
yaralanmalar ve giren mikroplardan husule gelen ciddi enfeksiyonlar 
olur. Isırma umumiyetle yanaklarda ve ellerde yaralanmalar yapar. 
Yumruğu'nu sıkmış, vurmak isteyen, bir insanın elinin sırtının ısırıl-
ması bu tip yaralanmaların sık görülen bir çeşididir. Isıran şahsın ağ-
zındaki mikroplar yaradan içeri girerek lokal ve yaygın enfeksiyonlar 
meydana getirir. Isırmadan sonra olan enfeksiyonlar  genellikle poli-
mikrobik (Çok mikroplu) tir. Streptokok, stafilokok,  vincent mikropları 
(Füziform basiller ve spriller; bu mikroplar boğazda Yincent anjini 
denilen bir hastalık yaparlar) ve bir çok anaerob bakteriler görülen 
mikroplar arasındadır. 

İlk  Yardım: 

1 - Işınlan yer iyice temizlenir. 
2 - Girintili çıkıntılı, haraplıkları olan yara, eksiziyon yapılarak, 

temiz bir yara haline getirilir. 

3 - Kuvvetli bir antiseptik olan iod tentürü yaranın derinliklerine 
kadar sürülür. 
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4 - Işınlan yer el ve parmaklar gibi oynayan bir yerde ise orası 
immobolize (hareketsiz hale getirmek) edilir. 

5 - Yara ağzı kapatılmaz, açık bırakılır. 
6 - Yaralı takip edilir, icab ederse bir hastaneye gönderilir. 
7 - Çok nadir de olsa, kudurmuş bir şahıstan, ısırma ile, diğer şahsa 

kuduz geçeceğini de hatırda tutmalıdır. 

Tedavi: 

1 - Taraf  istirahat ettirilir ve ısırık elde ise, beden seviyesinden 
yukarı kaldırılır. 

2 - Yara etrafına  sıcak tatbik edilir. 
3 - Lokal veya genel enfeksiyon  var ise antibiyotik verilir. 

4 - Apse veya flegmon  (Yaygın cerahatlanma) var ise iyi bir yara 
drenajı yapılır. 

Hayvanların ısırması ile de aynı tip yaralanmalar ve enfeksiyonlar 
görülebilir. Fakat hayvan ısırmalarında özellikle kuduz ve şarbon has-
talığı çıkma ihtimali daima hatırda tutulmalıdır. 

Kedi  tırmalaması hastalığı: Genellikle kedilerin tırmalaması, ısır-
masından sonra meydana çıkan ateşli bir hastalıktır. Viruslarla meydana 
gelir. Virus'un girdiği bölgedeki lemfa  bezleri şişer, bazen, ateşli, bazen 
ateşsiz olarak seyreden bir enfeksiyondur. 

Bu hastalık özellikle çocuklarda çok görülür. Bu hastalık mikrobu, 
virüs, her yerde bulunduğundan kedi tırmığından başka yaralanmalar-
dan sonra da görülür. 

İlk  Yardım  : 

1 - Kedinin tırmaladığı yere gayet sıkı iod tentürü atuşmanı yapı-
lır. 

2 - Tırmalandan yer istirahat ettirdir. 

3 - Sıcak uygulama yapdır. 

4 - Tırmalanmadan veya ısırmadan geniş yara olmuş ise dikiş 
konmaz. 

Tedavi: 

I - Hastalık olduğu zaman 5-6 günde geçer. 

3 - Antibiyotik verilir. 
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KUDUZ: 

Genellikle köpeklerde bulunan kuduz virüsünün, köpeğin ısırması 
ile geçen bir enfeksiyon  hastalığıdır. Köpekden başka, kudurmuş tilki, 
kedi, fare,  tavşan, hatta kuduz insan da hastalığı ısırarak bir başkasına 
geçirebilir. Kuduz virusu kuduz köpek veya diğer kuduz taşıyan hay-
vanların salyasında bulunur. 

İnsanlarda kuduzun kuluçka devri 10 gün ile birçok aylar olabilir. 
Hastalık ışınlan yerde ve etrafında  ağrı ve duyarsızlıkla başlar, sonra-
dan ateş, halsizlik ve irkilmeler başlar, bu arada yutma kaslarında felç-
ler görülür. Nihayet konvülziyonlar ve felç  baş gösterir. 

Korunma: 

1 - Sokak köpeklerinin bulunmasını önlemek. 

2 - Ev köpeklerini kuduz aşısı ile aşılamak. 

3 - Bir köpek ısırdığı zaman, ısıran köpeği öldürmemeli, onu derhal 
yakalayıp, en aşağı on gün gözlem altında bulundurmalıdır. 

4 - Köpek öldürülürse vücudu, kuduz muayenesi yapan, bir mer-
keze gönderilmeli ve hayvanda kuduz olup olmadığı araştınlmalıdır. 

5 - Gönderilen köpeğin beyninde kuduz için tipik, Negri cisimcik-
leri bulunursa derhal kuduz aşısına başlamalıdır. 

6 - Köpek ısırdıktan sonra kaçar, yakalanamaz ise, bu gibi hallerde 
de ışınlan kişiye kuduz aşısı yapılır. 

Tedavi: 

Hastalık meydana geldikten sonra kurtarma şansı yok gibidir. 

1 - Hastalarda ısırık olan yer iyice temizlenir vücuda daha fazla 
kııduz virusu girmesi önlenir. 

2 - Derhal kuduz serumu ve kuduz aşısı yapılır. Serum yara etrafına 
da yapılır. 

3 - Hastalara sükûnet vermek için Barbitürikler verilir. 
Bazı kuduz köpeklerde bol salya çıkması olmayabilir, bunlarda 

kuduzun paralitik şekli vardır. Böyle bir ev köpeğini seven bir çok 
insanlar, hayvanın salyasından, mevcut küçük sıyrıklardan, kuduz vi-
rusu alabilirler. 
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BANDAJ ÇEŞİTLERİ VE BANDAJ YAPMAK USULLERİ 

Tarif: 

Vücudun, herhangi bir yerini sargı veya flaster  gibi bir madde ile 
sarmaya bandaj denir. 

Bandaj için kullanılan gereçler çeşitlidir. Bunların çoğu gaz bezin-
den, tarlatandan, amerikan bezi, patiskadan yapıbr. 

Özel şekilde örülmüş elastik sargdar, lastikten yapdmış bandajlar 
da vardır. 

Bandajın Faydaları,  Kullanıldığı  Yerler: 

1 - Genellikle bandaj bir pansuman gerecini yerinde tutmak için 
kullanılır. 

2 - Kırık vak'alarında, kırıklı tarafa  konan ateli yerinde tutmak 
için kullanılır. 

3 - Pansuman malzemesinin dışardan kirlenmesine, yaraya bakteri 
girmesine mani olur. Böylece yaranın mikropla bulaşmasına engel olur. 

4 - Çıkık hallerinde, çıkık yerine kondultan sonra tekrar çıkmasına 
engel olur. 

5 - Bandaj, yapılan yerin sıcaklığının muhafazasına  yardım eder. 

6 - Lastik bandlarla kanamalar durdurulur. 

7 - Oynakların sıkı şekilde sarılmaları, bazı hallerde, burkulmalara 
engel olur. 

8 - Elastik bandajlar, alt taraflarda  kara damar kapaklarının ye-
tersiz olduğu ha'lerde, venöz sirkülasyonu kolaylaştırmak için kullanı-
lır. 

Sargı çeşitleri: 1 - Yuvarlak sargı (Şekil 31) 2, 4, 6, 10 sm. geniş-
liğinde amerikan veya gaz bezi kesilerek yuvarlak bir şekilde sardarak 
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yapılır. Sargı sarmak için özel makinalar da vardır. Sargının uzunluğu 
1, 2, 3 metre olabilir. Elle yapılan sargılar gevşekçe olur. En iyisi bunları 
sargı makinası ile veya fabrikada  yapmaktır. Bu sargıların fabrikada 
yapılmış, çok sıkı sarılmış çeşitleri vardır. Bunlara Kembriç sargı denir. 
Sargının yapddığı materyele göre bunlara amerikan sargısı, gaz sargı, 
elastik sargı, isimleri verilir. 

2 - Üçgen sargılar: 
Genellikle amerikan bezinden üçgen şeklinde yapılan sargılardır 

(Şekil 37). Dörtgen şeklinde bezler karşılıklı köşelerinden ikiye kat-
lanmak sureti ile de üçgen sargılar elde edilir. Bunların iki köşe arasındaki 
uzunluğu 30, 40, 50 sm. olabilir. 

3 - Emprovize sargılar: 

Sargı bulunmadığı zaman gömlek, külot, çorap da (Şekil 44) sargı 
gibi kullanılabilir. 

Bandajların muhtelif  şekillerde uygulanmaları: 

1 - Pansuman materyelini yerinde tutmak için gaz, amerikan veya 
elastik yuvarlak sargı kullanılabilir. Bunun için yuvarlak sargı pansu-
man materyelinin bulunduğu yer üzerinden (üst taraf,  alt taraf,  yüz, 
baş, göğüs vb... gibi) bir kaç defa  geçirilerek tespit yapdır. Bundan 
sonra sargı, taraf  üzerinde, her bir devir bir evvelkinin 1 /3 ünü kapla-
mak üzere, devredilir (Şekil 23, İA). Sarma işi bittikten sonra sargı or-
tasından uzunlamasına kesilir ve uçların birbirinden ayrılmaması için 
bir düğüm yapılır (Şekil 23, B). 

Daha sonra sargı uçları birbirine ters yönde taraf  üzerinden dola-
narak birbirine bağlanır (Şekil- 23, C, D). 

2 - Spiral ve gidiş dönüşlü parmak bandajı 

2-3 sm. genişliğinde yuvarlak bir sargı parmak kökünde birkaç defa 
dolandırdır ve sonra, sargı devirleri birbiri üzerine gelmek üzere, parmak 
ucuna kadar sarmaya devam edilir (Şekil 24 A). Parmak ucundan, sargı 
ucu örtecek şekilde, pamağın iç yüzü üzerinden köküne kadar götürülür. 
(Şekil 24, B). Buradan tekrar parmak ucuna gelinir ve aynı iş parmak 
sırtından yapılır (Şekil 24, €), daha sonra parmak yuvarlak sargı ile 
çepeçevre sarılır (Şekil. 24, D). Var ise bir flaster  ile parmak kökünden 
başlamak sırtından, ucundan geçerek, iç yüzünden tekrar parmak kö-
küne gelmek üzere bundan evvelki sargılar üzerine yapıştırılır. Ayrıca 
parmak köküne, bundan evvel konan uzunlamasına flsterlerin  üzerine bir 
sirküler flaster  yapıştırılarak sargının oynamaması temin edilir (Şekil.E). 
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Şekil 23: Pansuman gazııu yerinde tutmak için yapılan bandaj 

A — Yara üzerine konan steril gaz yuvarlak bir sargı ile, her devir bir evvelkinin 
> üzerinden geçmek üzere, sarılır 

B - Sarma işi biteceğine yakın, sargının ucu ortasından 25-30 sm. kadar uzunlamasma 
kesilir, kesiğin ilerlememesi için iki uç şekildeki gibi 

düğümlenir 
C — Bundan sonra uçlar aksi itikametlerden dolanarak birbirine bağlanır. 
D - Uçların birbirine bağlanması görülmektedir. 
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Şekil 24 : Spiral ve gidiş dönüşlü parmak bandajı 
A - ince ve yuvarlak bir sargı ile spiral olarak parmak kaideden uca doğru sardır. 
B — Sargı parmak ucuna gelince uzunlamasına parmak kaidesine götürülür. 
C — Bu sefer  sargı kaideden uca gerisi geriye ikinci bir kat olarak getirilir, ve buradan 

parmak sırtından olmak üzere, parmak kaidesine götürülür 
D - Parmak kaidesinde sargı bundan evvelkilerin üzerinden tekrar spiral olarak sarılır 
E - Bir flaster  şeridi parmak kaidesinden başlar uzunlamasına ucundan geçerek, par-

mak sırtı ve içi flaster  le yapıştırılır. Diğer bir flaster  şeridi sirküler olarak, parmak 
kaidesinde bundan evvelki flaster  üzerine konur 

3 - 8 Şeklinde, bilekten geçirilerek yapılan, spiral parmak sargısı: 

Parmak sargısının kaymaması için sargının bilekten de geçirilmesi 
uygun olur, Spiral olarak parmağa sarılan sargı bileğe getirilir ve bilekte 
birkaç kere dolaştırddıktan sonra tekrar parmağa götürülür, parmakta 
bir devir yaptıktan sonra tekrar bileğe getirilir, böylece parmak kökün-
de ve buna yakın el içi ve sırtında sargıların birbirini çaprazlaması 8 
şeklinde görülür, bundan dolayı bu şekil sargı sarmaya 8 şeklinde sar-
mak denir (Şekil 25, A, B, C). Bu tip sargı sarmak, omuzda, dirsekde, 
dizde, ayak büeği v. b. yerlerde de yapılır. 
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Şekil 25: 8 şeklinde binitten geçirilerek yapılan spiral parmak sargısı 
A — Parmak üzerine spiral olarak sarılan sargı bileğe getirilir, buradan bilekten 8 

şeklinde bir devir yaptıktan sonra tekrar parmağa sarılır 
B - Aynı sargının bileğin sırtından geçirilişi 
C - En sonunda bilekte sargı bir kaç devir yaptıktan sonra düğümlernir. 

4 - Bacak ve kolda tersine döndürülerek yapıan spiral bandaj: 

önkol, bacak, femur  gibi taraflarda  proksimal ve distal uç çevreleri 
birbirine eş değildir. Distal uçtan proksimal uca doğru çevre daha kalın-
laşır. Gaz sargı, amerikan bezi sargısı ile sargı sarılırken, bu çeper uy-
mamasından dolayı potluklar olur. Sargı devirleri birbiri üzerine sıkı 
sıkıya oturmaz. Buna mani olmak için her sargı devri yapılırken ön taraf-
ta sargı bir defa  kendi üzerine, bir üçgen yapacak şekilde ters döndürü-
lür. Böylece her sargı devri birbiri üzerine iyice oturur, sargı sarılışın-
da potluk olmaz (Şekil 26, A, B, C ve Şekil 28, A, B). Tersine çevirme 
işini, bazen, iki-üç sargı devrinde bir kerre yapmak da kâfi  gelebilir. 

5 - Baş parmak ve bileğin 8 şeklinde sarılması: 

Baş parmak üzerinde spiral sargıyı tutturma güçtür. Bunun için 
sargıyı bilekten geçirerek 8 şeklinde sargı sarmak uygun olur (Şekil 27). 
Bunun için spiral sargı turları baş parmak ve bilekten geçirilerek yapı-
lır. Turlar birbirini 8 şeklinde çaprazlar. 

6 - Ayak bileği sargısı (bandajı): 

Ayak bileği sargısı, ayak bileği burkulmalarında, ya da burkulma 
eğilimi olan şahıslarda yapılır. Bunun için ayak bileği yuvarlak sargı 
ile 8 şeklinde sarılır. Sargdar üzerine 4 sm. genişliğinde flaster,  şekildeki 
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A — Bacağa bandajın sarılışı 
B - Sargının bacakta sarıldıktan sonra düğümlenşi. 
C - Aynı usul ile kola bandaj yapılması 

gibi konur. Evvela ayağın sırt dış yan tarafına  yapıştırılan flaster  to-
puğun arka tarafından  geçirilir ve ayağın iç yan tarafına  yapıştırılır. 
Bu sefer  bacağın dış yan yüzünden yukarıdan aşağı aynı genişlikte bir 
flaster  yapıştırılır. Flaster topuk tabanından geçirilir ve bacağın iç 
yüzünden yukarı doğru alınarak bu yüze yapıştırılır. Bu sefer  tekrar yapı-
lan flaster  yapıştırması ilkinin biraz üst tarafından  yapılır, ve aynı şe-
kilde ayağa yapıştırılır, daha sonra bacak iç ve dış yüzüne tekrar daha 
evvelki gibi topuk alt yüzünden geçen bir flaster  yapıştırılır, ve bu iş-
leme bilek iyice kapanana kadar devam edilir (Şekü 29). 
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Şekil 28: Ön kolun Ters çevirerek yapılan spiral bandajı 

7 - Boyun ve koltuğun 8 şeklinde sarılması: 

Boyun yan tarafında  veya omuz üst tarafında  bulunan pansuman 
materyelini yerinde tutmak için, boyun ve koltuğun 8 şeklinde sargısı 
yapdır. Bu sargı ile koltuk altında ki pansuman materyalini tutturmak 
da mümkündür (Şekil 30). 

8 - Gözün 8 şeklinde bandajı: 

Tek göz üzerindeki pansuman materyelini tutturmak için bir 
göze 8 şeklinde sargı sarılır. Göz iltihaplarında, kapak yaralanmalrında, 
göz ameliyatlarından sonra bu çeşit sargı çok kullanılır (Şekil 31). İki 
gözde hastalık bulunursa çift  taraflı  gözün 8 şeklinde bandajı yapdır. 

9 - Uyluk  ve kasığın spika bandajı: * (8 şeklinde bandaj) 

Uyluğun üst tarafında  veya kasıkta bulunan bir yara üzerine konan 
pansumanı yerinde tutmak için uyluk üst tarafı  ve kasığa spika (8 şek-
linde bandaj) bandajı yapılır. Sargı sarmağa ya karından veya uyluktan 
başlanır. Spiral sargı bir kaç kere devredilir, sonra kasıktan geçirilerek 
aşağı veya yukarı götürülür ve kasık bölgesi iyice kapanana kadar bu 
sargı işlemine devam edilir. 

* SPİCA (Spika) Latince buğday başağı demektir. 8 şeklinde sargı da denir buna, birbi-
rini çaprazlayan sargılar, bakıldığı zaman buğday başağına benzediği için bu isim verilmiştir. 
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Şekil 29: Ayak bileği bandajı 
A - 8 şeklinde ayak bileği bandajı, 

B - Bilek sargısı üzerine Flaster Konması. Bu şekil sargı ayak bileği burkulmalarında 
kullanılır. Konan flasterler,  atel tesiri yapar. 

10- Alt çene bandajı : 

Alt çene kırıklarında, çıkıklarında, çenedeki yaralanmalarda, alt 
çeneyi oynamaz hale getirmek, ya da bu bölgedeki pansuman mater-
yelini yerinde tutmak için yapılır. Sargıya başın çevresinden, yuvarlak 
sargıyı birkaç defa  dolaştırmak ile, başlanır, sargı sonra başın tepesin-

Şekil 30: Boyun ve Koltuğun 8 şeklinde bandajı 



den geçirilir, şakaktan aşağı indirilir, alt çenenin altından geçirilir, 
sonra diğer şakaktan yukarı geçirilir, başın tepesinden tekrar geçirile-
rek, yeteri kadar bu harekete çene sabit hale gelinceye kadar devam 
edilir (Şekil 33, A, B). 

A — Başın çevresine 3-4 defa  sargı sarılır ve sonra sargı ucu çevrilerek, 
B - Başın üstünden ve çenenin altından geçirilerek, çene hareketsiz hale getirilir. 

Aynı şekil sargı kulakların arkasından, arada bir enseden geçiri-
lerek de yapılır (Şekil 35). 
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11- Elin ve bileğin 8 şeklinde sargısı: 

Bilek ön tarafı,  bilek sırtı, Avuç içi ve elin sırtındaki yaralanmalarda, 
pansumanı bu bölgelerde tutturmak için yapılır. Bilek veya elden bir 
kaç devir yuvarlak sargı geçirilir, sonra 8 şeklinde sarma işine devam 
edilir (Şekil 34). 

Şekil 34: Elin ve bileğin 8 şeklinde bandajı 



12- Kafanın  takke biçiminde bandajı: 

Kafa  yaralarında, kafa  üstündeki pansumanı yerinde tutturmak 
için, kafa  takke bandajı kullanılır. Bu bandajı iyi yapabilmek için bir 
yardımcı lazımdır. Yuvarlak sargı bir kaç tur kafa  etrafına  sarılır. Sargı 
bu suretle iyice sabitleştirildikten sonra, tur alın hizasına geldiği zaman 
bir yardımcı eli ile sargıyı burada tespit eder, saran kişi sargı turunu, 
buradan, kafa  tepesini geçerek, arkaya geçirir, yardımcı diğer eli ile arka-
daki kısma bastırır. Sargı turu öne, arkaya aynı şekilde alınır ve arada ön 
ve arkadaki uçları sabitleştirmek için, kafa  çevresinden bir kaç kerre sargı 
turu yapılır. Sonra yine, öne, arkaya sargı turları yapılır. Bu turlara kafa 
iyice kapanana kadar devam edilir. Kafanın  kapanma işi bitince önde ve 
arkadaki uçlar üzerinden geçmek üzere, sıkı sıkıya başın çevresi sarılır, 
en sonunda sargı, uzunlamasına ortadan ikiye ayrılır ve bu uçlar kafa 
çevresinden birbirine ters yönde geçirilerek düğümlenir (Şekil, 36). 

KRAVAT  BANDAJI: 

Kravat bandajı üçgen sargıdan yapılır. Üçgen sargı, üst ucu tabana 
gelecek şekilde, katlanır. Bu katlama işi iki defa  daha yapılır. Böylece 
düz, bir kaç katlı sargı meydana gelir (Şekil 37). 

Kravat bandaj, kol ve bacakların atellere (Tespit için kullanılan, 
tel, tahta, vb. yapılmış araçlardır) tespit edilmesinde, kaburga kırık-
larında, baş sargısı olarak, basit şekilde pansuman materyelini yerinde 
tutmak için, bir çok yerlerde kullanılır, Kullanılması kolay ve pratiktir. 

1- Kaburga  kırıklarında tespit için, geçici olarak yapılan kravat 
bandajı: 

Kaburga kırıklarında, asıl tespit işi yapılana ve yaralı bir hastaneye 
gönderilene kadar, kravat bandaj ile kırık kaburgalar tespit edilir. 
Bunun için 3-4-5 adet Kravat bandaj yeterlidir. Her bir sargı kırık olan 
taraftan  geçirilir, uçlar kırığın karşıt tarafındaki  göğüs yan tarafında  bir 
birine bağlanır. Düğümlenecek uçların altına, mendil, pamuk v. b. ge-
reçlerden yapılmış bir yastık konur. Her bir band bir evelkinin üzerine 
gelmelidir (Şekil. 38, A. B, C). 

2 - Başın kravat bandaj ile sarılması: 

Alın, şakaklar ve kafadaki  yaralar üzerine konan pansuman mater-
yelini yerinde tutmak için baş kravat bandajı ile sarılabilir. Bunun için 
kravat bandajı, üçgen sargıdan hazırlanır ve sargı alın üzerinden geçiri-
lerek, uçlar arkada, kafa  bölgesinde, birbirini çaprazlar şekilde dolan-
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Şekil 36: Kafanın  takke biçimi gidip-gelen şekilde bandajı 

Şekil 37: Kravat bandaj yapmak için üçgen sargının katlanması 
A - B — Üçgeninin üst ucu tabanına getirilir. 

C - Kendi üzerine bir kere daha katlanır. 
D - İkiııci bir kere daha kendi üzerine katlanarak uzun düz bir sargı elde edilir. 

Şekil 38: Kaburga Kırıklarının tespitinde geçici olarak konan kravat bandaj 
A - Kravat bandajı kırık olan yerin üzerinden geçirilerek uçlar karşı tarafta  bağlanır. 
B - Düğüm yapılırken altına bir yastık konur. 
C - Diğer kravat bandajlar birbiri üzerine konarak kırık kaburga tesbit edilir. 



clırılarak, öne, aİına alınır ve alın üzerinde sargının iki ucu bir biri üze-
rine düğümlenir (Şekil, 39 A, B, C). 

Üçgen  Bandajı: Üçgen bandaj dörtgen bir bezin, büyük bir mendilin 
karşılıklı uçlarından ikiye katlanması ile yapılabildiği gibi, doğrudan 
doğruya üçgen sargı olarak da yapılabilir. Bu tip bandajın pek çok kul-
lanma yeri vardır. Ayrıca bu bandajdan kravat bandaj da yapılabilir 
(Şekil 41, 37). En çok kullanddığı yerler: Baş, kol, göğüs torbalar 
(Scrotum) dır. 

Şekil 39: Kravat bandajı ile başa bandaj tatbiki 
A - Kravat bandajı alın üzerinden arkaya doğru geçirilir. 
B — Kafada  iki uç birbirinin üzerinden geçirilerek öne alınır. 
C - iki uç alında birbirine bağlanır. 

1- Başa üçgen sargı sarılması: 

Genellikle bu sargı kafanın  üstündeki yaralarda kullanılır. 
A - Üçgenin tabanı alına gelmek, ucu da kafadan  geçerek enseye 

doğru uzanmak üzere, sargı kafaya  yerleştirilir. 

B - İki yan uç enseye doğru sarkan uç üzerinden, birbirini, çapraz-
layarak, alına ahnır. 

C - Alın üzerine gelen uçlar bir birine düğümlenir. 

D - Enseye doğru, evvelce uzanmış olan uç, daha evvelce, birbirini 
çaprazlayarak öne alınan uçların altından geçirilir ve bu uçları çapraz-
layarak bunların altına, sıkıştırılır (Şekil 40, A, B, C, D) ve (Şekil 41, 
A, B, C, D, E, F, G). Bu uçların kaymaması için emniyet iğnesi veya 
flaster  ile yapıştırmak uygulanabilir. 
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Şekil 40: Başa üçgen bandaj uygulaması 
A — Üçgenin gövdesi alına konur, uçları, başırı arkasına alınır. 
B — Uçlar arkada birbirini çaprazlar ve öne alınır. 
C - Uçların alında bağlanması 
D - Üçgen bandajın tepesi arkadan gelen uçların altından ve üstünden çaprazlanarak, 

katlanır ve sıkıştırılır. 

2 - Üçgen  sargı ile kolun askıya alınması: 

Omuz çıkığı, kolun yaralanması, dirsek çıkığı gibi hallerde kolun 
tespit edilmesi lazım gelebilir. Bu gibi hallerde üçgen sargı ile kol kolay-
ca askıya alınarak tespit edilebilir (Şekil. 42, A, B, C). 

Kolun askıya alınması şöyle yapılır: 

A - Hangi kol askıya alınacak ise, sargının tabanı karşıt kola bak-
mak üzere, üçgen sargı kolun arkasından, bir ucu, karşıt omuzda, diğer 
ucu aşağıya gelecek şekilde geçirilir. 

B - Aşağıdaki uç yukarı doğru alınarak, kol sargı içine sokulur. 

C - Yukarı alınan uç, aynı taraf  omuz ve enseden geçirilerek, boy-
nun arkasında ki diğer uç ile düğümlenir. Dirsekteki diğer uç öne doğru 
getirilerek, bandaja emniyet iğnesi ile tutturulur (Şekil 42-A, B, C). 
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Şekil 41 Üçgen bandaj kullanılarak Başa bandaj yapılması 
A - Üçgen bandaj 

B - Üçgen bandajın kaidesinin bir kere kıvrılması görülüyor. 
C — Üç gün sargının başa konması, üçgenin bir ucu başın arkasına getirilir. 
D - îki uç başın arkasında bir evvelki ucun üstünden çevrilir. 
E — Üçgenin bir ucunun, başın etrafını  saran bandajın içine sokulması 
F — Arka uç iyice sargı içine yerleştirilmiştir. 
G - Sargının iki ııcunun önden bağlanması. 



3 - Üçgen  sargı ile göğüs ve sırt bandajı: 

Sırt ve göğüs yaralanmaları, veya yanıklarında pansumanı yerinde 
tutmak için üçgen sargı kullanılabilir. 

Göğüs bandajı için üçgenin ucu bir omuzdan geçirilir, sargmın ta-
banı aşağıda bulundurulur ve sargı göğüs üzerine yayılır (Şekil 43-A). 
Üçgenin alt iki ucu arkaya alınarak sırtta birbiri ile düğümlenir (Şekil 
43, B). Daha evvelce omuzdan aşırılan uç da bu düğümlenen uçlardan 
birine bağlanır (Şekil 43, C). Bu şekilde sardan sargı göğsü iyi bir şekilde 
kapalar (Şekil 43, D). Sırta da aynı şekilde sargı uygulanabilir . Bu hal-
de sargı sırta konur. Düğümler önde yapdır. 

Emprovize Sargılar: Herzaman kullanılan sargdarın bulunmadığı 
hallerde, elde bulunan bazı gereçlerden yararlanılarak pansuman mad-
deleri yerinde tutturulur, yada bu gereçlerden istifade  edilerek pansu-
man yapdır. 

Bu maksatla yeni yıkanmış, ütülenmiş mendiller kullanılır. Kişinin 
giydiği gömlek yırtılarak sargı haline getirilir. Kadın çoraplarından bu 
iş için yararlanmak mümkündür (Şekil - 44). Çoraptan istifade  edilerek 
baş, boyun, el sargısı yapılabilir. Şekil 44 de çorabın hangi kısımlarının 
hangi amaçlar için kullandacağı açık olarak görülmektedir. 

üçgen sargı boyundan aşağı doğru sarkıtılır. 
B — Üçgen sargının alt ucu kolu içine almak üzere yukarı, boyuna doğru alınır. 
C - İki uç boyunun arkasından bağlanır, dirseğe gelen uç öne doğru çevrilerek bandaja 

emniyet iğnesi ile tutturulur. 



Şekil 43: Üçgen sargı ile göğüs bandajı 
A — Üçgenin üst köşesi bir omuz üzerinden sırta aşınlır. 
B — Üçgenin iki ucu arkada bağlanır. 

C — Omuzdan aşırılan uç arkada bağlanan uçlardan biri ile bağlanır. 
D - Göğse konmuş üçgen bandajın önden görünüşü 



Şekil 44: Bir çoraptan yararlanılarak bandajların takviyesi veya 
pansumanların tutturulması 



Ş O K 

Tarif:  Kan kaybı, yanık, enfeksiyon,  su kaybı, kalb hastalığı, 
travma gibi değişik bir çok sebeblerle, hücre seviyesinde, lüzumlu kan 
dolaşımının bozulması ile meydana çıkan çok ciddi bir hastalık halidir. 
Diğer bir deyim ile: çevresel dolaşım bozukluğu sonucu hücreler için 
gerekli en aşağı düzeyde besleyici maddelerin, hücrelere gidememesi, 
metabolizma neticesi ortaya çıkan artık maddelerin vücuttan dışarı 
atılamamasından doğan ciddi bir haldir. 

Şokun patolojik fizyolojisi: 
Neden, ne olursa olsun kapiller sahada sirkülasyon yetmezliği var-

dır. Arteriollerden kanın kapillerlere geçişi, hücreler arasında dolaşışı 
ve sonradan venüllere geçişi şeklinde olan, hücre seviyesindeki bu dola-
şıma "mikrosirkülasyon" denir. Şokda mikro sirkülasyonda bozukluk, 
yetmezlik vardır. Diğer bir deyim ile doku perfüziyonu  bozulmuştur. 
Normal bir doku perfüziyonu  için kalbin yeteri kadar ve yeterli bir basınç 
ile kanı damarlara göndermesi lazımdır, buna perfüziyonun  pompası 
denir. Bu suretle oksijenli ve içinde metabolizma için lüzumlu maddeler 
bulunan kan arter ve arteriyollere gönderilir. Arteriollerden kanın hepsi 
kapillerler geçmez. Arteriollerin kapillerelere dönüştüğü yerlerde sfenk-
terler vardır. Bunlara prekapiller sfenkter  denir. Organın kan ihtiyacına 
göre bu kapillerlerden önceki sfenkterler  tam veya yarım olarak kapana-
rak, kanın az veya çok geçmesine müsaade ederler. Prekapiller sfenk-
terler organ parfüziyonunun regülatörüdürler. Bunlar sayesinde arteri-
yel akımda bir direnç olur. buna periferik  rezistans denir. Bir tek pre-
kapiller sfenkter  birçok kapillerin kan akımını regüle eder. Herhangi 
bir zamanda, organizmadaki kapillerlerin % 20 si perfüze  olur. Yani 
vücuttaki kapillerlerin bir zaman içinde yalnız % 20 si açıktır, geri ka-
lan % 80 kapdler kapalıdır. Eğer, organizmadaki bütün kapillerlerin 
hepsi belirli bir zaman içinde açık olsa idi, bunların içini doldurmak için 
kan volümünün bir çok defalar  artması gerekecekti. Şokda kapillerlerin 
hepsi açık olması neticesi nisbî bir volüm azalması olur ve mevcut kan, 
kapillerlerin hepsini dolduramayacağından hücrelerin perfüzüyon  bozuk-
luğu ortaya çıkar (Şekil 45). 



Kapiller  shnkıeri 

B 

Şekil 45: Normal ve şokda mikrosirkülasyon şeması 
A. Normal mikrosirkülasyon şeması. Prekapiller sfenkter  parsiyel olarak büzülmüş 

ve bunun sonucu atardamar kanının bir bölümü direkt olarak, arterio-venöz şant dan 
venalar içine geçmiştir. Şemada görüldüğü gibi 5 kapillerden l ' i açıktır. Yani bir zaman 
içinde kapillerden % 20 si açıktır ve hücrelerin % 20 si bu zaman içinde beslenir. Kapil-
ler sfenkterlerinin  entermitan olarak açılıp kapanması bütün dokuların periyodik olarak 
beslenmesini temin eder. Perfüziyon  olan kapillerlerde kan akımı hızlıdır ve kan pH'smda 
az bir azalma vardır. 

B. Şokun vazokonstriksiyon safhası,  prekapiller sfenkter  büzülmüş ve arteriyol'deki 
kanın büyük bir bölümü, arteriö-venöz şant'dan venüle geçmiştir, kapiller perfüziyen 
azalmış, kan akımı yavaşlamış ve kapiller pH'da büyük bir düşme olmuştur. 

C. Şokun vazo dilatasyon safhası,  kapillerler ve venüller dilate olmuştur. Geniş 
vasküler yatağı doldurmak için kan hacmi yeterli değildir, kan akımı duraklamış ve dur-
muştur, pH düşmüştür, tromboz olabilmek ihtimali artmıştır. 



Kapillerlerin bu açılıp kapanması rotasyon ile olur, her defasında 
bir grup kapiller açılır. Bu açılmada histamin ve laktik asid gibi vazo-
aktif  maddelerin rolü olduğu sandmaktadır. Kapillerleri inaktif  olan hüc-
relerde anoksi vardır. Bunun neticesi histamin ve laktik asid gibi mad-
deler meydana çıkar, bu maddeler kapiller sfenkterlerini  dilate eder ve 
buralardan kan doku ve hücrelere perfüze  olur, böylece hücrelere O2 
ve besin maddeleri gider; işte şok genellikle bu mekanizmaların bozul-
masından olur. Kalb hastalığında pompa bozulmuştur. Kanama, yanık 
ve su kaybında volüm bozulmuştur, enfeksiyon  travma v. b. da mikro-
sirkülasyon bozulmuştur. 

Normal dolaşım için gerekli olan komponentlerden bir veya daha 
çoğunun bozulması hücre perfüziyonunu bozarak şok meydana geti-
rebilir. 

Şok çeşitleri: 

Şoku meydana getiren sebeblere göre şokları aşağıdaki gibi bir 
ayırıma bağlı bulundurmak mümkündür: 

1 - Hipovolemik şok: Kan volümünün azalmasından olur: 

Kanamalar, 

Yanıklar 

Travma, 

Bağırsak tıkanması 

Şiddetli kusmalar, 

Şiddetli ishaller'den sonra olan şoklar bu guruptandırlar. 

2 - Septik şok: 
Septisemiler, 
enfeksiyonlar, 
endotoksemi, 
ekzotoksemi'lerde olan şoklar bu guruptandırlar. 

3 - Kardiyojenik şok: 
Kalb enfarktüsü 
Kalbin dıştan basılması (Kalb Tamponadı) 
Kalb yetmezlikleri 
Kalb atım bozukluklarında görülen şoklar bu guruptandırlar. 



4 - Vazojenik şok: Bu tür şoklar spinal anestezi, 

Travma, 

Anaflaksi, 

Arsenik zehirlenmeleri 

Çok fazla  damar genişletici ilaçların kullanılmasından sonra görülür. 

5 - Nörojenik şok: Açlık, yorgunluk gibi hallerde ortaya çıkan bayıl-
malar bu gruptandır. 

Şokta görülen arazlar: 

Şokda görülen klinik semptomlar: şokun, çeşidine bağlı olmak üzere 
değişiklikler gösterirse de, genellikle hipovolemik şokda görülenlr bütün 
şok çeşitlerinde de görülür. Kaybedilen kan miktarına göre de şokun şid-
deti ve arazlar değişiktir. Kan miktarının % 10-20 si kaybedümiş ise 
hafif  şoktan bahsedilir, kaybedilen kan miktarı % 20-40 arasında ise 
orta derecede şok olur. % 40 dan fazla  kan kaybedilirse şiddetli şok 
husule gelir. Hafif  şokda sempatik aktiviteden dolayı deri perfüzyonu 
azalmıştır. Bunun neticesi olarak deri pal renkli soğuk ve ıslak görülür. 
Bu hal önce taraflarda  başlar, sonra bütün gövdeye yayılır. Hastalar üşü-
meden şikâyet ederler. Susuzluk hissi vardır. Başlangıçta taşikardi olabi-
lir veya olmayabilir, idrar miktarı azalır, yoğunluğu azalır, bu hal kan 
volümü azalmasına böbreklerin bir ccvabıdır, volümü düzeltmek gerekir, 
idrar ölçmek için hastaya daimî mesane sondası konur, çıkan idrar saat 
başına ölçülür. Bu miktar 0.5 ml. kg 1 saat altına düşerse böbrek kan 
dolaşımının iyi olmadığını ve en aşağı, kan volümünün % 20 azaldığını 
gösterir. 

Şiddetli şokta, en mühim organlardan olan beyin ve kalbin perfüzi-
yonu iyi olmaz. Bu zaman beyin beslenmesinin iyi olmadığını gösteren 
arazlar baş gösterir: Hasta sakin değildir, ajitasyonları vardır, hasta 
gittikçe fenalaşır,  uyuşuk bir hal alır ve nihayet komaya girerek ölür. 
Şokta kalbde aritmiler başgösterir, kalb adalesinin kansız kaldığına ait 
EKG bozuklukları vardır. 

Nabız zayıf,  filiform  (iplik gibi) olur. Tansiyon düşer. Santral ve-
nöz basınç (CYP) düşer, Kalb yetmzliği başlayınca venöz basınç yükselir. 
Kan pH'sı düşer, bu asidozis'e gidiş dokulardaki beslenme bozukluğu-
nu ve O2 azlığını gösterir. (Santral venöz basınç normalde 5-10 sm. 
sudur. Bu basınç büyük venalara kateter konarak ölçülür.) 



Hastalarda parsiyel CO2 basıncı (PCO2) artar ve parsiyel O2 basıncı 
(P0 2 ) azalır ( P 0 2 80-100 ram Hg., P C 0 2 35-45 mm. Hg. normal değer-
lerdir.) 

Yeterli  olmayan hücre perfüziyonunun  neticeleri: 

Şokda hücre ve doku perfüziyonu  yeterli değüdir, bundan dolayı 
hücrelerin normal fonksiyonunu yapabilmesi için gerekli esas maddeler 
ve O2 yeteri kadar hücreye gelemez. 

Yaşamak için gerekli enerjiyi adenozintrifosfat  (ATP) temin eder, 
bunun oluşumu için çok kompleks şimik reaksiyonlara ihtiyaç vardır. 
ATP, O2 noksanlığı olduğu zaman anaerobik metabolizma, ya da fer-
mantasyon yolu ile az miktarda oluşur. Bu zaman dokularda laktik ve 
piruvik asid toplanır ve bu zaman şoklarda görülen metabolik asido-
zis meydana gelir. Yüksek enerji kaynağı olan fosfat  bileşimleri depoları 
azalır, hücre enzim sistemleri bozulur ve nihayet hücre ölür. 

Şok vak'alarınm çoğu hipovolemiktir, ve hipotansiyon ile beraber-
dir. Spesifik  olmayan stimulus'lar katekolamin'in meydana çıkmasına 
sebep olurlar, bu da vazokonsriksiyon husule getirerek kompansasyon 
olarak damarlarda sirkülasyonu azalan volümü temin etmeğe ve hipo-
tansiyona mani olmağa yarar (Şekil 45. şokun vazokonstriksiyon saf-
hası). 

Prekapiller sfenkterlerin  konstriksiyonu neticesi kapillerlere geçe-
meyen arteriyel kanın büyük bir kısmı arteriö-venöz şantdan vena sis-
temi içine geçer ve kalbe dönen venöz kanı arttırır. Daha evvelce kapil-
lerler içine giren kan burada gayet ağır dolaşır. O 2 kaybeder, ve PH 
düşer. 

Hücre anoksisi ilerledikçe vazoaktif  maddeler meydana gelir, bun-
larda vazodilatasyona sebep olur, bu suretle kapiller yatağı genişler 
(Şekil 45). Böylece nisbî bir hipovolemi meydana gelir. Bunun neticesi 
dokularda anoksi oluşur, buda anaerobik metabolizmaya yol açar, böylece 
laktik ve piruvik asid husule gelir. Bunlar dolayısı ile asid ve daha koyu 
kan daha az miktarda olmak üzere venöz sirkülasyona dahil olur. 

Kalbe dönen venöz kan miktarı azalır, netice olarak kalb atımı 
azalır. Metabolik asidoz hiperpne'ye sebeb olur ve böylece fazlalaşan  C 0 2 

akciğerlerden atdır. Sirkülasyon yavaşlaması kapillerlerde tıkanmaya 
neden olur. Bütün bunlar düzeltilmezse hücre ölümü, organ bozukluğu 
ve organizmanın ölümüne yol açar. 

Hipovolemik şokda yeteri derecede kan almamak evvela deri ve deri 
altı dokusunda görülür, bundan sonra bağırsak ve iskelet kaslarında, 



daha sonra böbrek ve karaciğer gibi büyük organlarda, en sonunda ko-
roner ve beyin kan dolaşımında bozukluk başlar. 

Şokda görülen arazlar ile, organizmada meydana gelen patolojik 
fizyolojik  olaylar arasında bir paralellik vardır. Deri ve mükoza zar-
larının saman sarısı renkte soğuk ve ıslak görünümü, deri ve derialtı 
damarlarının büzülmesi (Vazo Konstriksiyon) sonucudur. Kas ve bağır-
saklarda kan akımının azalması kendini halsizlik ve ileus ile gösterir. 
Renal vazokonstriksiyon idrar azalması (oliguri) na yol açar. 

Beyine giden kan akımının bozulması sonucu, kişide şuursuzluk 
belirtileri görülür. 

Hipovolemik  veya oligemik şokun belli başlı sebebleri: 

a - Dış ve iç kanamaların fazla  miktarda olması, kurşun, bıçak, 
kasatura ile yaralanmalar, araba, tiren kazalarında damarların yaralan-
ması, onikiparmak bağırsağı ve mide ülserleri veya urlarından kanamalar, 
yemek borusu varislerinin kanamaları v. b. 

Şiddetli kraş yaralanmaları; bunlarda dokular arasına çok miktar-
da plazma sızması vardır. 

c - Femur, pelvis gibi bölgelerdeki büyük kırıklar. 
d - Kolera, yaz ishali veya toksik sebeblerden ileri gelen diyareler, 

yaygın yanıklar (bunlarda ileri derecede plasma kaybı ve hemoliz var-
dır). 

Şok husulüne yardım eden veya şoku şiddetlendiren sebepler: 

Yaş-çok genç ve çok yaşlı kişilerin kan ve plasma kaybına dirençleri 
zayıftır.  Bunlarda şok daha kolay meydana gelir. 

Uykusuzluk-Bilhassa harp eden erlerde günlerce devam eden uy-
kusuzluk şok oluşumuna yardım eder. 

Yorgunluk - Sporcular ve erlerde yorgunluk şok husulünde kötü 
tesir eder. 

Açhk-uzun devam eden açlık halleri organizmanın direncini kırar. 

-Uzun devam eden hastalıklar, tüberküloz, kanser, kan hastalıkları, 
ishal ile beraber olan bağırsak hastalıkları şok husulünü kolaylaştırır. 
Toksik, mikrobik hastalıklar da şok daha kolay oluşur. 

-Adrenal bez yetmezliği olan Addison hastalığı veya adrenal bez-
lerin tüberkülozu gibi bir hastada basit bir travma, mühim olmayan kan 
kaybı, anestezi, kolaylıkla derin bir hipotansiyona sebep olabilir. 

-Soğuk, donma gibi faktörler  de şoku kolaylaştırır. 



Şoktan Korunma: 

Şoktan korunma, bilhassa, harp zamanları ve kitle halinde dağ 
sporu yapanlarda mühimdir. Bunun için açlık, susuzluk, yorgunluk, 
uykusuzluk ve soğuktan korunmalıdır. Harp eden erler ve sporcular ka-
lori ve vitaminden zengin gıda almalı, yeteri kadr proteini her gün al-
mayı ihmal etmemelidirler. Şok çıkması muhtemel yaralı, ya da kan 
kaybeden şahısları hemen ayırmalı ve onlara gerekenleri derhal uygula-
malıdır: 

1 - Kanama derhal durdurulmalı, ve kaybolan kan derhal veril-
melidir. 

2 - Yaralının kırığı varsa kırıklı kısım derhal atele alınmalı ve kırık 
bölge tespit eddmelidir. 

3 - Ağrısı, morfin,  kodein gibi gayet çabuk ağrı giderici ilaçlarla 
giderilmelidir. Çok şiddetli ağrının olduğu hallerde morfin  ,damar içine 
verilebilir (Bunun için morfin  fizyolojik  serum ile otuz-kırk misli su-
landırılmalıdır). 

4 - Hastayı yatırmalı, hareket ettirmemeli, yürütmemelidir. 

5 - Hastaya gereksiz hareketler yaptırmamalı, lüzumsuz yere konuş-
turmamak, ifade  almaktan kaçmmabdır. Hastayı soymak, kaba hareket-
lerle bir yerden diğer yere nakletmek şoku davet edebilir. 

6 - Şoku şiddetlendirecek fizyolojik  anormallikleri hemen giderme-
lidir. Örneğin: Su kaybı, elektrolit kaybı varsa derhal giderilmeli, en-
feksiyon  var veya olması ihtimali mevcutsa geniş spektrumlu antibi-
yotik vermelidir. 

7 - Soğuk bölgelerde hasta battaniye ve sıcak şu şişeleri ile ısıtıl-
malı, fakat  hiç bir zaman terlemesine meydan vermemelidir. 

Şok Tedavisi: 

Şok tedavisinde en mühim nokta erken teşhis koymak, koruma ted-
birlerini zamanında almak, şokta çok mühim olan irreversibl (geri döne-
mez) hale gelmeden, şoku düzeltmek veya şok husule gelmesine mani 
olmaktır. 

Şok Tedavisinin ana prensibi bozulan hücre perüfziyonunu düzelt-
mektir. Şoklu hemen bir yatağa yatırdmalıdır. Teneffüs  yollarından 
havanın rahat girip çıkması temin edilmelidir, imkân var ise hemen 
oksijen vermelidir. Mesaneye daimî bir sonda koymalı ve saat başı 



çıkan idrar miktarı ölçülmelidir. Hasta veya yaralı bir kişi tarafından 
sıkı bir kontrol altında bulundurulmalıdır. 

Yital ehemmiyeti olan: 

Nabız adedi ve volümü 

Ateş 

Tam kan sayımı 

Kan basıncı 

Soluma adedi ve özelliği 

Çevreye olan reaksiyonları, hematokrit, kan PH si, pCOı, p02 
gibi hususlar dikkatle gözlenmelidir. 

Hipovolemik şoklularda teavinin en mühim tarafı  kan volümünü 
düzeltmektir. Bunun için elde mevcut sıvı ne varsa o verilir. Kanaması 
olmayan yanık vak'aları dışındaki hipovolemik şoklarda kaybolan sıvı-
nın yerine konmasında en etken olan kan naklidir. Bundan başka yaş, 
kuru plazma, plazma genişleticiler diye adlandırılan, yüksek moleküllü 
sıvılar, fizyolojik  serum, laktatlı Ringer solüsyonları, % 5 dekstroz so-
lüsyonları da kullanılabilir. 

Başlangıçta, el altında bulunan fizyolojik  serum veya % 5 dekstroz 
solusyonu ile enfüzyona  başlanır ve hemen hastadan biraz kan alınarak 
tam kan sayımı, hematokrit ve kan grubu tayini yapılır. 

Yüzeyel kandarmarları, şok neticesi, kollapsusa uğramış ise v. fe-
maralis'e ponksiyon yapılarak kan numunesi alınır ve hemen buradan 
enfüziyona  başlanır. Daha sonra kara-damarlardan biri açılarak, en-
fiiziyona  buradan devam edilir. Eğer şokun uzun devam edeceği düşünü-
lüyorsa, V. jagularis externa açılarak içine ince bir kateter konur ve bu 
kateter V. subclavia. V. innominata veya V. cava superior'a sevk edi-
lir. Buradan hem enfüziyon  yapılır, hem de arada sırada santral venöz 
basınç ölçülür. 

Mesaneye konan daimî sondadan, her saat toplanan, idrar ölçülür. 
Bu yolla şokun derecesi ve hastanın iyiliğe doğru gidip gitmediği anlaşı-
lır. 

Saat başına idrar çıkması aşağıdaki gibi olmalıdır: 

Küçük çocuk ve çocuklarda 
Yetişkinleredc 
Yaşlı yetişkiulerde 

10-20 ml/saatte 
30-50 ml/saatte 
20-30 ml /saatte 



Ayrıca idrar pH sı ve konsantrasyonumla lıer saat ölçülmelidir. 
Bu şekilde böbreklerin süzme fonksiyonu,  kan pH değişiklikleri hakkında 
bir fikir  alınır. 

Santral venöz basınç normalde 5-15 sm. su'dur. Pozitiv basınçlı 
respirasyon ve valsalva manevrasında yükselir (Burun ve ağız kapatı-
larak zorlu ekspirasyon yapmak). Şoklu hastaların çoğunda santral ve-
nöz basınç düşüktür. Sıvı volümü yerine konursa normale yükselebilir. 

Santral venöz basınç aşağıdaki hallerde yüksek olur: 
Sağ kalb yetmezliği, 
Pulmoner venöz tıkanma (massiv pulmoner eınboli) 
Sol kalb yetmezliği. 
Perikardd tamp onadı 
Fazla miktarda sıvı veya kan transfüziyonu. 

Santral venöz basınç yüksek bulununca yukarda söylediklerimiz 
düşünülmeli ve gerçek sebeb bulunmalıdır, ve ondan sonrada venöz 
basıncı normale döndürmek için gerekenler yapılmalıdır. 

Santral venöz basınca da yüzde yüz inaıımamalıdır. Yena içindeki 
kataterin ucu vena duvarına dayanabilir, kateter kayar veya yanlış 
yerde olabilir. Bundan dolayı vena içindeki kateter sık sık kontrol edil-
melidir. Arteriyel kan gazlarının parsiyel basıncını ve kan pH sıııı ölç-
mek şok tedavisinde önemlidir. pH ııın düşüklüğü metabolik asidosis'i 
düşündürür ve hemen sodium bikorbonat gibi tampon solüsyonlarının 
verilmesini zorunlu kılar. Yüksek pCO; veya düşük P 0 2 solunuma yar-
dım edilmesinin işaretidir. 

( P 0 2 80-100 mm Hg., P C 0 2 35 - 45 mm Hg.) 

Eğer şok, bilhassa, kan ve vücut sıvılarının kaybından ileri geli-
yorsa serum elektrolitlerini tayin etmelidir. Bu suretle eksik kation ve 
anionlar anlaşılır ve ona göre gerekli tamir solüsyonları verilir. 

Seri şekilde hematokrit ölçmeleri yapakta kanamalı veya sıvı kay-
beden şahıslarda faydalıdır. 

Kan bankalarından alınan kanda hematokrit % 35-37 dir (Özel tüp-
ler içine kan konur ve santrifüje  edilir. Kanın şekilli elemanları ile sıvı 
kısım birbirinden ayrılır. Altta katı kısım, üstte sıvı kısım toplanır. 
Normalde katı kısmın yüksekliği % 35-45 dir). Kanamadan hemen son-
ra hematokrit normaldir. Fakat kaybolan kanı yerine koymak için ekstra 
sellüler aradan sıvı damarlara çekildikçe hematokrit düşer. Buııun aksine, 



yanıklarda olduğu gibi, plasma kayıplarında hematokrit yükselir, fakat 
sonradan ekstra sellüler sıvı kan damalarına girdikçe normale döner ve-
ya verilen tedavi sıvıları ile normal dereceyi bulur. Yukarıdan beri söy-
lenen vital unsurların incelenmesi şokun derecesini anlamak, prognoz 
tayin etmek, tedavinin etkin olup olmadığını saptamak bakımından çok 
faydalıdır.  Yalnız bunları tek başına değil, hepsini bir arada değerlen-
dirmek gerekir. Tek bir muayene ile karar vermek yanıltıcı olabilir. 

Bütün bunların yanında hastanın genel durumu çok mühimdir, 
buna bakarak şok tedavisinin nasıl olması gerektiği ve tedavininin et-
kin olup olmadığı hakkına bir karar verilebilir. Hastanın mental durumu 
beyinin perfüzyonu  bakımından kaba bir bilgi verir, fakat  güvenilmez. 
Hastanın derisi ve mükozaları pembe ve sıcak olmalıdır. Deri kuru ve 
normal sıcaklıkta olmalıdır. Tırnaklara basddığı zaman renksizleşen 
tırnak yatağındaki kapillerlerin sür'atle dolması lazımdır. 

KAN  NAKLİ:  Şiddetli şok hallerinde kan basıncı 100 mm. olun-
caya kadar aynı grup kandan 4000 ml. vermek icap edebilir. Fakat 
fazla  yüklememek için vena basıncı her 1000 cc. kan verdikten sonra 
ölçülmelidir. Venöz kan basıncı 10 sm. suyun üstünde olmalıdır. El 
altında Rh - O grubu, düşük anti A titrajlı kan varsa acele olarak verile-
bilir, sürat'li kan vermek için, üç-dört kara damarından birden enfüzi-
yon yapılır. İmkân olduğu zaman daima aynı gruptan kan vermeli ve 
kan vermeden evvel kanlan karşılaştırmalıdır. 

KURU  VEYA  SIVI  PLASMA  ENFÜZYONU: 

Kan plasması kuru veya sıvı halinde saklanır ve acele hallerde veri-
lir. Bilhassa yanık ve peritorit gibi plasma kaybından dolayı hematok-
rit'in yüksek olduğu şok hallerinde plasma enfüzinyonu  yapmak uygun-
dur. ancak plasma nakli ile homolog serum sarılığının alıcılara geçme 
ihtimali olduğundan ancak mecbur olunduğu zaman plasma vermek 
uygundur. 

ELEKTROLİTLİ  SOLÜSYONLAR  VERMEK: 

Şoklu hastalara bir saat gibi bir zaman içinde 1-2 litre laktatlı Rin-
ger solüsyonu intravenöz yoldan verilir. Böylece kan volümü genişleti-
lir ve kan basıncı normale dönebilir. 

Başlangıçta laktatlı Ringer solüsyonu vermekle zaman da kazanıl-
mış olur. Bu zaman içinde kan grubu tayini yapdır, kan hazırlanır, aynı 
zamanda oligemik şokda azalmış olan interstisiyel sıvıda yerine konmuş 
olur. 



Laktatlı Ringer solüsyonu bulunamazsa, % 5 dekstroz solüsyonu, 
ya da fizyolojik  serum da kullandabilir. Damara girmek mümkün ol-
mayan hallerde laktatlı Ringer solüsyonu veya tuzlu su ağızdan verile-
bilir. Hastada kusma yok ise bu yolla da hastaya yeteri kadar sıvı ve 
elektrolit verilebilir. En iyisi alımı kolay olan sulu tuzlu ayran vermektir. 
Rektal yol ile de sıvı ve elektrolit verilebilir. 

Şiddetli şokda yeterli olmayan doku perfüzyonu  anaerobik hücre 
metabolizmasına yol açar, bunun neticesi organik asidler çoğalır ve meta-
bolik asidosis oluşur. Metabolik asidosis kalb debisini ve doku perfüzi-
yonunu daha da çok azaltır, bu da asidosis'i daha çok arttırır ve kalb 
fibrilasyonu  sonucu ölüm olur. Metabolik asidosis kan elektrolitleri ve 
pH tayini ile daha da iyi anlaşılır. 

Böyle hallerde ampuller içinde bulunan 45 mEq. (84 mgm.) lık 
bikarbonat ampullerinden kan veya diğer solüsyonlar içine konarak, 
damardan hastaya verilir. 

Laktatlı-Rınger solüsyonu 

NaCl 6 gm (Na ve cl dan 103 mEq). 
KC1 0,2 gm (K ve cl dan 5.4 mEq.) 
CaCİ2 gm (Ca ve Cl dan 3.6 mEq.) 
MgCİ 2 0.2 gm (4.2 MEq.) 
Molar Na Laktat 25 cc (25 mEq. Na) 
1 litre su. 
DEXTRAN:  Acil şok tedavisinde dekstran etken bir ilaçtır. Bu-

nun için ortalama molekül ağırlığı 60 000 - 90 000 olan dekstran kullanı-
lır. Buna dextran 70 denir. Bu maddenin özellikleri diğer sıvılarla karı-
şabilmesi ve kolay teminidir. Ayrıca holmoloğ serum sardığı enfeksiyonu 
tehlikesi de yoktur. Fizyolojik serum veya % 5 dekstroz solüsyonu ile 
6 % nisbetinde karıştırılıp verilebilir. Dekstran 70 kan viskozitesini 
ve alyuvarların aglütinasyonunu azaltır. Pek az kimsede dekstrana karşı 
reaksiyon vardır. Bunlar: ürtiker, göğüs sıkışması, kusma, bronşların 
spazmı gibi arazlardır. Böyle hallerde, dekstran verilmesi durdurulur, 
damar içine antihistaminik ve efedrin  verilir. Genellikle 500-1000 ml. 
intravenöz olarak verilir. Dakikada 20-40 damla vermelidir. Şiddetli 
şok hallerinde 1500 ml. verilebilir. 

ŞOKDA  İLAÇ  TEDAVİSİ:  Şoklularda en çok görülen arazlardan 
biri hipotansiyondur. Hipotansiyon hipovolemi'den ileri geliyorsa bu g'bi 
hallerde vasopressor kullanmak çok zararlıdır. Çünkü hipovolemik şok-



larda zaten ileri derecede vazokonstriksiyon vardır ve doku perfüzyonu 
bozulmuştur, bunun üzerine bir de vasopressor ilaçlar kullanmak teh-
likeyi daha da çok arttırır. Oligemik şokda en önce yapılması icap eden 
tedavi kan volümünü arttırmak için kan veya kan yerini tutan maddeleri 
intravenöz olarak vermektir. 

Ancak bazı müstesna hallerde çok düşük olan kan basıncını yükselt-
mek ve vital organlara kan gönderebilmek için vazopressor ilaç çok kısa 
bir zaman için kullanılabilir ve bu zaman içinde hastaya kan veya 
diğer sıvılar intravenöz olarak verilmeye başlanır, bu zaman da vazop-
ressor ilaç verme kesilir. Vazopressor ilaçlar ancak volüm azalması ol-
mayan kardiojenik şoklarda veya diğer hipovolemik olmayan şoklarda 
korkusuzca verilebilir. Hipovolemik şokda vazopressor ilaçların yeri pek 
azdır. Kullanmaktansa kullanmamak daha iyidir. Kullanılan vazop-
ressor ilaçlar şunlardır: 

-Metaraminol  Bitartarat (Aramine) 

Kuvvetli bir vozokonstriktördür. Kas içine 2-10 mgm., damar içine 
0.5-5 mgm. ya da% 5 dekstrozdan 250-1000 ml alınarak ve bunuıı içine 
15-150 mgm. Aramine konarak damla damala damara verilir. 

-Levartereııol bitartarat (Levophed). 

Bu aramine, den daha kuvvetli vazokonstriktördür. Ayak bileğin-
den damar içine verildiği veya doku arasına kaçtığı zaman nektoz husule 
getirir. Bundan dolayı üst taraf  venalarından vermek uygundur. Bir 
litre % 5 dekstroz içine 4-16 mgm. konarak damla damla damardan ve-
verilir. 

-Ephedrine 0.10 gm damardan bir solüsyon içinde veya kasdan ve-
rilir. 

Vazokonstriktöı- ilaçlar genellikle kardiojenik ve vazojenik şokda 
kullanılır. Kan kaybı, plasma kaybı neticesi olan hipovolemik şoklarda 
periferik  rezistans artmış olduğundan bu tip şoklarda vazodilatasyon 
yapan ilaçlar kullanılır. 

Vazodilatasyon için aşağıdaki ilaçlar kullanılır: 

-Fenoksibenzamin  hidroklorid (Dibcnzilin)  Bu ilaçdan 1 mgm/Kg. 
olarak 500 ml. fizyolojik  serum içinde intravenöz olarak verilir. Bu 
a reseptör blokajı yaparak vazo dilatasyon oluşturur. Bundan başka 
yine a reseptör blokajı yapan fentalamin  veya klorpromazin kullanıla-
bilir. Bu ilaçlar verilirken ortaya çıkabilecek tansiyon düşmeleri laktatlı 
Ringer solüsyonu ve kan vererek karşılanır. 



-Isoproterenol  (isoprel)  Bu ilaç [3 reseptörleri stimiile ederek 
vazodilatasyon yapar. 500 ml. fizyolojik  serum içine İmgm. isoproterenol 
konarak saatte 0.1-0.2 mgm. miktarında verilir. Bu ilaç periferik  rezis-
tansı azaltır, tansiyonu düşürür, kalb atımı hızlanır. Hızlı verildiği 
zaman taşıkardi daha fazla  olur. 

Bilhassa santral venöz basınç 15 sm. su. üstüne çıktığı zaman bu 
ilaç verilir. 

-Şokda Kortikoid  hormon kullanılması 

Bilhassa septik şokda steroid hormonun yararı vardır. Streoidler 
periferik  rezistansı azaltır. Laktik asid, amino asid, fosfat  kosantrasyonu 
azalır. Kortikoid hormon lysosom membranını stabilize eder ve bunun 
yırtılmasını önler. Hidrokortizon bu etkilerinden dolayı şokda faydalı-
dır. Bu maksat için masif  doz (50-150 mg. /Kg.) veya buna uyan metil-
prednizolon (30 mg /Kg.) ya da deksametazon (6 mg /Kg.) verilir. 

Oliguri tedvaisi: Volüm telâfi  edilmesine rağmen bazen oliguri de-
vam eder. Oliguri ve anuri için Mannitol kullanılır. Mannitol inert bir 
maddedir. Terkibi 6- Karbon polialkoldür. % 10-25 solüsyon halinde 
intravenöz olarak kullanılır. Mannitol lıızla ekstra sellüler sıvı içine 
yayılır ve plazmada oldukça yüksek bir osmolalite temin eder. Mannitol 
kolayca glomerülden salgılanır ve fakat  reabsorbe olmaz. Şiddetli şok-
larda Mannitol verilerek akut böbrek yetmezliğinin önlenmesi mümkün 
olabilir, önce 12.5 - 25 gr. Mannitol damara verilir, sonradan 500-1000 
fizyolojik  serum içine 50 gr. konarak damara verilmeye devam edilir. 
Saatte 50-60 ml. idrar çıkması gerekir. Anüri hallerinde 50-70 gm. Man-
nitol yeterlidir. 

Anaflaktik  Şok (Anaflaktik  reaksiyonlar) 

Bu bir nevi allerjik reaksiyondur. Genellikle hayvansal serumlar ve-
ya ilaçların parenteral alınmasından birkaç dakika veya saniye sonra 
görülür. Şahsı perişan eden ve bazen de öldürücü bir grup reaksiyonlardır. 
İlaçlar arasında özellikle antibiyotikler ve bunlar arasında penisilin 
anaflaktik  şok husule getiren ilaçlar arasındadır. Anaflaktik  şok ağız-
dan alınan ilaçlar ve bazı gıdalardan sonra da görülür. Anaflaksi  daha 
evvelce alınmış gıdalar veya enjeksiyon yapılmış ilaçlara karşı organiz-
manın duyarlık kazanmasından olur. Mamafih  hastanın duyarlık kazan-
dığı gıda ve ilaçları hastanın sorgusundan her zaman saptamak olanağı 
yoktur. 

Anaflaktik  şokun arazları: Hastalar çok heyecanlı ve endişelidir-
ler, bütün vücuda yaygın ürtiker ve ödem görülebilir. Hastalarda bunlarla 



beraber bazen, Şiddetli kaşıntı ve boğulma hissi vardır. Soluması hırıl-
tılıdır. öksürük ve astmaya benzer hal vardır. 

Şiddetli anaflaktik  şok hallerinde tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı, 
pupillerin büyümesi, idrar ve gaita tutamama (inkontinens) ve konvül-
ziyonlar vardır, bu arazlar içinde hasta birdenbire ölür. 

Korunma  : Mecbur olmadıkça allerjilc reaksiyon yapabilecek serum 
ve ilaçları kullanmamalıdır. Hasta kullanılacak ilaç ve seruma karşı 
hassas olduğunu biliyorsa, bunların parenteral olarak kullanılmasında 
çok dikkatli olmalıdır. 

Enjeksiyon yapılırken çok yavaş ve dikkatli yapmalı ve bu gibi 
şahısları, bir-iki saat, sıkı kontrol altında bulundurmalıdır. Serum veya 
hipersensitivite reaksiyonu olması muhtemel ilaçları kullanmadan evvel, 
en iyisi, daima duyarlık testleri yapmalıdır. Bunun için intradermal ve-
ya konjonktiva testleri kullandır. Kullandacak ilaç veya serum'dan çok 
az bir miktar konjonktivaya damlatılır veya deri içine enjekte edilir. 
Hastada allerjik reaksiyonlar görülmesi, gözün sulanması, kızarması tes-
tin pozitif  olduğunu gösterir. Böyle hastalara ilaç veya serumlar azar 
azar ve aralıklarla yapılmalıdır. 

Tedavi: 

I - Hasta rahat soluk alacak bir duruma konmalıdır. Hastada bilinç 
yoksa sırt üstü ve hafif  baş aşağı yatırdır. 

I I - Hava yolları açık olmalı ve hastaya hemen oksijen vermelidir. 
Eğer hastada solunum durmuş ise yapay solunum ağız-ağıza yapılır 
veya maske, ya da intratrakeal tüpten basınçlı oksijen verilir. 

I I I - İlaç tedavisi: Acil durumda kullanılacak en iyi ilaç efedrin'dir. 
Efedrinin  1000 lik soüüsyonundan 1 ml. kasa yapdır. 5-15 dakika sonra 
tekrarlanır, gerektiğinde yine yapılır. Damar içine antihistaminik ilaçlar-
dan biri verilebilir. 

Benadryl (difenhidramin  hidroklorid), Tribenzamin (Tripelenamin 
hidroklorid ) gibi ilaçlardan birinden 10-20 mg. damara verilir. Hidro-
kortison sodium süksinat'dan 100-250 mg. veya prednizolon hemisük-
sinat'dan 50-100 mg. intravenöz olarak yapılır. Vak'anın şiddetine göre 
bu dozlar bir çok defalar  tekrarlanabilir. Şiddetli bronş spasmı hallerinde 
aminofilin'den  0.25-0.5 g. ağır olarak intravenöz verilir. Gerektiğinde 
3-4 saatte bir tekrarlanır. 



Kardiojeııik Şok: 

Kardiojenik şok, herhangi kir nedenle kalb atım lıacmininin ani 
azalmasından ileri gelir. Miyokard enfarktüsü,  kalb tamponadı, Kon-
jessiyonla beraber olan kalb yetmezliğinin son devirleri, büyük akciğer 
embolileri, şiddetli Taşikardi veya bradikardi, kardiojenik şok oluş-
turan hastalıklardır. 

Belirtiler: 

İleri derecede tansiyon düşüklüğü, nabız basıncı düşüklüğü, oliguri 
vardır. Deri soğuk ve ıslaktır. Hastalar bilinçli ve fakat  dalgındırlar. 

Teşhis: 

Kardiojenik şoku lıipovolemik şokdan ayırmak çok mühimdir. 
Çünkü hipovolemik şokda parenteral sıvı vermek nekadar mühim ise 
Kardiojenik şokda genellikle kontrendikedir. En kısa zamanda EKG 
alınmalı, nabız, tansiyon daimi kontrol altında bulundurulmalıdır. 

Tedavi: 

Ağrı derhal giderilmeli, hemen oksijen verilmeli, ve aritmi düzeltil-
melidir. Kalb tamponadı varsa hemen giderilmelidir. Hipotansiyon için 
vazopressor ilaçlar kullanılır. 

Santral venöz basınç 20 cm. suyun üzerinde ise, sağ kalb yetmezliği 
var demektir, bu zaman hasta derhal ağız yolu ile dijitalize edilir. Ge-
rektiğinde vena içine dijitalizasyon için digoxin de verilebilir, Bunun için 
evvela 0.5 mg. ağır olarak verilir ve Total doz 1.5 mg. buluncaya kadar 
her 3-4 saatte bir 0.25 mg. vermekle devam edilir. Kardiojenik şok, 
geçirilen bir ameliyat, veya bir kaza sonu da meydana çıkabilir. 

Septik Şok: 

Enfeksiyonların  ağır olduğu bazı vak'alarda mikroorganizmaların, 
toksinlerinin neden olduğu şok'a toksik şok denir. Bundan başka septik 
şok'a, vazojenik şok, endotoksin şoku, gibi isimler de verilir. Bütün ağır 
enfeksiyonlarda  septik şok olabilirse de en çok coli ve proteus basili 
gibi Gram-Negatif  basülerin yaptığı enfeksiyonlarda  toksik şok olur. Tok-
sinlerin kardiovasküler sistem üzerine tesiri neticesi hipotansiyon, kalb 
atım hacminin azalması, venöz kanın kalbe dönmesinin ağırlaşması, ve 
venöz basınç artması gibi belirtilerle kendini gösterir. 

Periferde  vazodilatasyon olmasına rağmen kapiller yatağında do-
laşım azalmıştır. 



Elektrik, Şimşek Şoku ve Yanığı 

Elektrik şoku ve yanığı genellikle alternatif  akım ile daha çok olur, 
direkt akım daha az tehlikelidir. Düşük voltaj (200 altı) yüksek voltaj-
dan daha az tehlikelidir. Akıma ıslak ellerle dokunmak daha tehlike-
lidir. Lastik pabuç giyenlerde elektrik akımının tehlikesi daha azdır. 
Terli, ıslak elbiseleri olan şahıslarda akımın zararları ve tehlikesi daha 
çoktur. Elektrik şoku bazen akıma direkt olarak değmeden de olur. 
Bilhassa yüksek voltajlı kaynaklar bu bakımdan çok tehlikelidir, elektri-
site yerden şahsa atlayabilir. 

Elektrik akımının oluşturduğu pek çok reaksiyonlar vardır: 
1 - Elektrik yanığı 
2 - Bilinç kaybı: Bilinç kaybı kısa devam ettiği gibi, uzun da de-

vam edebilir. Hasta iyi olduktan sonra başağrısı, sinirlilik, yorgunluk ve 
kas ağrdarı olabilir. 

3 - Solunum felci:  Solunum felci  genellikle koma ile beraberdir, 
eğer yapay solunum yapılmazsa 8-10 saat devam edebüir. 

4 - Kalb fibrilasyonu:  Burada ventriküller fibrilasyona  uğramıştır. 
Hasta koma içindedir. Kalb sesleri işitilmez, nabız duyulmaz, solunum 
durmuştur. Eğer kalb masajı ile ventriküllerin kontraksiyonu tekrar 
başlatılamazsa, hasta birkaç dakikada ölür. 

Bilinç kaybı, solunum felci  ve ventriküler fibrilasyon  ile kendini 
gösteren elektrik akımının yaptığı bu etkiye elektrik şoku ismi verilir. 
Solunum felci  elektrik akımının beyindeki solunum merkezini felçe  uğ-
ratmasından ileri gelir. Şimşek de elektrik şokunun, yatığı, aynı reak-
siyonları meydana getirir. Şimşeğin oluşturduğu elektrik sahasının kud-
retine göre, şahısta, ani ölümler, ısı yanıkları, ya da ani ölümle sonuç-
lanan bütün vücudun kömürleşmesi olayları meydana gelir. 

Belirtiler: 
Bilinç kaybı; solunum hareketlerinin durması, nabız filiform  ve 

zayıf,  ya da hiç duyulmaz; elektrik veya şimşekten olan elektrik akımı-
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nın giriş ve çıkış yerlerinde yanık görülmesi şahsın elektrik şokuna uğ-
radığını gösterir. 

Kurtarma  yöntemi: 

1 - Kazalının elektrik ile olan bağlantısı derhal kesilir, geçen her 
saniye hastanın hayatının yok olmasına yol açar. Kurtarma işini yapan 
şahıs, direkt olarak kazalı ile temas etmemelidir, Aksi halde kurtarıcıda 
da elektrik şoku olur. 

2 - Eğer akım nakleden tellerin çıktığı kaynak biliniyor ve sigorta 
hemen yakınında ise, derhal sigorta çıkarılır. 

3 - Saplarında lastik bulunan bir kerpeten veya pense varsa, derhal 
tel kesilir. Telin kurtarıcıya değmemesi için de kurtarıcı teli kuru ve çok 
katlı bir bez veya lastik ile tutar. 

4 - Eğer elektrik akımını getiren teli kesmek mümkün değil ise 
kurtarıcı kuru bir tahta üzerine çıkar, ya da, bir lastik pabuç giyer ve 
bir eline lastik, kuru kumaş veya gazete kağıtlarını sararak, akım geç-
mesine engel olur, bu eli ile kazalıyı çekerek elektrik teli ile bağlantısını 
keser. Diğer bir kurtarma şeklide: Kuru bir sopa bulunur, ucu kuru 
elbise parçaları ile sarılır ve kurtarıcı bir tahta üzerine çıkarak, ak'm olan 
elektrik telini kazalıdan veya kazalıyı bu telden uzaklaştırır. 

Tahta saplı keser veya balta da teli kesmek için işe yarayabilir. 

Korunma:  Islak eller veya havlular ile elektrikli araçlara (Ocak, 
radyo, televizyon) dokunmamalıdır. Banyo yapmış bir kişi vücudunu 
iyice kurulamadan elektrikli araçlara dokunmamalıdır. 

Pirizler, küçük çocukların elinin uzanacağı bir yerde olmamalıdır. 
Özellikle küçük çocuklar, firkete  ve çivi gibi madeni parçaları pirizlerin 
deliklerinden sokarak akımı vücutlarına alırlar. Genellikle, bazı elektrik-
li araçlarda bozukluk olur ve kısa devre yapar ve dokunulduğu zaman 
ele akım geçtiği hissedilir. Eller ıslak ikeıı bunu duymak daha kolaydır. 
Bu gibi hallerde elektrikli araçlar onardana kadar kullandmamalıdır. 
Özellikle televizyonlarda yüksek voltaj olduğundan, elektrikle bağlan-
tısı olduğu zaman televizyon tamir etmemelidir. 

Tedavi: 

1 - En hızlı şekilde kazalı ile elektrik kaynağı arasındaki bağlantı 
kesilir. 

2 - Hemen bir cankurtaran bulunur, ya da kazalıyı nakletmek için 
motorlu bir araç hazırlanır. 

10 



vücut kısımlarının yanıklarında, örneğin vücudun % 30-40 - 50, ya da 
daha fazlasının  yandığı olgularda, ilk 48 saat içinde hastanın ölümüne 
yol açan olay, yanık şokudur. Yanıklı hemen şok içinde olmayabilir, 
fakat  kısa bir zamanda şoka girebilir. Bunun için hastanın hemen kara 
damarına girip sıvı vermeye başlamalıdır. Hasta kan kaybetmişse kan, 
kan kaybetmemiş ise, plazma, fizyolojik  serum, ya da var ise laktatlı 
Ringer solüsyonu verilir. Lokal olarak yanık üzerindeki bütün kirlilik-
ler temizlenir, var ise, % 1 /2 Gümüşnitrat (nitrate d'argent) Solüsyonu 
ile ıslatdmış gazlar ile yanıkları örtülür. Gümüş nitrat yok ise Terrami-
sin, Furasin gibi antibiyotikli pomat sürülmüş gazlarla yanık sahası 
örtülür. Bunlar da bulunmazsa % 0.1 Rivanol solüsyonu ile ıslatdmış 
gazlar veya bunun pomatı ile sıvanmış gaz bezleri yanık sahası üzerine 
örtülür, hiç bir şey bulunamazsa vazelinli gazlar ile yanık sahası örtülür. 
Bütün bunların üzerine temiz bir çarşaf  örtülürr ve hasta üşümiyecek 
şekilde örtülerek en hızlı bir araç ile asıl yanık tedavisinin yapdacağı bir 
hastaneye gönderilir (Şekil 57). Hastaneye götürmeden önce bir anti-
biyotik ampulu ile tetanos antitoksin serumunun yapılması uygundur. 
Yanık olur olmaz, 20-30 dakika, yanıklı kısım soğuk suya daldırılır. 

Şekil 56: Yanıklı hastanın yanan kısımları üzerine buzlu suya batırılmış havlular 
konur, böylece hastanın ağrıları azaltılır ve dokuların daha fazla  harap olması önlenir. 
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Kardioj enik Şok: 

Kardiojenik şok, herhangi bir nedenle kalb atım hacmininin ani 
azalmasından ileri gelir. Miyokard enfarktüsü,  kalb tamponadı, Kon-
jessiyonla beraber olan kalb yetmezliğinin son devirleri, büyük akciğer 
embolileri, şiddetli Taşikardi veya bradikardi, kardiojenik şok oluş-
turan hastalıklardır. 

Belirtiler: 

ileri derecede tansiyon düşüklüğü, nabız basıncı düşüklüğü, oliguri 
vardır. Deri soğuk ve ıslaktır. Hastalar bilinçli ve fakat  dalgındırlar. 

Teşhis: 

Kardiojenik şoku lıipovolemik şokdan ayırmak çok mühimdir. 
Çünkü hipovolemik şokda parenteral sıvı vermek nekadar mühim ise 
Kardiojenik şokda genellikle kontrendikedir. En kısa zamanda EKG 
alınmalı, nabız, tansiyon daimi kontrol altında bulundurulmalıdır. 

Tedavi: 

Ağrı derhal giderilmeli, hemen oksijen verümeli, ve aritmi düzeltil-
melidir. Kalb tamponadı varsa hemen giderilmelidir. Hipotansiyon için 
vazopressor ilaçlar kullanılır. 

Santral venöz basınç 20 cm. suyun üzerinde ise, sağ kalb yetmezliği 
var demektir, bu zaman hasta derhal ağız yolu ile dijitalize edilir. Ge-
rektiğinde vena içine dijitalizasyon için digoxin de verilebilir, Bunun için 
evvela 0.5 mg. ağır olarak verilir ve Total doz 1.5 mg. buluncaya kadar 
her 3-4 saatte bir 0.25 mg. vermekle devam edilir. Kardiojenik şok, 
geçirilen bir ameliyat, veya bir kaza sonu da meydana çıkabilir. 

Septik Şok: 

Enfeksiyonların  ağır olduğu bazı vak'alarda mikroorganizmaların, 
toksinlerinin neden olduğu şok'a toksik şok denir. Bundan başka septik 
şok'a, vazojenik şok, endotoksin şoku, gibi isimler de verilir. Bütün ağır 
enfeksiyonlarda  septik şok olabilirse de en çok coli ve proteus basili 
gibi Gram-Negatif  basillerin yaptığı enfeksiyonlarda  toksik şok olur. Tok-
sinlerin kardiovasküler sistem üzerine tesiri neticesi hipotansiyon, kalb 
atım hacminin azalması, venöz kanın kalbe dönmesinin ağırlaşması, ve 
venöz basınç artması gibi belirtilerle kendini gösterir. 

Periferde  vazodilatasyon olmasına rağmen kapiller yatağında do-
laşım azalmıştır. 



Antibiotik ve kortikosteroid alanlarla, yaşlılarde enfeksiyon  belirti-
leri iyice olmayabilir, ya da enfeksiyon  belirtileri çok azdır. Ateşli has-
talarda, hemoraji ve sıvı kaybı yok, fakat  görünür şok belirtileri var 
ise septik şok düşünmelidir. Septik şokda ölüm oranı % 75 e kadar çıka-
çıkabilir. Eğer enfeksiyon  ile beraber hastada şeker hastalığı da var ise, 
ölüm oranı daha da yüksek olabilir. 

Belirtiler : Belirli bir enfeksiyon  her zaman buluıımayabilir.Genellik-
le hastalarda ateş, lökositoz vardır. Şok yapabilen kanama, su kaybı 
gibi diğer nedenler yoktur. Hastalarda oliguri ve hemokonsantrasyon 
vardır. Yalnızca parenteral sıvı verildiği zaman hastada bir iyileşme 
hemen hemen hiç görülmez. Şok anaerob bir septisemiden olmuş ise 
eritrosit hemolizinden dolayı, hastalarda sarılık, hematuri vardır. 
Soluk alma hızlı, taşikardi, ıslak ve soluk bir deri vardır. 

Tedavi:  Burada da bozulan kapüler dolaşımı, hipotansiyon ve doku 
perfüzyonunu düzeltmek esastır. Mevcut enfeksiyon  ile uğraşmak en 
mühim olanıdır. Anaerobik enfeksiyon  septisemisi sonucu şok ve buna 
bağlı lıemoliz var ise derhal kan nakli ile beraber 50-60000000 ünite gibi 
yüksek doz penisilin verilir. 

1) Eğer enfeksiyon  nedeni biliniyorsa uygun antibiyotik verilir. 
Apse, flegman gibi lokalize odaklar var ise, bunlar direne edilir gerekir-
se lokal odaktan veya kandan kültür yapdır. Mikrobun hangi cins anti-
biyotiğe hasas olduğu bulunur. Buna göre antibiyotik seçilir. Mikro 
organizma tesbit edilemezse geniş spektrumlu antibiyotik verilir. 

2) Gerekirse O2 verilir. Bönbreklerin fonksiyonunu kontrol için 
mesaneye daimi sonda konur, ve idrar miktarı tesbit edilir. Gerekli 
hallerde % 12.5 - 25 yoğunluğunda mannitol'dan 25-50 gr. damar içine 
verilir. Günlük idrar yetişkinde 700-800 cc., saatte 35-40 ml'nin altına 
düşmemelidir. 

I 
3) Anemi var ise kan nakK yapılır, hemokonsantrasyon mevcut ise 

kandan başka, sıvılar paranteral verilir. Dehidrasyon ve elektrolit 
dengesi düzeltilir. 

4) Kortikostroid'lerle beraber vazopressor ilaçlar kullanılır. Bu-
nun için metaraminol (aramine) den 2-10 mg. kasa veya 0.5 - 5 mg. int-
ravenöz verdir. Olmazsa levarterenol (levophed) den % 5 dekstroz'un 
bir litresi içine 4-16 mg. konarak damla damla damardan verilir. Va-
zopressor ilaçlarla beraber yüksek doz hidrokartizonun (0.5 1 g. 6 saatte 
bir) damardan verilmesi faydalıdır. 



Şekil 46: Şoklu hastalara verilecek durumlar 
A - Herhangi bir yerde hastanın başı aşağı getirilir, Ayaklarının altına bir kutu koyarak 

bacaklar yükseltilir. 
B - Eğer hasta bir karyoloda yatıyr veya hastanede ise Karyolanın ayak tarafının  altma, 

bir yükseklik konarak hastaya başaşağı vaziyet verilir. 

5) Eğer hasta normovolemik ve yaygın vazokonstrîksiyon var 
ise hastalara vazodilatatör ilaçlar verilebdir. Bu maksat için fenoksi-
benzamin yahut trimetafan  kullanılır. 

6) Gerektiğinde hipotermi yapılır ve basınçlı oksijen (hiperbarik) 
verilir. 
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Elektrik, Şimşek Şoku ve Yanığı 

Elektrik şoku ve yanığı genellikle alternatif  akını ile daha çok olur, 
direkt akım daha az tehlikelidir. Düşük voltaj (200 altı) yüksek voltaj-
dan daha az tehlikelidir. Akıma ıslak ellerle dokunmak daha tehlike-
lidir. Lastik pabuç giyenlerde elektrik akımının tehlikesi daha azdır. 
Terli, ıslak elbiseleri olan şahıslarda akımın zararları ve tehlikesi daha 
çoktur. Elektrik şoku bazen akıma direkt olarak değmeden de olur. 
Bilhassa yüksek voltajlı kaynaklar bu bakımdan çok tehlikelidir, elektri-
site yerden şahsa atlayabilir. 

Elektrik akımının oluşturduğu pek çok reaksiyonlar vardır: 
1 - Elektrik yanığı 
2 - Bilinç kaybı: Bilinç kaybı kısa devam ettiği gibi, uzun da de-

vam edebilir. Hasta iyi olduktan sonra başağrısı, sinirlilik, yorgunluk ve 
kas ağrdarı olabilir. 

3 - Solunum felci:  Solunum felci  genellikle koma ile beraberdir, 
eğer yapay solunum yapılmazsa 8-10 saat devam edebilir. 

4 - Kalb fibrilasyonu:  Burada ventriküller fibrilasyona  uğramıştır. 
Hasta koma içindedir. Kalb sesleri işitilmez, nabız duyulmaz, solunum 
durmuştur. Eğer kalb masajı ile ventriküllerin kontraksiyonu tekrar 
başlatılamazsa, hasta birkaç dakikada ölür. 

Bilinç kaybı, solunum felci  ve ventriküler fibrilasyon  ile kendini 
gösteren elektrik akımının yaptığı bu etkiye elektrik şoku ismi verilir. 
Solunum felci  elektrik akımının beyindeki solunum merkezini felçe  uğ-
ratmasından ileri gelir. Şimşek de elektrik şokunun, yatığı, aynı reak-
siyonları meydana getirir. Şimşeğin oluşturduğu elektrik sahasının kud-
retine göre, şahısta, ani ölümler, ısı yanıkları, ya da ani ölümle sonuç-
lanan bütün vücudun kömürleşmesi olayları meydana gelir. 

Belirtiler: 
Bilinç kaybı; solunum hareketlerinin durması, nabız filiform  ve 

zayıf,  ya da hiç duyulmaz; elektrik veya şimşekten olan elektrik akımı-



nın giriş ve çıkış yerlerinde yanık görülmesi şahsın elektrik şokuna uğ-
radığını gösterir. 

Kurtarma  yöntemi: 

1 - Kazalının elektrik ile olan bağlantısı derhal kesilir, geçen her 
saniye hastanın hayatının yok olmasına yol açar. Kurtarma işini yapan 
şahıs, direkt olarak kazalı ile temas etmemelidir, Aksi halde kurtarıcıda 
da elektrik şoku olur. 

2 - Eğer akım nakleden tellerin çıktığı kaynak biliniyor ve sigorta 
hemen yakınında ise, derhal sigorta çıkardır. 

3 - Saplarında lastik bulunan bir kerpeten veya pense varsa, derhal 
tel kesilir. Telin kurtarıcıya değmemesi için de kurtarıcı teli kuru ve çok 
katlı bir bez veya lastik ile tutar. 

4 - Eğer elektrik akımını getiren teli kesmek mümkün değil ise 
kurtarıcı kuru bir tahta üzerine çıkar, ya da, bir lastik pabuç giyer ve 
bir eline lastik, kuru kumaş veya gazete kağıtlarını sararak, akım geç-
mesine engel olur, bu eli ile kazalıyı çekerek elektrik teli ile bağlantısını 
keser. Diğer bir kurtarma şeklide: Kuru bir sopa bulunur, ucu kuru 
elbise parçaları ile sarılır ve kurtarıcı bir tahta üzerine çıkarak, ak'm olan 
elektrik telini kazalıdan veya kazalıyı bu telden uzaklaştırır. 

Tahta saplı keser veya balta da teli kesmek için işe yarayabilir. 

Korunma:  Islak eller veya havlular ile elektrikli araçlara (Ocak, 
radyo, televizyon) dokunmamalıdır. Banyo yapmış bir kişi vücudunu 
iyice kurulamadan elektrikli araçlara dokunmamalıdır. 

Pirizler, küçük çocukların elinin uzanacağı bir yerde olmamalıdır. 
Özellikle küçük çocuklar, firkete  ve çivi gibi madeni parçaları pirizlerin 
deliklerinden sokarak akımı vücutlarına alırlar. Genellikle, bazı elektrik-
li araçlarda bozukluk olur ve kısa devre yapar ve dokunulduğu zaman 
ele akım geçtiği hissedilir. Eller ıslak iken bunu duymak daha kolaydır. 
Bu gibi hallerde elektrikli araçlar onardana kadar kullandmamalıdır. 
Özellikle televizyonlarda yüksek voltaj olduğundan, elektrikle bağlan-
tısı olduğu zaman televizyon tamir etmemelidir. 

Tedavi: 

1 - En hızlı şekdde kazalı ile elektrik kaynağı arasındaki bağlantı 
kesilir. 

2 - Hemen bir cankurtaran bulunur, ya da kazalıyı nakletmek için 
motorlu bir araç hazırlanır. 



Şekil 47: Baygınlık geçiren bir hastada verilecek durumlar 

A - Hasta baş aşağı yatırdır 
B - Eğer hasta baş aşağı yatamaz ise sandalyede otururken başı ayakları arasına sokulur. 

Şekil 48- Yüksek voltajlı elektrik telleri ile temas eden bir kazalının kurtardması. 
Kurtarıcı kurn bir bez veya sopa ile teli hastadan uzaklaştırır, ya da kazalıyı telden 

aynı şekilde uzaklaştırır 



3 - Yapay solunuma başlanır, kalb durmuş ise dıştan kalb masajı 
yapılır (Yapay solunum ve kalb masajı için özel konularına bakın). 
Yapay solunuma hasta kendiliğinden soluk alıncaya kadar, ya da bir 
doktor tarafından  hastanın öldüğü bildirlene kadar devam edilir. Hasta 
hastaneye gidecek ve bir çelik ciğere konacak ise, yolda giderken de 
yapay solunuma devam edilir. 

4 - Kazalı normal solunuma başladıktan sonra sessiz bir yerde yatı-
rılır, hasta sıcak tutulur, yarı oturur duruma getirilir, ağızdan maske 
ile oksijen verilir. Hastanın tekrar bir şoka girmemesi için, hasta dikkatle 
izlenir. 

Yıldırım çarpması sonucu şok oluşan hastalara da aynı tedavi uygu-
lanır. Husule gelen yanık için gerekli işlemler yapdır (Bu kısım yanık 
bölümünde vardır). 



B A Y ı L M A 

Bayılma, çok kısa devam eden bir bilinç kaybıdır. Genellikle beyi-
nin kansız ve oksijensiz kalmasından ileri gelir. Bir çok nedenlerden 
baydma olur: Bunlardan en çok görüleni, beklenmeyen anî bir olayın 
meydana gelişi, ve duyuluşudur: Anî bir ölüm haberi, anî bir kaza, bek-
lenmedik anda bir hırsız veya katil ile karşılaşmak gibi... 

Bazı labil karakterli kimseler, kan görmek veya ölü görmek, gibi 
bir olay karşısında derhal bayılırlar. 

Uzun süre hasta yatan bir şahıs, birden ayağa kalkarsa, kanın ayak-
lara hücum etmesinden ve beyinin kansız kalmasından birdenbire ba-
ydır. 

Uzun süre hareketsiz ayakta duran insanlarda da anî baydmalar 
olur. Tören vaziyetinde ayakta uzun müddet durunca bacaklardaki 
damarların tonüsü azalır ve kan buralarda birikir. Hareketsiz duran 
şahıslarda, kaslar da inaktif  olduğundan, kanın kalbe dönmesi, yeteri 
kadar kanın dolaşması aksar, bunun sonucu olarak beyine az kan, dolayı-
sı ile az oksijen gider ve şahıs ani olarak baydır. Beyine gerekli oksijen 
gitmezse buna beyin büinç kaybı ile cevab verir. Ani baydmaları, kalb 
enfarktüsü,  koma ve sara'dan ayırmak gerekir. Uzun süre baş aşağı 
duran şahıslar anî olarak dik hale geçerlerse bunlarda da bayılma ola-
bilir. Bayılma özellikle zayıf,  kansız, karakteri değişici olan insanlar-
da daha çok görülür. 

Korunma  ve tedavi: 

Uzun süre baş aşağı durmamalı, ve birdenbire dik hale geçmeme-
lidir. Uzun süre yatan şahıslar yavaş yavaş, alıştıra alıştıra ayağa kalk-
malıdırlar. Zorunlu olmadıkça dik halde ayakta durmamalı, ve ayaklar 
zaman zaman hareket ettirilmelidir: 

Baydan şahıs anında baş aşağı hale konur, durum uygun değil ise 
başı bacaklar arasına konur (Şekü 47). Hastanın solunumunu uyarmak 
için kolonya koklatdır ve yüzüne soğuk su dökülür. 



K O M A 

Herhangi bir nedenle kişinin bilincini kaybetmesine koma denir. 
Bir çok nedenler koma oluşturabilir. Bu sebebleri çok iyi bilmek ve has-
ta veya yaralının yakınlarından koma yapabdecek nedenleri tespite 
çalışmak, komalıya yapdacak ilk yardım ve tedavi bakımından, çok 
mühimdir. 

Koma yapabilen nedenler: 

1 - Zehirlenmeler: Alkol, Narkotikler, uyuşturucu ilaçlar, barbi-
türikler. 

2 - Beyin Leziyonları: Kaza veya başka sebeplerle geçirden trav-
malar (Bunlar beyin içi veya dışı kanamalar, ya da beyin parçalanması ile 
koma husule getirirler), beyin arterlerinin emboli veya trombus ile tıkan-
ması gibi damar leziyonları, beyin tümörleri, sar'a (epilepsi), menenjit, 
ansefalit  gibi enfeksiyonlardır.  Tansiyon yüksekliğine bağlı beyin kana-
maları da koma yapar. 

3 - Septik ya da hemorajik veya travmatik şoklar. 
4 - Asfeksi 
5 - Isı ve güneş çarpması 
6 - Elektrik kazaları 
7 - ileri derecede kalb yetmezliği 

8 - Metabolik ve diğer bozukluklar (Şekerli diyabet, hipo-glisemi, 
üremi, Addison hastalığı, karaciğer koması, gebe kadınlarda görülen 
eklampsi). 

9 - Enfeksiyonların  oluşturduğu toksemiler 

Komanın tanımı: 

Hiç bir uyarmaya cevap vermeyen hasta veya yaralı koma içinde 
demektir. Kuvvetli uyarmalara, iğne batırma gibi ağrı veren uyarlma-
lara kişi cevap verir, ve hemen yine bdincini kaybederse buna yarı 
koma hali (Semi komatöz hal) denir. Komanın neden ileri geldiğini an-



lamak ve tanımı iyi yapabilmek için çok dikkatli olmalıdır. Eğer koma-
dan önce hasta görülürse hasta ile konuşarak sebeb araştırılır. Hasta ko-
ma içinde ise etrafındakilerden  sebeb araştırılır. Herhangi bir düşme, 
başını bir yere çarpma, Dura dışı k a n a m a neticesi beyin tazyiki de koma 
yapabilir. Hasta ensülin kullanan bir kimse ise hiperpglisemi koması 
olabilir, ya da çok insulin almadan dolayı hipoglisemi koması olabilir. 
Böyle hallerde hemen hastanın kanındaki şeker miktarına bakmalıdır. 
Hastanın eskidenberi bir böbrek hastası olduğu biliniyorsa kanda üre-
ye bakmalıdır, komanın nedeni üremi olabilir. Sirozlu bir hasta ise ko-
manın sebebi, karaciğer yetersizliğine bağlı, kanda NH3 yükselmesi 
(Amonyakemi) olabilir. Bu da, ancak, kanda NH3 miktarını ölçme ile 
ortaya konabilir. Teşhis için kan kültürü yapmak, beyin diken ilik 
suyu (Liquor cerebro spinalis) incelemesi yapmak gerekebilir. Alkolik 
bir şahıs ise kanda alkol dozajı yapılır. Kan elektrolitlerine bakmak, 
kafanın  röntgen filmini  almak teşhise yardım edebilir. 

Komalılarda genel olarak ilk yardım: 

1 - Hastanın veya yaralının O 2 alış verişinin yerinde olmasını te-
min etmek, bunun için hava yollarının açık olmasına dikkat etmelidir. 
Solunum, bozulmuş, ya da durmuş ise derhal yapay solunuma baş vur-
malıdır. Hastada solunum depresyonu, siyanoz, yahut dispne var ise 
derhal oksijen çadırına konur, yahut maske de oksijen verilir, ya da ok-
sijen burundan sokulan bir sonda ile verilir. 

2 - Kanama veya şok var ise anında gerekli çareye başvurulur. 
3 - Hasta en hızlı bir araç ile hastaneye gönderilir. 

Komalılarda genel tedavi: 

1 - Hipostatik pnömoni veya dekubitus'a engel olmak için sık sık 
hastanın yatış durumu değiştirilir. 

2 - Hasta, kusmalara karşı yan veya hafif  baş aşağı yatırılır. 
3 - Hastanın solunum, kan basıncı, idrar çıkarması gibi vital fonk-

siyonları sıkı bir kontrol altında bulundurulur. 
4 - Hastanın burun ve boğazı sürekli olarak aspire edilir. 
5 - Koma, 3-4 günden çok sürerse mideye burundan konan bir 

sonda ile hasta beslenir. 
6 - Hasta 8-10 saat kendiliğinden idrar çıkaramazsa mesaneye son-

da konur, ve çıkan idrar miktarı kontrol edilir. 
7 - Gerek sıvı ve elektrolitler ve gerekse muhtaç olduğu kalori sağ-

lanır. 



8 - Kesin teşhis konuncaya kadar sedativ ve narkotik ilaçlar veril-
mez, ancak çok belirgin bir huzursuzluk var ise parenteral sedativ veya 
trankilizan ilaçlar verilebilir. 

9 - Koma bir ekstradural hematomdan olma ise hızla, ameliyat 
edilmek üzere bir hastaneye gönderilir. 

Alkolik koma : Alkol almış bir şahıs bir yere düşmüş, veya bir kaza 
geçirmiş ise, bundaki koma halinin alkolden olduğugna karar vermeden 
önce bir kafa  içi leziyonu olup olmadığını iyice araştırmak lazımdır. 
Alkolik komada, şahsın fazla  alkol aldığı tespit edilir, yüzü kırmızıdır, 
solunumda alkol kokusu vardır, göz konjonktivaları kanlıdır, soluma 
yavaş yavaş ve hırıltılıdır, her türlü refleksleri  azalmıştır. 

Hasta tam koma içinde değil ise, delir ve huzursuzluk görülür. En 
iyi teşhis, kanda alkol seviyesininin % 0,5 in üstünde bulunması ile 
konur. 

Diyabetik koma: Şeker hatalığı bulunan bir hasta, ağır enfeksiyon 
veya bir travma geçirirse komaya girebilir. Daha evvel hastada diyabet 
olduğu, görmenin bulanık olduğu, çok su içtiği tespit edilirse teşhis'de 
bunlar işe yarar, yine bu tip hastalarda komaya girmeden evvel hava 
açbğı, "Kussmaul" tipi solunum tespit edilir. Bunların solukları aseton 
kokar (Çürük elma kokusu), idrarda şeker ve aseton vardır, kanda şeker 
seviyesi yüksek bulunur. Ketonemi vardır. Kanda pH yüksektir. Bikar-
bonat azalmıştır. 

Korunma  : Diyabetli şahıslar enfeksiyon  geçirmemeye dikkat et-
melidir. Kaza geçiren ve diyabetli olan bir kişiye derhal kan muayenesi 
yaptırmalı, gerekliyse insulin vermelidir. 

Tedavi  : Dehidrasyona mani olmak için bol su vermeli, asidoza mani 
olmak için de yeteri kadar insulin ve bikarbonat vermelidir. İnsulin 
verirken ani glikoz düşmeleri olabileceği düşünülmeli ve hatanın yanında 
şekerli su bulundurmalıdır. İnsulin verddikten sonra daha fenalaşan 
hastalara şekerli su verdir. Bu yapılamıyorsa damardan glikozlu sıvı 
verilir. 

Üremi  koması: Hastanın etrafındakilerden  böbrek hastası olduğu 
öğrenilir. Göz kapakları ve ayakları şiştir. Soluğu idrar kokar. Alt ve üst 
tarafta  seyirmeler, titremeler, vardır. Kan muayenesinde ürenin 100 
mg. % nin üstüne çıktığı görülür. Kanda K yükselmiştir. pH ve bikar-
bonat düşmüştür. İdrar yoğunluğu 1010 gibi düşüktür. İdrarda albumin, 
silindir hücreleri vardır. 



İlk  yardım : Üremi komasında bulunan bir şahıs, en hızlı bir araç 
ile, dializ yapabilecek bir hastaneye gönderilmelidir. Burada hastaya 
periton dializi veya hemodializ yapılır. Böylece kan üreden temizlenir. 

(Periton dializi: Periton boşluğundan özel hazırlanmış sıvı geçirilir. 
Kandaki üre bu sıvıya geçer ve bu bedenden dışarı alınır. 

Hemodializ: Öel bir cihazdan vücudun kanı geçirilir, ve kan bu yolla 
üreden temizlenir.) 

Hipoglisemik  koma : Hastanın çevresindekilerden diabetli olduğu öğ-
renilir, veya komaya girmeden önce hasta görülürse şeker hastası ol-
duğunu söyler. Insulin fazla  yapddığı zaman olur. Önce hipoglisemik 
şok meydana gelir: Hastada büyük bir açlık, bitkinlik, huzursuzluk, bay-
gınlık ve titreme vardır, soğuk soğuk terler, şekerli birşey yemek gerek-
sinimi vardır. Hastaya şekerli bir şey verilmezse komaya girer. Kan 
incelemesinde şekerin 50 % mg. altına düştüğü görülür. İdrarda şeker 
yoktur. 

Korunma:  Diabetli hastalar, ensülin yaparken daima yanlarında 
koyu şekerli su bulundurmalıdır. Herhangi bir baygınlık anında şekerli 
eu içmelidir. 

Tedavi:  Komadan önce hasta görülürse çok şekerli limonata, por-
takal suyu verilir. Hastanın bilinci yok, koma içinde ise % 30-50 glikoz 
solüsyonu damardan verilir. 

Narkotik  zehirlenme ve koma: Hasta kişderde, az miktarda verilen 
narkotik ilaçlar solunumda depresyon ve koma yapabilirler. Bu bakım-
dan yaşldarda, karaciğeri bozuk olanlarda, başından yaralı olanlarda, 
şoklularda, bitkin ve ihtiyar kimselerde az miktarlarda narkotik vermek 
bile zehirlenmelere ve komalara yol açabilir. Oligemik şokluların vazo-
konstriksiyon devrelerinde yapılan morfin  enjeksiyonları kana geçmez. 
Birçok defalar  yapdan kas içi morfin  enjeksiyonları birikir, hastanın 
durumu düzelince bu biriken morfinler  birden kana geçerek zehirlen-
meler ve koma oluşturabilir. Bu bakımdan şoklularda kas içi morfin 
enjeksiyonundan kaçınmak gerekir. 

Korunma  : Zayıf,  ihtiyar, bitkin ve kafa  travması geçiren şahıslara 
narkotik vermemeli, ya da çok dikkatli olarak, çok az miktarlarda ver-
melidir. 

Tedavi:  Damar içine glikozlu, ya da tuzlu serum verilir. Hastalara 
bol oksijen koklatılır. İdrar çıkarmaları kontrol edilir, en hızlı bir araç 
ile hastaneye gönderdir. 



Y A N I K L A R 

Tarif:  Fizik vc şimik ajanların deri ve mukoza, da yaptığı doku 
haraplığına yanık denir. Tahminlere göre Türkiyemizde her yd yanık-
tan en aşağı 3000 kişi ölmekte ve bir çok insan da sakat kalmaktadır. 
Yanıklar kaza yaralanmalrında olduğu kadar, harp yaralanmaları ara-
sında da önemli bir yer tutmaktadır. 

Yanık sebebleri: 

A— Fizik ajanlar: 

1 - Alev ve ısı yanığı 

a - Ateşte yanmak 

b - Gaz yağı, mazot ve benzin alevi ile yanmak, 

c - Harplerde kullaııdan alev makinaları ile yanmak, 

d - Yangın alevi de yanmak. 

e - Atom bombası patlamasından çıkan alevle yanmak 

2 - Işınlar ile yanmak. 

a - Güneş ışını ile yanıklar 

b - Röntgen, radium, a, (3, y ışınları ile yanıklar (Atom pat-
lamasından olan emanasyon yanıkları) 

3 - Sıcak su ile veya benzer sıcak süt, yemek v. b. etkenler ile olan 
yanıklar. Çok sıcak yemeklerle olan yemek borusu ve ağız yanıkları. 

B - Şimik ajanlar: 
1 - Sud kostik, potas kostik gibi alkalen maddelerle olan yanıklar. 

2 - Sülfürik  asid, klorik asid, nitrik asid gibi asidlerle olan yanıklar. 

3 - Benzin, mazot, gaz yağının değmesi ile olan yanıklar. Şimik 
maddelerin içilmesi ile ağız ve yemek borusu yanıkları da olur. 



Yanıkların sınıflandırılması: 

Yanıklar mukoza ve deride, yaptıkları haraplığın derinliğine göre 
genellikle üç dereceye ayrılır: 

I.  inci derece yanıklar: Derinin yüzeyel olan epidermis'ini ilgilen-
dirir, eritem şeklinde deri leziyonu vardır. Dermiş, de zarar pek azdır. 
Ultraviole, Röntgen ve güneş ışınları ile olan yanıklar buna güzel bir 
örnektir. 

II.  inci derece yanıklar : Bu tip yanıklarda deride yaygın vezikül-
ler vardır. (Vezikül: İçi plazma sıvısı ile dolu kabrıklıklaıdır. Darı tane-
sinden, ceviz büyüklüğüne kadar irili ufaklı  olurlar.) İkinci derece ya-
nıklarda derinin dermiş tabakasının derinliklriııe kadr yanık lıarabiyeti 
vardır, fakat  bir kısım dermiş tabakası, içindeki ter bezleri ile beraber 
harap olmadan canlı kalabilir. 

III.  üncü derece yanıklar: da lıarabiyet en derin tabakalara 
kadar yaydmıştır. Görünüş; ya bütün tabakalar ölü beyaz renktedir, 
ya da kösele görünümünde, siyah renktedir. Deri bütün tabakaları ile, 
deri altı dokusu, kaslar, kirişler, kemiğe kadar yanmış harap olmuştur. 
Deri ile beraber, deriye bağlı ter bezleri, yağ bezleri, kıl folikülleri  tama-
men harap olmuştur. Üçüncü derece yanık genellikle ikinci ve birinci 
derece yanık ile beraberdir. 

Yanık belirtileri: 

Bir şahısta her üç derecede yanık beraber bulunabdir. Yanığın 
bedende kapladığı sahanın yaygınlığı çok önemlidir. Üçüncü derece 
yanıkta, derinlere kadar bütün dokular, ve bu arada sinir dokuları da 
harap olduğundan, ağrı genellikle azdır. Birinci ve ikinci derece yanık-
larda ise, her tarafa  yayılmış olan, sinir uçları canlı kaldığından şiddetli 
ağrdar vardır. Geniş vücut yüzeyini kaplayan yanıklarda, bu ağrı daya-
nılmayacak şiddetde olur ve hastayı şoka götürür. Tedavi de bu nok-
tada çok mühimdir. Yanan beden yüzeyinin genişliği ile orantılı olarak 
vücuttan sıvı kaybı olur. Su kaybı buharlaşma şeklinde vücut dışına 
veya dokular arasına sıvı toplanması şeklinde olur. Dokular arasına 
toplanan bu sıvı hücre zarı lıarabiyetinden, kapillerlerin harap olması 
ve tromboza uğramasından ileri gelir. Bu suretle yanan deri ve diğer 
dokularda ödem husule gelir. Bu ödem 24 üncü saatte ileri dereceye 
varır, 36 ıncı, saate doğru yavaş yavaş azalır. Ödem ile beraber yanık-
lıda sodium retansiyonu olur. Dokular arasına toplanan bu sıvı plazma-
ya benzer, elektrolitlerden yana zengin, proteinden yana fakirdir.  Vücu-



dunuıı 60 % kışımı yanan bir kişi, vücudunun yüzeyinden, günde 4-5 
litre insansibl su kaybeder. Bir mililitre (1 cc.) su kaybı için bir büyük 
kaloriye gerek vardır. 5 litre su kaybeden bir şahıs 500 kalori sarfeder. 
Bu da yanıklarda vücut ısısını saklayabilmek için şahsın ne kadar çok 
kaloriye ihtiyacı olduğunu gösterir. 

Şekil : 49: Derinin yukarıdan aşağı kesiti. Buna göre yaııık derecelerinin. Derinin hangi 
kısımlarını, tuttuğunun gösterilmesi 

Hasta da bunlardan dolayı ilk 24 saat içinde şiddetli bir susuzluk 
hissi, kusma, huzursuzluk vardır. Hastanın oriyantasyonu bozulur, 
nabız adedi fazlalaşır,  kan basıncı düşer, Kara damarlar Kollabe olmuş-
tur, oliguri vardır. Bunlar kaybedden sıvının fazla  olduğunu ve hastaya 
sıvı vermek gerektiğini gösterir. İlk 24 saat içinde hastanın yeteri kadar 
sıvı alıp almadığını anlamak için, mesaneye konan sonda ile saatte çı-
kardığı idrar saptanmalıdır. Normal olarak şahıs saatte 30-50 ml. idrar 
çıkarmalıdır. 48-72 saat sonunda ödem açılarak massif  diüresis olur, 
bu safhada  dokular arasına toplanan sıvı massif  bir şekilde, vasküler 



kompartımana geri döner. Bu devrelerde fazla  su verilirse, yanmamış 
dokularda ödem veya hastada su entoksikasyonu olur. (Su entoksikas-
yonu: Terleme, vücut sathından su ve tuz kaybetme veya tuz almayarak 
yalnız su alan hastalarda, ekstra sellüler kompartımanda tuz ve osmolar 
yoğunluk azalır ve bu alandaki su intrasellüler mesafeye  yani hücre 
içine girer daha fazla  su içen şahıslarda bu su daha çok hücre içine girer 
ve hücreler şişerek patlar, buna su entoksikasyonu denir. Bu gibi haller-
de kişiye sodyum klorür (Tuz) vermelidir). 

Yaııan  yüzeyin yüzdesini saptama: Daha önce yanan vücut yüzeyi 
genişliğinin çok önemli olduğunu söylemiştik. Bu bakımdan yanık-
lının vücud sahasına göre, yanık kısmının yüzdesini bilmek gerekir. 
Bunun için pratik olan 9'lar kaidesi vardır. Bu temele göre vücut böl-
gelerinden üst tarafın  biri vücut yüzeyinin % 9 unu, alt taraftan  birinin 
ön tarafı  % 9'unu eşkil eder, Arka taraf  % 9 unu teşkil eder. baş % 9'u, 
gövdenin üst tarafının  önü % 9, arkası % 9, gövdenin alt tarafının  önü 
% 9 arkası % 9 unu teşkil eder. Tenasül bölgesi vücut sahasının % 1 ini 
teşkil edr. Böylece vücut yüzeyi 11, % 9 luk bölgeye ayrılmıştır. 

Bu % 99 eder, % 1 tenasül bölgesi dave edilirse % 100 olur. 
Bir örnek verelim olgun bir insanın alt taraftan  biri tamamen, göv-

denin üst ve alt tarafının  yalnız ön tarafı  yanmış ise: Vücudun % 9 -)-
% 9 + % 9 + % 9 = % 36 sı yanmış demektir. 

Diğer bir örnek: İki üst taraf  ve tüm gövde ön ve arkası yanmış ise: 
%9 + %9 + %9 + %9 + 9 % + %9 = % 54 vücudun tümü-
nün % 54 kısmı yanmış demektir. Vücudun % 50 sinden fazlasının  yan-
dığı yanık vak'aları oldukça ciddidir. Ayrıca yanan vücut sahasını bil-
mek, verdecek sıvıyı hesaplamak bakımından da önemlidir. 

Bazı hallerde yanık ile beraber duman veya patlayıcı gazların so-
lunması solunum yolları ve akciğerde, deridekine benzer, aynı harap-
lıkların meydana gelmesine neden olabilir. Gırtlak, trakea, bronşların 
mukozalarının yanması sonucu akciğer ödemi ve hava yollarında tıka-
nıklık olur, Hastada köpüklü balgam çıkarmak, siyanoz vardır. Acele 
yardım edilmesi gerekir. 

Yanık komplikasyonları: 

İlk yardım ve bunu kovalayan zamandaki gerekli tedavi yapd-
mazsa yanıklarda enfeksiyon  çıkar. Yanan alanda oluşan enfeksiyon, 
genelleşerek, septisemilere yol açabdir. Lokal enfeksiyon  derinin iyi ol-
masını geciktirir ve yanan sahada kötü nedbe dokusu husule gelir. Kö-



bas t/p 
bûvun x» 

Şekil 52: Sıcak su ile yüz ve kolları yanmış, 2 inci derece, 
yanıklı bir çocuk 





Şekil 55: Yamk üzerinde kanser husulü 

tü nedbe dokusu büzüşmelere yol açar. Yanık koltuk civarında olmuş 
ise kolun hareketlerine mani olur. Boyunda ise, boyunun bir tarafa 
eğrdmesine neden olur. Tedavide bu noktaları bdmenin önemi çoktur 
(Şekil 52, 53, 54, 55). Kötü nedbelerin üzerinde zamanla ülser ve kanser 
oluşabilir. Yanıklarda erken komplikasyonlardan biri de yanık şokudur. 
Bu sıvı kaybedilmesinden ileri gelen hipovolemik bir şoktur. 

Yanıklı sahaya tetanos mikrobu bulaşabdir, bu zaman ağır tetanos 
enfeksiyonu  çıkar, yanıklardan sonra gazk gangren, gazlı enfeksiyon 
Septisemileri de olabilir. 

ilk Yardım: 

Oynaklar civarındaki yanıklarda büzülme tehlikesinden dolayı alt 
veya üst taraf,  ekstansiyon halinde, bir atel ile tespit edilir. Birinci ve 
ikinci derecede yanıklarda çok şiddetli ağrdar vardır: îlk yardım 
olarak, kazalıya, ağrı giderici Morfin  veya Dolantin gibi kuvvetli bir 
ağrı giderici ilaç enjeksiyonu yapdır. Hastanın dar yerleri rahatlaştırdır, 
bunun için gömlek yakası çözülür, kravatı varsa çıkardır, karnı gev-
şetdir, bunun için kemeri varsa gevşetilir, uçkuru varsa çözülür. Hasta 
iyi soluk alamıyorsa başı yana çevrdir ve arkaya doğru uzatılır. Geniş 
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vücut kısımlarının yanıklarında, örneğin vücudun % 30-40 - 50, ya da 
daha fazlasının  yandığı olgularda, ilk 48 saat içinde hastanın ölümüne 
yol açan olay, yanık şokudur. Yanıklı hemen şok içinde olmayabilir, 
fakat  kısa bir zamanda şoka girebilir. Bunun için hastanın hemen kara 
damarına girip sıvı vermeye başlamalıdır. Hasta kan kaybetmişse kan, 
kan kaybetmemiş ise, plazma, fizyolojik  serum, ya da var ise laktatlı 
Ringer solüsyonu verilir. Lokal olarak yanık üzerindeki bütün kirldik-
ler temizlenir, var ise, % 1 /2 Gümüşnitrat (nitrate d'argent) Solüsyonu 
ile ıslatdmış gazlar ile yanıkları örtülür. Gümüş nitrat yok ise Terrami-
sin, Furasin gibi antibiyotikli pomat sürülmüş gazlarla yanık sahası 
örtülür. Bunlar da bulunmazsa % 0.1 Rivanol solüsyonu ile ıslatılmış 
gazlar veya bunun pomatı ile sıvanmış gaz bezleri yanık sahası üzerine 
örtülür, hiç bir şey bulunamazsa vazelinli gazlar ile yanık sahası örtülür. 
Bütün bunların üzerine temiz bir çarşaf  örtülürr ve hasta üşümiyecek 
şekilde örtülerek en hızlı bir araç ile asıl yanık tedavisinin yapdacağı bir 
hastaneye gönderilir (Şekil 57). Hastaneye götürmeden önce bir anti-
biyotik ampulu ile tetanos antitoksin serumunun yapılması uygundur. 
Yanık olur olmaz, 20-30 dakika, yanıklı kısım soğuk suya daldırılır. 

Şekil 56: Yanıklı hastanın yanan kısımları üzerine buzlu suya batırılmış havlular 
konur, böylece hastanın ağrıları azaltılır ve dokuların daha fazla  harap olmadı önlenir. 



Yanık Tedavisi: 

1 - Kirli elbiseler çıkarılır, yanık saha üzerindeki, bütün yabancı 
cisimler ve pislikler kaldırdır. 

2 - Bacaklar, gövde ve kollar gibi vücudun büyük bir kısmı yan-
mış ise, özel, fizyolojik  serum ile doldurulmuş, bir banyo çine yanıklı 
konur ve banyo içinde yumuşayan kan pıhtıları, yara kabukları kal-
dırılır, bir taraftan  da hastaya damardan su verilir. 

3 - Ağrı giderici (Morfin,  dolantin v. b. ) ilaçlar, deri altına 
veya kas içine, verilir. 

4 - Mesaneye sonda konur, ve çıkan idrar miktarı saat saat hesap-
lanır. Normal şahıslar saatte 25-50 ml idrar çıkarırlar. Hastalar normale 
yakın idrar çıkarırlarsa şok olmayacağının belirtisi olabilir. 

5 - Hastalara tetanos antitoksini yapılmamış ise, enjekte edilir. 
Ayrıca tetanos aşısı yapılır. 

6 - Eğer varsa kan transfüziyonu,  veya plazma ve albumin enfüzi-
yonu yapılır. Kan traııfüziyonundan  evvel hematokrite bakmak yarar-
lıdır. Bazı yanık olaylarında çok sıvı kaybı nedeniyle hematokrit yük-
sek olabilir. Bu gibi şahıslara kan yerine plazma vermek veya yüksek 
moleküllü plazma genişleticiler vermek daha iyidir. 

ilk 24 saatte yataklılara verilecek plazma, sıvı ve elektrolitler 
şöyle hesap edilebilir: 

24 saatte, yanan beden yüzeyinin her °/0 1 ine kilogram başına 1 ml-
plasma, 1 ml. elektrolitli sıvı (laktatlı Ringer solüsyonu) verilir, ayrıca 
insansibl sıvı kaybı için olgunlara 1000-2000 ml arasında elektrolitli 
sıvı eklenir. 

Örneğin vücudunun % 50 si yanmış, 70 kg. lık, olgun bir kişiye 
verilecek sıvı şöyle hesap edilir: 

Yanık sahası % 50 den fazla  olursa 24 saatlik sıvı toplamı 10 000 
ml. yi geçmemelidir. En çok kg. başına 100 ml. sıvı (100 ml /kg.) iyidir. 
Fazla sıvı ödemlere yol açabilir. İkinci 24 saatte birinci 24 saatte verilen 
sıvının yarısı verilir. 

Plasma 
Elektrolitli sıvı 

1 x 70 x 50 = 3500 ml 
1 x 70 x 50 = 3500 ml. 

(Laktatlı Ringer solusyonu) 
İnsansibl kayıb (elektrolit solüsyonu) 
ilk 24 saatlik toplam sıvı 

1500 ml. 
8500 ml. 



Elektrolit solüsyonu (Laktatlı Ringer solüsyonu) (Bir litre için) 

Molar sodium laktat 25 ml. 

7 - Ağızdan sıvı ve elektrolit vermek: Damardan sıvı ve elektrolit 
vermede, yardımcı olarak, ağızdan da sıvı ve elektrolit verdir. Eğer 
damardan vermk mümkün değd, ya da verdecek solsyon bulunamıyor-
yorsa ağız yolu ile sıvı ve elektrolit verilir. 

Bunun için aşağıdaki solüsyon kullanılabilir: 
Sodyum klorür 5.5 
Sodium Bikarbonat 4 g. 
Su 1 litre 

Eğer hasta bu solüsyonu alamıyorsa Tuzlu ayran verilir. 
8 - İkinci, üçüncü derece yanıklarda koruyucu olarak antibiyotik 

vermek uygundur. 

9 - Hastanın soluması iyi değd ise oksijen verilir. 

-Yanığın  Lokal Tedavisi: 

Yanık sahasının çevresi iyic temizlenir, ö lü dokular, kabuklar te-
mizlenir, ve yanık saha üzerine iyice ıslanıncaya kadar % 1 /2 Gümüş 
nitrat (Nitrate d'argent) eriyiği dökülür. Her dört saatte bir aynı iş 
tekrarlanır. Her 12 saatte birde bütün gazlar kaldırdır, tekrar yanık 
sahası gaz bezleri de örtülür ve üzerine % 0.5 gümüş nitrat solüsyonu 
dökülür. Bu işleme yanık iyi oluncaya kadar devam edilir. Her pansu-
mandan sonra hastanın üzerine temiz çarşaflı  bir battaniye örtülür, ya da 
hastanın üzerine bir kasnak konarak bunun üzeri battaniyeler ile ör-
tülür. Genellikle yanıklr derinin derinliklerine kadar gitmez, eğer en-
enfeksiyon  oluşmaz, veya yanık saha enfeksiyondan  korunabdirse, nek-
roz husule gelmez ve epidermis tabakası yeniden oluşarak (reepitelizas-
yon) yanık sahası iyi olur. Yanık sahasında en çok görülen mikroplar: 
streptococcus, staphylococcus, koli, proteus ve pseudomonaslardır. Bu 
mikropların çıkardığı enzimler yaşayan hücreleri öldürerek doku nek-
rozları yaparlar. Eğer bu mikropların çoğalması önlenirse nekroz olmaz 
ve yanık daha kolay iydeşir. Gümüş nitratın % 1 /2 solüsyonu mikrop-
ların üremesini önler ve yara iydeşmesi hızlanır. Gümüş nitratın bazı 
kötü etkileri de vardır: 

NaCl 
KC1 
CaCİ2 
MgCl2 

6.0 g. 
0.4 g. 
0.2 g. 
0.2 g. 



Gümüş nitrat doku sıvılarındaki klor ile birleşerek çöker, ayrıca suyu 
da absorbe eder ve bununla beraber Na da vücuttan çıkar, böylece hipok-
loremi, hiponatremi ve buna bağlı Alkaloz olur. Bunun için ilk 48-72 
saat, sık sık kan elektrolit kontrolü yapılmalıdır. 

Eksik klor ve sodium, Laktatlı Ringer solüsyonu olarak damardan 
verilir. Hasta ağızdan gıda almaya başladığı zaman günde 6-10 g. Tuz 
paketler içinde veya solüsyon halinde verilir. En iyisi tuzlu ayran ver-
mektir. Hastalara ayrıca ağızdan günde 4-5 g. sodium bikarbonat 
verilir, potasyum eksik ise potasyum klorür toz paketlerinden (0.5-1 g. 
lık) günde 4-5 g. verilebilir. 

Gümüş nitratın diğer bir sakıncası: gazlar kuruduğu zaman ağrı 
yapar. Bunun için kuruyan gazlarn üzerine gümüş nitrat solüsyonu, 
dökülür Gümüş nitratın bir diğer sakıncası her tarafı  simsiyah boya-
masıdır. Bundan korunmak için yerlere plastik örtüler örtmek yarar-
lıdır. 

Bu sakıncalarının yanında yanık tedavisinde % 0.5 gümüş nitrat 
solüsyonu ile yapılan tedavinin pek çok faydaları  vardır: 

ilaç ucuzdur, yanık tedavisi sırasında koku oluşmaz, hastaların 
iştihaları bozulmaz, bundan dolayı kilo kaybetmezler, septisemi ve lokal 
enfeksiyon  çok az görülür. Geniş bir sahada epitelizasyon olduğundan 
hastaların, deri grefi  ameliyatına gereksinmeleri azalır. 

Son zamanlarda yanık tedavisinde % 10 sülfamilon  asetat (para 
amino metil benzen sulfonamid)  solüsyon veya pomadı kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu ilacın gümüş nitrata bir üstünlüğü yoktur, ancak siyah 
leke bırakan, gümüş nitrat gibi, leke bırakmamak üstünlüğü vardır, 
sülfamilon  higroskopik bir madde olduğundan hastalarda 15-60 dakika 
devam eden bir yanma duyusu olabilir. Hasta çok şikâyet ederse ağrı 
giderici ilaçlar ve hatta morfin  verilebilir. 

15-20 gün sonra gerekirse deri grefi  yapılabilir. 

Yanıklıların  taşınması: 

Yanıklı'ya ilk yardım yapıldıktan sonra en hızlı araç ile bir hasta-
neye gönderilmelidir. Gerekirse taşıma sırasında sıvı da damar içinden 
verilebilir. Bunun için hastanın karadamrına girilir ve verilen sıvı bir 
yardımcı tarafından  yüksekte tutulur, ya da yaralı araba içinde taşı-
nırken, sıvı şişesi arabanın bir yerine tutturulur. 



taşınması. Hastanın gömlek yakası, pantolon kemeri, gevşetilir, pabuçlar çıkarılır ve 
temiz bir örtü ile üstü örtülür, sedyeye konarak nakledilir 

Elektrik Yanığı: 

Elektrik yanığı, genellikle elektrik şoku ile beraber bulunur. Bazen 
hasta şoka girmeden yanığa uğrar. Elektrik yanığı genellikle ilk görül-
düğü zaman, sanüdığmdan daha ağırdır. Derideki tahribat en derin 
tabakalara kadar gider, bazen bütün dokularda kömürleşme ve kendi-
liğinden kol ve bacak ampütasyonları olabilir. Çoğu kez elektrik 
yanığı ağrısızdır, çünkü deri ve altındaki bütün dokularla beraber si-
nirler de tahrip olmuştur. Ağrının az olması kişiyi, kazanın az olduğu, 
yanlış kanısına götürebilir. Elektrik kazası anında, çoğu kez, elbiseler-
de yandığından, şalusda elektrik yanığı ile beraber alev yanığı da olur. 
Başlangıç tedavisi, diğer yanıklardaki gibidir. Ancak elektrik yanık-
larında nekroz olayı çok olduğundan yanan kısma buz uygulanır ve en 
lıızlı araç ile bir hastaneye gönderilir. Elektrik yanığı ile beraber elektrik 
şoku ve buna bağlı solunum ve kalb durması varsa, hastaya yapay 
solunum ve eksternal kalb masajı yapılır. 

Özel Bölgelerin Yanıkları: 

Göz Kapakları  Yanıkları: 

Genellikle göz kapakları yanıkları yüz derisi yanıkları ile beraber 
olur. çoğu kez kornea ve sklera termik yanıktan kurtulur. Ancak yanık 
etkisi ile konjonktiva da kanlanma (Hiperemi) ve iltihap olur. Göz ka-
pakları yanıkları, diğer yanıklar gibi tedavi edilir. Cerahatlanma varsa 
% 5 Borik asid solüsyonuna batırılmış pamukla gözler silinir. Korti-
zonlu, antibiyotikli pomad kirpikler arasına sürülür (Gözün diğer yara-



lanmaları, şimik maddelerle ve ışınlar de olan haraplıkları özel konuların-
da anlatılacaktır). 

Baş boyun yanıkları: 

Baş yanıklarında mümkün olduğu kadar saçlar kesdir ve yanık 
alan meydana çıkarılır, kirlilikler ve kabuklar kaldırılır. Kafa  derisi, 
fizyolojik  serum ile temizlenir, % 0.5 gümüş nitrat solüsyonu de ıslatıl-
mış gaz bezleri de örtülür. Göz kapaklarında haraplık varsa plastik ame-
liyat için bir hastaneye gönderilir. Göz uzun müddet açık kalmamalıdır. 
Aksi halde Kornea yaraları olabilir. Baş yaraları kanlanması fazla  ol-
duğundan sanddığından daha çabuk iyileşir. Boyun yanıklarında boyu-
nun dik tutulmasına çalışılmalıdır, aksi halde kötü nedbelerden dolayı 
eğri boyun (Torticolis) oluşur. 

Oynak çevresi yanıkları: 

Oynak çevresindeki yanıklarda oynaklar, işe yarar durumda tespit 
edilmeli, aşırı fleksiyonlara  mani olmalıdır. Koııtraktürlere engel olmak 
için bu gibi hastaları gref  ameliyelerinin yapılabileceği bir hastaneye gön-
dermelidir. 

El ve parmak yanıkları: 

El ve parmaklar çok iyi temizlenmeli ve her parmak ayrı ayrı gaz 
ile sarılarak üzerlerine, gümüş nitrat % 0.5 solüsyonu dökülmelidir. 
Parmaklarda ve elde yüzük, bilezik gibi şeyler, varsa, çıkarılmalıdır. 
Parmaklar ve el kalın bir mukavva ile sıkı sıkı tespit edilerek sarılmalı 
ve hemen bir hastaneye gönderilmelidir. 

Perine ve genital bölge yanıkları: 

İdrar ve gaita de kirlenmiş ise, yanık saha, su ve sabunla yıkanıp 
temizlenir. Mesaneye daimi bir sonda konur. Yanık, saha gümüş nitrat 
% 0.5 solüsyonu, ile ıslatılır ve açık bırakılır. 

Solunum yolları yanıkları: 

Geniş baş ve boyun yanıklarında, solunum yanığı da olabdir. Alev 
ve sıcak gazların solunması solunum yollarını yakar ve şiddetli Trakeob-
ronşit, pnömoni olur. Hava yollarında sekresyon toplanır, dispne, siya-
noz ve larynx (Gırtlak) ödemi olur. Bunun sonucu hasta soluk alamaz, 
boğulabilir. Bunlarda hızla Trakeostomi (hava yoluna boru koymak) 
yapılır. Penisdlin veya resiztans sınaması yapdmış ise özel antibiyotik 
verilir. 



Yanık tedavisinde yapılmayacaklar: 

1 - Yanık alan üzerine direkt olarak yorgan ve battaniye örtmeyin. 
Özellikle, battaniyenin tüyleri yanık yarasını tahriş ederek, şiddetli 
ağrılar oluşturur. En iyisi temiz bir yatak çarşafı  ile hastanın üzeri örtü-
lür. Gerekiyorsa, bunun üzerine yorgan veya battaniye konur. 

2 - Eskiden kullanılan tannik asidli merhem veya solüsyonları kul-
lanmayın. Tannik asid damarları büzdüğünden, özellikle tenasül bölgele-
ri, parmaklar gibi yerlerde nekroz ve gangrenler oluşturur. 

3 - Pikrik asid merhemi kullanmayın, hem, her tarafı  boyar, hem de 
toksiktir. 

4 - Sade ve tereyağ, yanık üzerine sürmek için kullanmayın, Bunlar 
hem yanıklı yeri tahriş eder, hem de bunları çıkarmak güçtür, ayrıca 
enfeksiyona  yol açar, Yanık üzerine koymak için bir şey bulunamazsa, 
zeytinyağı sürülebilir. 

5 - Absorbe cdici pamukları yanık üzerine koymayın, pamuk par-
çaları yara üzerine yapışır. 

6 - Geniş yanık yeri üzerine, Borik asid solüsyonu veya merhemi, 
sürmeyiniz Fazla miktarda borik asid absorpsiyonu tehlikeli olabilir. 

7 - Çok fazla  vezikiil varsa, bunlara dokunmamak en iyisidir. 

Şîmik Yanıklar: 

Şimik yanıklar kuvvetli asid, alkali, ya da yakıcı diğer kimyasal 
maddelerle olur. Şimik yanıklar endüstride, harp sahalarında, kimya 
laboratuvarlarında çok görülür. Ev temizliğinde kullanılan tuz ruhu, 
sud kostik gibi maddeler tedbirsizlik yüzünden yanıklara yol açabilir. 

Yanıklar bu kimyasal maddelerin deriye değmesi, göze kaçması, 
ya da içilmesi yolu ile olur. Böylece kimyasal deri yanıkları göz yanıkları, 
yemek borusu yanıkları olur. Yemek borusu yanıklarının en kötü komp-
likasyonu, yemek borusunda darlık meydana gelmesidir. Bunun sonucu 
hasta yemek yiyemez, hatta su içemez hale gelir. Bu gibi hastalara ancak 
ameliyat ile yardım etmek mümkün olur. 

Kimyasal yanıklar, ısı yanıklarına benzer belirtiler meydana ge-
tirirler. Husule gelen deri ve doku haraplıkları kimyasal maddelerin di-
rekt tesirinden başka, onu nötralize etmek için kullanılan maddeden de 
ileri gelebilir. Hatta nötralize etmek için kullanılan maddelerin yaptıığı 
kötü tesirler daha da fazladır.  Bu kötü tesirler şöyle olabilir: 



1 - Kullanılan nötralize edici madde çok kuvvetli olabilir, ve do-
kuyu yakabilir; 

3 - Asıl yanığı yapan maddeyi nötralize etmek için kullanılan madde 
ile orijinal maddenin birleşmesinden meydana gelen reaksiyondan olu-
şan ısı dokuyu yakar; 

3 - Nötralize etmek için kullanılan yöntem sırasında meydana ge-
len maddeler dokuyu yakar. Bunları bilmenin yanık ilk yardımında 
büyük faydası  vardır. 

Korunma: 

Gerek endüstride, gerekse evlerde kostik ve asid maddelerle korro-
ziv maddeler, özel kaplarda ve özel şekdde saklanmalıdır. Su içilen, 
testi, şişe, sürahi gibi kaplar içine temizlik için kullanılan asid ve kostik 
maddeler konmamalıdır. Kostik ve asid maddeler özel madeni kaplarda 
nakledilmelidir. Bu gibi maddeler cam damacanalarda nakledilme-
melidir. Bir araba kazasında yakıcı olan bu maddelerin etrafa  yayılması 
ölümlere neden olan yanıklar yapabilir (Böyle bir dehşet verici kaza 
İstanbul-Ankara yolunda olmuştur). 

İlk  Yardım  ve Tedavi: 

1 - Şimik madde ile temas eden yaralı üstündeki, bütün gömlek 
ve elbiseler çıkardır ve yanan kısım bol miktarda su ile yıkanır. Eğer 
şahsın vücudunun büyük bir kısmı yanmış ise, bütün elbiseleri çıkarılır 
ve varsa bir havuz veya banyoya daldırılır. En iyisi bir duş altına sok-
maktır. Asid ve alkali yanığı olması olasılığı bulunan endüstri veya lab-
ratuvar bölgelerinde su duşlarının yapdması gerekir. Bir kaza halinde 
yaralı hemen burada duş altına sokularak yıkanır. 

2 - Yaralı iyice su ile yıkandıktan sonra asid de yananlar, bol mik-
tarda sulandırdmış sodium bikarbonat solüsyonu de yıkanır (Bir kilo 
suya, dolu dolu iki çorba kaşığı sodium bikarbonat konur). Alkali ile 
yananlar da, bol su ile yıkandıktan sonra sulandırılmış sirke ile yıkanır 
(Yarı sirke yarı su karışığı). Şimik yanıklar yıkanıp nötralize edildikten 
sonra Terramycine,  Furacyne  gibi bir aııtibiotik merhemi ile veya 
vazelin ile örtülür ve sarılır. 

Göz şimik madde ile yanmış ise bol su ile yıkanır ve sonra bir göz 
pomadı sürülür. 

Daha iyisi asid ile yanmış ise sodium bikarbonat solüsyonu ile, 
Alkali ile yanmış ise borik asid solüsyonu ile yıkanır. 



Asid Fenik  (Karbolik  asid) : Yanmalarında, yanık yüzey tuvalet 
ispirtosu ile silinir ve iyice yıkanır. 

Aşağıdaki tabloda genellikle oluşan şimik yanıkları yapan ajanlar 
ve bunların tedavileri gösterilmiştir: 

A j a n T e m i z l e m e u s u l ü N ö t r a l i z e e t m e u s u l ü 

Asid Yanıkları: 
Sülfürik Su Sodium bikarbonat solüsyonu 
Nitrik 
Hidroklorik 
Triklorasetik 
Asid Fenik etil Alkol Sod. Bikar. solüsyonu yukar-
Hidrofluorik dakilere ek olarak Magnezyum 

oksid, gliserin 
Alkali yanıkları 
KOH 
NaOH Su % 0.5-5 asetik asid veya % 5 

amonium klorid 
Kireç Fırça ile tozlar temizlenir % 0.5-5 asetik asid veya % 5 

amonium klorid 
P Su Bakır sülfat'la  ıslatılmış gaz bezi 
Hardal gazı Su Antibiyotikli merhem 
Göz yaşı gazı Su Sodium bikarbonat solüsyonu 



DONMALAR 

Donma derecesi çevresinde veya altında kalan kişilerin organla-
rından bazdarının, yanıklarda olduğu gibi, haraplığa uğraması ve öl-
mesine donuk denir. Donuk genellikle kulaklar, burun, el ve ayaklarda 
olur. Çok şiddetli soğuk, şahısda uyku hali yaratır, eğer bu uyku haline 
şahıs dayanamayıp uyursa solunum ve kalb durması ile şahıs ölür. Ölüm-
den kurtulanların bir çok yerleri donar. Donuk soğuk hava etkisi ile ol-
duğu gibi, çok soğuk su içinde kalan yerlerde de olur. Nemli soğuk, kuru 
soğuktan daha etkilidir. Islak ve sıkan pabuçlar içinde, donuk daha ko-
lay olur. Açlık ve uykusuzluk donuk oluşumunu çabuklaştırır. Bu 
nokta özellikle askerî görevlerde çok mühimdir. Soğuk etkisi ile damar-
lar büzülür ve donan kısımlara az kan gider. Soğuk donma derecesine 
gelince beslenemeyen tarafta  doku ölümü yani donuk oluşur. Ağır vak'-
alarda gangren meydana gelir, parmaklar kenddiğinden ampüte bile 
olabilir. Donuk vak'aları bilhassa harp zamanlarında soğuk suda, nemli 
yerde, soğuk pabuçlar giyerek uzun zaman böyle duran askerlerde olur. 
Buna siper ayağı veya "immersion  foot"  denir. Siper ayağı özellikle sular 
içinde kışın avcılık yapan kişilerde de görülür. Donuk, yaşlı ve damar 
hastalığı bulunan kişlerde daha kolayıkla meydana çıkar. 

Belirti ve işaretler: 

ilk evrede, 
1 - Yanma, uyuşukluk, karıncalanma duyusu 
2 - Uyuşukluk 
3 - Ağrı 
4 - Mor kırmızı deri 

Geç evrede, 

1 - Devamlı yanma ve kaşınma, karıncalanma 
2 - Donan kısımda duygunun tümüyle kaybolması 
3 - ölü-beyaz deri 



Daha geç devirlerde gangreıı ve ampütasyon. Gangren ve ampütas-
yon bazen, aylar sonra olabilir. 

Korunma: 
1 - Harp sahalarında uykusuz kalmamak, iyi beslenmek. 
2 - Kulak, burun, el ve ayak parkmaklarını yünlü kapüşon ve el-

divenlerle kapamak 
3 - Pabuçlar dar olmamalı, yün çorap giymeli, terli ve ıslak ayaklar 

kurulanmalı. En basiti, yün çorap üzerine gazete kâğıdı sarıp pabuçları, 
bunuıı üzerine giymeli. 

4 - Uzun süre hareketsiz, nemli yerlerde ayakta durmamalı, sık 
sık hareket etmelidir. 

5 - Sık sık, sıcak çay, ıhlamur içmeli, az miktarda, sıcak içki içine 
konyak karıştırmalıdır. 

6 - Uyku haline mani olmak için, uyku hissi geldiği zaman, sürekli 
dolaşmalıdır. 

ilk Yardım ve Tedavi: 

1 - Donan şahıs sıcak bir yere alınır. Donan kısımları sıkan pabuç, 
çorap, eldivenler çıkarılır. Ayaklar ve eller 40° - 50 °C lik sıcak suya 
daldırılır (Şekil 58). Ayakları donmuş kişinin yürümesine izin verilmez. 

2 - Donmuş kısımların daha fazla  harap olmaması için her türlü 
önlem alınır. Donan kısım, dolaşımı sağlamak için, ovuşturulmaz, donan 
kısım üzerine masaj yapılmaz. 

3 - Sıcak çorba, çay, kahve verilir. Kahve damar genişletici olarak 
rol oynadığından tercih edilir. 

4 - Ağrı giderici ilaçlar (aspirin, Novaljin) ve sedatifler  verilir. 
5 - Oda ısısı yavaş yavaş yükseltilir. Donan kısım, parmaklar ise, 

hastanın kendi koltukları altına sokulur. 
6 - Taraflar  (Kol veya bacaklar) yükseltilir, sonra aşağı sarkıtılır, 

böylece dolaşım sağlanmaya çalışılır. 
7 - Hastanın sigara içmesi yasaklanır, eller, kollar soğuk suya sokul-

maz, kar ile oğuşturulmaz. Donan kısmın enfekte  olmamasına çaba gös-
terilir. Bu bakımdan antibiyotik verilebilir. 

8 - Damar genişletici ilaçlar faydalıdır.  Donuklu bekletilmeden bir 
hastaneye gönderilmelidir. 

9 - Donuk taraf  kuru tutulmalı, steril gazlarla örtülmeli, herhangi 
bir antiseptik solüsyon kullanmamalıdır. 



Şekil 58: Donmalarda ayaklar sıcak suya daldırılarak ısıtılır 
Isı (40° - 50° C) olmalıdır 

( 



SICAKTAN OLMA BOZUKLUKLAR 

Sıcak, etki süresi ve şahsın sıcağa alışık olup olmamasına göre 
değişik bozukluklar oluşturur. Sıcağın yaptığı hastalıklar üç grupta 
toplanabilir. 

1 - Isı krampı 
2 - Isıdan olma bitkinlik 
3 - Sıcak vurması (Sıcak çarpması) 
Isı Krampı (Sıcak Krampı): 

Uzun süre ısıya karşı bulunan (Tiren, gemi ateşçileri, yüksek erit-
me fırınlarında  çalışan işçiler gibi) kişilerle güneş altında çok ağır iş ya-
pan kişderde görülür, bu gibi şahıslar çok terlediklerinden çok susarlar, 
ve bundan dolayı çok su içerler, ve çok tuz kaybederler. Isı krampı, 
sıcak havada çok vücut hareketi yapan şahıslarda, ağır endüstri işçi-
lerinde, sıcak havada ev işi yapan kadınlarda görülür. 

İşaret  ve belirtiler: Isı krampının en seçik belirtisi, şiddetli ağrı ile 
beraber kas krampıdır. Kramp özellikle baldır ve karın kaslarında görü-
lür. Hastada baş dönmesi, bayılma hali vardır ve hasta kendini bitkin 
hisseder. 

İlk  yardım ve tedavi : Şiddetli vak'alarda hasta hemen yatırdır, tuz-
lu su verilir. Hafif  vak'alarda içine 0,5 - 1 g. tuz konmuş ayran içirilir. 
Fabrika çevresinde, gemi, tirenlerde ağır iş, ateşçdik yapan kişilere veril-
mek üzere, paketler içinde 0.5 g. lık tuz, bulundurulur. Tuz tabletleri 
midede eriyerek bulantı yapabilir. Bunun için tuz tabletlerinin kap-
lanarak verilmesi faydalıdır.  Tuz prevantif  olarak da yazın ağır işçi-
lere, terleyen kişilere verilir. Yorgunluk his eden kişdere tuzlu ayran 
verilir. 

Isı Bitkinliği: 

Bu hal sıcak çevrede çalışmaya alışmamış, çok terleyen kişilerde 
olur. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Çevrenin çok sıcak 



olduğu yerlerde çalışan insanlarda görülmesi olasılığı dalıa fazladır.  Bu 
arada yine çok fazla  ısı etkisi ile olan sıcak çarpması vardır ki bunu sıcak 
bitkinliğinden ayırmak gerekir. 

İşaret  ve belirtileri: Isı bitkinliğinin ilk evrelerinde yorgunluk, 
gevşeklik ve bayılma görülür, bundan sonra bol miktarda ıslak, yapış-
kan bir terleme olur. deri beyazdır (Isı çarpmasında deri kırmızıdır). 
Kısa devam eden bir bilinç kaybı, soğuk yapışkan bir deri vardır. Nabız 
zayıf  ve iplik gibidir. Solunum yüzeyeldir. Hastanın genel görünüşü 
bayılan bir hastaya benzer. Ancak hadise sıcak bir çevrede olmuş, yahut 
işçi çok sıcak bir iklim veya çevrede çalışmış ise bunu ısı bitkinliği gibi 
kabul etmek uygun olur. 

Deri soğuk olmasına rağmen vücut ısısı normal veya normalin hafif 
üstündedir. Bu hal ısı bitkinliğini, çok ciddi olan ısı çarpmasından ayır-
maya yarar. Isı bitkinliğinin ortaya çıkması deride çok miktarda kanın 
toplanması ile başlar. Bu suretle şahsın alışık olmadığı sıcak çevrede 
ki ısısının kaybedilmesine çalışılır. Fakat deride kan toplanmasının 
bu iyi etkisi yanında, kötü etkisi de vardır. Deride toplanan kan, dolaşan 
kanın volümünün azalmasına, dolayısı ile kalbin atım hacmininin azal-
masına neden olur. Bu da beyinin kanlanmasını azaltır. Beyin kanlan-
ması çok azalırsa kişide baygınlık olur. Genellikle bu baygınlık kısa 
sürer ve organizma yeni duruma alışır. Fakat bazen baygınlık uzun 
devam edebilir. 

Tedavi: 

1 - Hastanın üzerindeki giysiler mümkün olduğu kadar gevşetilir 
veya çıkarılır. Hasta rahat ve serin bir yere götürülür. Varsa karşısına bir 
vantilatör konur. Alnına ve kollarına soğuk su, buz veya alkolle ıslatıl-
mış bezler konur, hasta baş aşağı yatırılır. 

2 - Hasta yukarıdaki önelemler ile düzelmezse uyarıcı olarak 
amonyak veya kolonya koklatılır. 

3 - Bu tedbirlerle de hasta normal hale getirilemez ise bacakları 
yükseltilir ve ayak parmaklarından başlayarak kasıklara doğru bandaj 
yapılır. Böylece bacaklardaki kan daha önemli organlara ve beyine 
gönderilir. 

4 - Genellikle bu hastalarda vücut tuz depolarında bir azalma ol-
duğundan hastalara tuz verilir. Hastanın bilinci yerinde ise "NaCl" 
tabletleri veya tuzlu su, tuzlu ayran verilir. Bilinci yerinde değil ise 
damar veya rektum yolu ile tuz verilir. 



5 - Hasta iyi olunca hemen ayağa kalkmamalı, hasta kendini tü-
müyle iyi hissedene kadar serin bir yerde kalmalıdır. Soğuk şekerli 
içkiler ve kahve çok iyi gelir. Gerekirse soğuk su içinde, kokulu alkollü 
içkilerden az miktarda verilir. 



Isı çarpması (sıcak çarpması) 

Isıdan oluşan rahatsızlıkların en ciddisi sıcak çarp maşıdır, buna güneş 
çarpması, güneş vurması da denir. Isı çarpmasında beden ısısı çok yüksek-
tir. Isı çarpması, erkeklerde kadınlardan daha çok görülür, keza yaş-
lılarda ve alkol alışkanlığı olanlarda daha çok görülür. Fizik yorgunluk 
ve çevrenin nemli olması ısı çarpmasının olmasına yardım eder. Ter-
lemenin durması beden ısısını yükselttiğinden ısı çarpmasının oluşu-
munu kolaylaştırır. Yüksek ısı, beyin, böbrekler veya karaciğer gibi 
organların harap olmasına yol açabilir, bu durumda gerekli enerjik 
tedavi yapılmaz ise çok tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. 

İşaret  ve belirtiler : Genellikle böyle bir rahatsızlığa uğrayan kişi kol-
laps içindedir, deri kırmızı, kuru ve çok sıcaktır. Çok sıcak bir iklimde, 
hava da nemli ve kişinin derisi kırmızı ise sıcak çarpmasını düşünme-
lidir. Eğer bu hali derin bir kollaps izler ise, yüzün kırmızı rengi ölü, 
gri, saman sarısı rengine döner. Bu ısı çarpmasının çok ciddi olduğunu gös-
terir. Vücut ısısı 41°-43°e çıkar. Beden ısısının bu kadar yüksek olmasını 
açıklayan başka bir neden bulunmadığı zaman bu hali, ısı çarpması kabul 
etmelidir. Sıcak bir ortamda hastada kollaps var, bilinç yok, deri kuru 
ve kırmızı, vücut ısısı 40° nin üstünde ise bu sıcak çarpmasıdır. Diğer 
hallerde vücut ısısı bu kadar yüksek olmaz. 

İlk  Yardım  ve tedavi: 

1 - Mümkün ise kişi soğuk bir su içine daldırdır. Var ise özellikle 
büyük damarların geçtiği yerlere (Kasık, koltuk altı, boyun) buz konur. 

2 - Hastanın ateşi 38 ° düştüğü zaman bir yatağa yatırılır. Var ise 
vantilatör ile soğuk hava verilir. 

Vücuduna soğuk ıslak kompresler konur. 
3 - Hastanın beden ısısı, her beş dakikada bir ölçülür ve ısı yükselir 

ise, hasta tekrar soğuk su içine konur. 



4 - Çok soğuk su lavmanı yapılarak, su rektum içinde bırakdır, böy-
lece ısı absorbe edilir. 

Isı çarpmasının iyi olması uzun sürer, bunun için iyi bir bakım ve 
tedavi ister. Tedavinin başarısı ilk yardımın erken başlamasına bağ-
lıdır. 
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KANAMALAR (HEMORAjt) YE KANAMALARI 
DURDURMA ÇARELERÎ 

Tarif: 

Kan  : Arterler (atardamar), Kılcal damarlar (Kapiller) ve venalar 
(Karadamar) içinde dolaşan, hücrelerin beslenmesi için gerekli herşeyi 
taşıyan, içinde kan hücrelerinin bulunduğu kırmızı renkli sıvı bir mad-
de, bir dokudur. 

Kanın  bünyesi: Kan sıvı olan plazma ile kan hücrelerinden oluşur. 
Kan hücreleri: eritrosit (alyuvarlar), Lökosit (Akyuvarlar) ve trombo-
sit (Plaketler) dir. 

Plasma: 

Sıvı bir madde olup içinde serum albumin, globulin ve fibrinojen 
ismi verilen kan proteinleri, hücrelerin beslenmesine yarayan karbon-
hidrat ve lipitler ile her türlü hormon, vitamin ve gerekli anyon, katyon 
ve bağışıklık maddeleri bulunur. Plazma içinde, bunlardan başka, 
vücut hücreleri tarafından  kullanılarak artık hale gelen ve vücuttan 
atılması gerekli olan artık maddeler bulunur, üre, kreatin, kreatinin, ürik 
asid bu artık maddelern bazılarıdır. Dolaşım ile, kan, kapiller damarlara 
kadar, hücreler için gerekli maddeleri götürür, metabolizma artıklarını 
alarak, böbrek gibi bunların atdacağı organlara getirir. Dolaşım'ın nor-
mal olabilmesi için damarlar içindeki kan basıncının gerekli yükselikte 
olması lâzımdır. Kan basıncı normal olarak 10-13 Sm. (100-130 mm. Hg.) 
cıvadır. Bazı zayıf  kimselerde Basınç 9 Sm. olabdir. Yaşlandıkça kan 
basıncı 14, 15, 16, olabdir. Kan basıncı anormal olarak düşük olursa, 
hücrelerin beslenmesi için gerekli kan akımı olamaz, ya da aksar, böyle 
durumlarda hücrelerin beslenmesi bozulur ve bu hal uzun devam eder-
se sonunda hücreler ölür. Organların hücrelerinin kansız kalmaya da-
yanıklılığı, organdan organa, değişir. Organ ne kadar fonksiyon  bakı-
mından spesiyalize ise kansızlığa dayanıklığı okadar azdır. Kansızlığa 
en az dayanıklı organ beyindir. Beyinin kansızlığa dayamkldığı, 3-4 
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dakikadır. Böbrekler 20 dakika, Kalb 5-10 dakika, kol ve bacaklar 2-3 
saat kansızkğa dayanabilirler. Bu bilgiler kanama durdurmak için yapı-
lacak işlemlerde çok gereklidir. Yetişkin bir kişide vücut ağırlığının % 8 i 
kadar kan vardır. Bu ortalama olarak 5-6 litre kan eder. Organizmada 
bulunan kanın % 10 volümü arteriyel sistem içinde % 20'si Kapillerler 
içinde ve geri kalan % 70'ide venöz depolarda ve kalbde bulunur. Do-
laşım kalbden başlar, tekrar kalbde biter. Kalb her sıkışmasında 70-90 
ml. kanı dışarı çıkarır, buna kalbin atım hacmi denir. Kalb her atışında 
bu miktar kanı çevreye ve akciğerlere gönderir. Bir dakikada kalbden 
70 x 60 = 4200 ml, 90 x 60 = 5400 ml arasında kan atılır. Sol 
ventrikülden çıkan Aortaya, kalbin attığı kan 120 mm. Hg. basıncın -
dadır. Kalbin atımları arasında basınç, kabaca 80 mm. Hg. dir. Buna 
ortalama basınç denirki Kalb atımı ve perifer:k  direnç arasındaki ba-
lans bunu sağlar. Aorta gibi büyük arterlerde bu baasınç 95 mm. Hg. 
arteriollerde 35 mm. Hg. dir. Kapillerlerin arteriel tarafında  bu basınç 
ortalama 25 mm. Hg., Yenöz tarafından  ise 15 mm. Hg. dır. Buna karşı-
lık Kapillerlerin arteriel tarafında  onkotik basınç düşük, venöz tarafın-
da ise yüksektir. Bu fizik  özellik kapiller yatağındaki sıvı alış verişini 
sağlar. Kapillerlerin arteriel tarafında  kan basıncı onkotik basınçtan 
yüksektir ve kan sıvısı bu etki ile kapillerlerden dokular arasına sızar, 
buna karşılık venöz tarafta  onkotik basınç kan basıncından yüksektir, 
bu nedenle dokular arasındaki sıvı venöz kapillerlere emilir, buradan 
venüllere ve daha sonra iki büyük kovuk karadamarlara toplanarak, 
buradan sağ atriuma gelir. Organizmanın yaşaması, kapiller dolaşımın 
iyi çalışmasına bağlıdır. Kapillerlerin öneminden dolayı vücutta kap-
sadığı alan çok geniştir. Kapillerlerin total sahası 760 metre karedir, 
bu bir dönüme yakın alana karşıttır. Kapillerler uç uca getirilecek 
olursa 160 000 000 metrelik bir uzunluk meydana gelir. 

Kanamalar  (Hemoraji)  : 

Tarif:  Kanın arter, vena ve kapillerlerden dışarı çıkmasına kanama 
(hemoraji) denir. Kanamanın pek çok nedenleri vardır, fakat  bu sebeb-
leri iki büyük grup altında toplamak mümkündür: 

I - Damar duvarında bir ayrılma, yırtılma olduğu zaman olu-
şan kanamalar. 

I I - Damar duvarında belirli bir yaralanma olmadan oluşan kana-
malar. 

I inci grupta damar duvarında bir yırtdma ve ayrılma vardır. 
Bunlar aşağıdaki nedenlerden ileri gelebilirler. 
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1 - Kaza  yaralanmalarında damarların kopması: Kopma kırılan 
bir kemik parçasından, Taş altmda, bina altında kalmalarda, damarın 
ezilmesinden, ya da kol veya bacağın kazada kopması, damarları da 
beraber koparmasından ileri gelir. 

2 - Damarların ateşli silahlarla yaralanmasından kanamalar ola-
bilir. 

3 - Bıçak, süngü, şiş gibi kesici veya delici aletlerle damarların 
yaralanmasından kanamalar olur. Teneke, cam kesmeleri sonucu, 
damarların kesilmesi ve kanaması buraya girer. 

4 - Kanamalar: bir hastalık sonucu orada bulunan arter veya vena, 
ya da kapillerlerin duvarlarının, yenmesinden veya parçalanmasından 
olabilir. Akciğer tüberkülozundaki bir kanama, ülserdeki bir kanama 
veya iltihaplı bir doku içerisindeki bir kanama ile kanserli bir organdaki 
kanama böyle olur. 

5 - Bazı kanamalar damar duvarındaki bir hastalığın, damar dı-
varını zayıflatıp  parçalamasından ileri gelir. Anevrizma'nın patlaması 
hasta bir damarın yırtdıp kanaması böyle olur. 

II inci tip kanamalarda damar dıvarında, görünürde bir yırtık yok-
tur. Kan, damar dıvarından sızarak dokulara geçer. Bu şekil kanamalara 
diapedez ile kanama denir. Diapedez kanaması bazı iltihaplarda kanın 
pıhtdaşma mekanizmasının bozulduğu (hemofili  gibi) hastalıklarda da-
mar duvarını yapan hücrelerin aralarının geçirgen hale geldiği C vita-
mini noksanlığı gibi durumlarda görülür. K vitamini eksikliği de dia-
pedez yolu ile kanama yapabilir. Bazı hallerde kapillerler içinde basınç 
artar ve kan diapedez ile kapillerlerden dışarı çıkar. Toprak altında kalan 
kişiler, iki araba veya vagon arasında sıkışan kişiler, su veya havada 
patlamaların olduğu yerlere yakın bulunan şahıslar bu tip kanamalara 
uğrayabilirler. Oluşan basınç kapillerler içindeki basıncı arttırarak deri 
altı kanamalarına neden olabilir. Bu tip kazalarda kişinin yüz derisi içi-
ne diapedez şeklinde kanama olarak şahsın yüzü simsiyah maske takmış 
gibi bir görünüm alır, buna "ekirnotik maske" ismi. verilir. Kapillerler 
üzerine devamlı basınç yapan bir olayın birdenbire ortadan kalkması, 
kapillerlerin ani genişlemesi sonucu, diapedez de kanamalara neden ola-
bilir. Göğsünde, plevra boşluğunda sıvı bulunan bir hasta ile karnında 
sıvı (asit) bulunan bir hastanın sıvısının ani boşaltılmalarından sonra 
plevra ve karın boşluğuna diapedez yolu ile kanamalar olabilir. Yine 
bu mekanizma ile, dolu bir mesanenin ani boşaltdması diapedez kana-
malarına yol açabilir. 
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Kanamaların yerine ve şekline göre isimlendirilmesi: 

Reksiz: Damarların yırtılması ile olan kanamalara reksis denir. 

Peteşi : Deri altındaki küçük küçük noktalar halindeki kanamalara 
verilen isimdir. 

Ekimoz: Deri veya mükoza altındaki yaygın kanamalara denir. 
Bir yere varmak, çarpmak veya dövülmek bu tip kanamalara yol aça-
bilir. 

Hemoraji  : Reksis veya diapedez ile olan her türlü kanamaya veri-
len isimdir. 

Hematom  : Dokular arasında kanın bir ur gibi toplanmasına denir. 
Deride hematm olabildiği gibi, Akciğer, dalak, Karaciğer gibi organların 
içinde de hematomlar olabilir. 

Epistaksis: Burun kanamasına verilen isimdir. 

Otoraji; Kulaktan olan kanamadır. 

Hemoperikard:  Perikard boşluğundaki kanamadır. 

Hemotoraks:  Plevra boşluğundaki kanamadır. 

Hemoperituvan:  Periton içine olan kanamadır. 

Hemartroz:  Oynak boşluklarına kan toplanmasıdır. 
Hifema  (Hyphema)  : Gözün ön odacığına olan kanamaya verilen 

isimdir. 

Hemoptizi:  Akciğerlerden gelen kanamaya denir. 

Hematemez:  Mide ve yemek borusundan ağız yolu kan gelmesine 
denir. Genellikle, bu tip kanamalar, kahve telvesi şeklinde kusma ile 
kendini gösterir. 

Melana:  Sindirim yolundaki kanamaların sindirilmiş şekilde feçes 
ile çıkmasına melana denir. Melanada gaita Katran gibi, cıvık bir halde-
dir. 

Hematosel:  Karın içinde (periton) olan kanamaların, keselenmiş 
bir şekilde olmasına denir. 

Hematokolpos:  Vagina içinde kan toplanmasına bu isim verilir. 

Menorraji:  Kadınlarda her ay olan adet kanamasının, anormal ola-
rak çok olmasına denir. 

Metrorraji:  Adet zamanları dışında uterus'dan kaıı gelmesidir. 
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Kanamaların Çeşitleri: 

Kanamaların bir kısmında, kan dışarı çıkar ve kan görülür. Burun 
kanaması, kesilen bir yerden kanama olması gibi. Bir kısım kanama 
periton, plevra, perikard gibi vücut boşluklarına olur, dışardan kanama 
görülmez. Buna göre kanamalar 

I - î ç kanamalar (hemoraji intern) 
I I - Dış kanamalar (hemoraji ekstern) 

olarak ikiye ayrılır. 

Iç kanamalar teşhis bakımından çok önemlidir. Zamanında teşhis 
koyup gerekli girişim yapılırsa şahsın hayatını kurtarmak mümkün 
olur. 

Kanamanın  meydana geldiği damarlara göre ayırımı: 

1 - ARTERİ YEL (Atardamar) Kanamalar, 

2 - VENÖZ (Karadamar) Kanamalar 

3 - KAPİLLER (Kdcal damarlar) Kanamalar, bu kanamalara, 
parankimalardan olduğu için "parankimatöz kanama"da denir. 

1- ARTERİYEL  Kanamalar: 

Arterlerin elastik oluşundan ve kalbin itici kuvvetinden (Hidros-
tatik basınç) dolayı arterler içinde yüksek bir kan basıncı vardır. Bu 
basınç etkisi ile, arter kanamaları, kesik arterin kalbe yakın kısmından, 
kalb atışları ile aynı anda, fışkırmalar  şeklinde olur. Arter kanı oksi-
jenli olduğundan kırmızı renklidir. Oksijenlenmesi iyi olmayan, ya da 
bazı kalb hastalıklarında kan rengi koyu renkte olabilir. Arter tam kesil-
miş ise intima içeri büzülerek, aynı zamanda arter spazmıda buna ek-
lenerek, hatta pıhtı oluşumu, tansiyon düşüklüğü gibi faktörlerde  buna 
eklenerek, kanama çok olmayabdir, bunu bdmenin damarların geçtiği 
yerlerdeki kesici aletler veya kurşun yaralanmalarında, kanamanın gö-
rülmemesi halinde arterde yaralanma olabileceğinin düşünülmesi ba-
kımından faydası  vardır. Arterlerdeki kesik yerler kan pıhtısı de tıka-
narak, kanama olmayabilir, buna birde kan basıncının düşük olması 
eklenirse kanama yine kolayca durur. Ancak hastanın taşınması sıra-
sında bu pıhtının yerinden oynaması öldürücü kanamalara neden ola-
bilir. Kan durdurmada bu hususların göz önünde bulundurulması gere-
kir. 

2 - Venöz  Kanamalar:  Venalarda basınç çok düşük olduğundan, 
kanamalar fışkırır  gibi değil, akma şeklinde olur. Kanama venanın kalb-
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den uzak ucundan olur. (Kan akımı çevreden merkeze olduğundan). 
Eğer varis veya buna benzer genişlemiş venalarda bir kopma, yara-
lanma olursa, kanama; venanın hem kalb tarafındaki,  hem de kalbden 
uzak tarafındaki  ucundan olur: çünkü bu venalarda kanın geri dönmesi-
ne engel olacak olan kapaklar işe yaramaz hale gelmiştir. Vena kanında 
C 0 2 fazla  olduğundan, akan kanın rengi koyu kırmızı, karaciğer rengin-
dedir. Kalbe yakın karadamarlarm kanamalarında ayrıca, havanın 
emilerek kalbe girmesi ve hava embolisi yapması tehlikesi vardır. Bundan 
dolayı boyundaki karadamar yaralanmalarında, hava embolisine engel 
olmak için damar üzerine hemen bir tampon ile basınç yapılır. Ve-
na kanamalarında, kanayan kısım, yer çekimine uygun duruma geti-
rilirse, kanama kolaylıkla durur, aksi durum kanamayı arttırır. Bunun 
için yüz, boyun, kafa  karadamar kanamalarında, kişi oturur duruma 
getirilir, kol kanamalarında kol yukarı kaldırılır. Bacak kanamalarında, 
kişi yatırılır ve bacak yüksekğe kaldırılır. 

3 - Kapiller kanamalar (Parankimatöz kanamalar). 

Bu kanamalar, bir yere çarpmak, vurmak gibi hallerde derinin 
sıyrılması sonucu sızıntı şeklinde kanamalardır. Kanayan yer tampon 
ile kurutulur ve tampon çekilirse tekrar sızıntı olur. Kapiller kanamalar, 
aslında önemli kanamalar değildir. Sıkı bir bandaj ile kanama durduru-
labilir. Ancak sızıntı şeklinde olan bu kanama durdurulmazsa, ciddi 
sonuçlar ortaya çıkabilir. 

Kanamaların  zamana göre ayırımı: 

1- Pı imer Kanamalar  : 

Damarların kesilmesi sonucu, hemen kanama olmasına primer ka-
nama denir. 

2- Reaksiyoner Kanamalar  : Bu tip kanamalar, damar zedelenme-
sinden sonra yirmi dört saat içinde olur. Damarın ilk yaralandıığı za-
man kanama damar spazmı, Trombüs ve Tansiyon düşmesi gibi faktör-
lerin etkisi altında durmuştur. Sonradan tansiyon düzelmesi Trom-
büs'üıı yerinden oynaması ve spazmın kalkması ile kanama tekrar 
başlar. Bu tip kanamaların olabileceğini bilmek çok önemlidir. Hasta 
görüldüğü anda kanama görünmeyebilir, fakat  24 saat içinde şiddetli 
kanamalar olabilir. Bu tip kanamalara nükseden kanamalar, enter-
mitan kanamalar da denir. 

3 - Sekonder Kanama  (Septik  Kanama)  : 

Yaralanan bir damarda oluşan pıhtının, enfeksiyon  sonucu erimesi 
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ve tekrar kanama olmasına sekonder kanama denir, ve bu ilk kana-
madan sonraki 5-6 meı günde olur. 

Olaya enfeksiyon  neden olduğundan bu tip kanamaya septik lanama 
ismi de verilir. Boyun damarlarında, böbrek ve femoral  damarlarda 
bu tip sekonder kanamalar hastanın ölümüne sebeb olabilir. Bu ba-
kımdan büyük damarların yaralanmalarında hastalar en aşağı bir hafta 
göz altında bulundurulmalıdır. 

Kanama İşaret ve Belirtileri: 

Kanamaların psişik (ruhsal), yerel (Lokal), ve genel işaret ve belir-
tileri vardır. 

1- Kanamanın  ruhsal belirtileri: 

Kanayan kişiler kanamayı meydana getiren olayın da etkisi ile 
endişe ve kuşkudan, şok ve bayılmaya, kadar değişik pek çok ruhsal 
bozukluklar gösterirler. En ufak  kanamalar kişinin her tarafını  kırmızı-
ya boyadığından, kanayan şahısda çok büyük bir kanama olduğu 
kanısını uyandırır. Bazı kişilerin kan gördükleri zaman titredikleri, 
helecana kapıldıkları görülür. Bu bakımdan kanayan şahsa ruhî telkin-
ler yapmanın faydaları  vardır. Ayrıca kanlı bütün çamaşırlar 
derhal değiştirilmelidir. Kişinin kendisini kanlar içinde görmesi moral 
yıkıntı yapar. Genellikle korkak şahıslar ve edüke olmamış kimselerin 
kanamalara karşı gösterdikleri, ağlamak, bağırmak, ölüm korkusu ge-
çirmek gibi ruhsal belirtileri, çok büyüktür. 

2 - Kanamanın  Lokal belirtileri ; 

Kanama dışa olmuş ise, burun kanaması, kulak kanaması, kesik bir 
yerden kan akması gibi, ya da dışarı ile ilişkisi olan, mide, bağırsak, 
solunum yolları gibi, organlardan birinde kanama olursa kanı görmek 
mümkündür. Ağızdan kan gelmesi, makattan kan gelmesi, idrar ile kan 
gelmesi, ya da öksürük ile kan gelmesi gibi. 

Kanama plevra, perikard veya periton gibi seröz boşluklara olduğu 
zaman bu yerlere ait belirtiler görülür. Kanama karaciğer, böbrek da-
lak kapsülü altına olursa, kapsülün gerilmesinden dolayı bu organlara 
ait ağrılar olur. Kanama bronşların içini doldurur ise hastada asfeksi 
görülebilir. Kanama beyin içinde olursa, hastada koma ve felç  olur. 
Kanama bazen dokular arasına olur ve kendini bir şişlik şeklinde gös-
terir. 
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3 - Kanamaların  genel belirtileri: 

Kanamalarda görülen genel belirtiler, kanamanın miktarına, hızına 
bağlı olma üzere çok değişiktir. Yetişkin bir insanda, vücut ağırlığının 
1 /13 - 1 /10 u kadar kan vardır. Bu kanın 1 /3 ünün hızla kaybedilmesi 
ölümle sonuçlandığı halde, vücut kanının 1 /2 veya 2 /3 ünün bir, iki gün 
içinde, yavaş yavaş kaybedilmesi, hastayı öldürmeyebilir ve bu kişileri 
kurtarmak mümkün olabilir. 

Katlamaların ilk devirlerinde, çevredeki kan damarları büzülür, 
dokulardaki su damarlara, geçer, ve kan voliimü sabit tutulmaya çalı-
şılır. Dokulardaki suyun azalması, hastalarda şiddetli susuzluk hissini 
uyandırır. Bu devredeki reaksiyonlar, düzeltici (Kompansatuvar) 
reaksiyonlardır. Damarların büzülmesi aynı zamanda beden ısısının 
kaybını da engeller. Kaybedilen eritrosit miktarı ile orantılı olarak 
hastada hava açlığı başlar. Oksijen taşıyıcı eritrositlerin azlığı, dokuların 
oksijensiz kalmasına sebeb olur. Bütün pencereler açık olmasına, ya da 
hasta, açık havada bulunmasına rağmen, havanın yetmediğinden ya-
kınır, boğulduğunu söyler. 

Kaybedilen kanın miktarı ile orantılı olarak hastada ajitasyon baş-
lar, sakin değildir, lcendinini oraya buraya atar. Kompansatuvar reak-
siyonlar yerine dekompansasyoıı belirtileri baş gösterir; Tansiyon 
düşer, nabız zayıflar,  iplik gibi olur (filiform  nabız), hızlanır, çevre-
deki kapillerler genişler, kollaps oluşur. Hasta soğuk soğuk terler, ısı 
kaybeder, gözler çukura kaçar, etrafı  siyahlanır, konjonktiva ve kor-
neaların parlaklığı kaybolur. El ve ayaklar soğur, solunum iç çeker gibi 
derin ve hızlıdır. Beyine yeteri kadar kan gitmediğinden, baş dönmeleri, 
bayılmalar, bulantı, görme bozuklukları, kulak uğultuları baş gösterir, 
kaslarda kramplar olur. Hastada istek dışı sidik ve dışkı kaçırmaları 
olur. Görme ve işitme hallüsinanasy onları (olmayanı görme ve işitme) 
olur, daha ileri devirlerde, hasta bilincini kaybeder, nabız iyice bozulur, 
kol ve bacaklarda kurşun çalığına benzer kadavra rengi husule gelir. 
Hasta kanama şokuna girer ve sonunda ölür. 

Kanamalarda yapılacak ilk yardımın değeri çok büyüktür. Kanayan 
kişinin yaşaması, ilk yardımın iyi yapılıp yapılmamasına bağlıdır. 
Gerekli önlemler alınır ve kaybolan kadar kan verilir, ve bu tedbirler, 
hasta şoka girmeden, alınırsa çoğu hastaları kurtarmak mümkündür. 

Kanamaların durdurulması: 

Genellikle küçük arteriol, venül ve kapiller kanamaları, kişinin 
pıhtılaşma mekanizmasında bir bozukluk yok ise, kendiliğinden durur. 
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Bunun dışında kanamalara yardım eddmesi gerekir. Hatta küçük kana-
malarda bile basit önlemler ile kanamayı durdurmaya çalışmalıdır, çünkü 
bazen, kanama kenddiğinden durmayabilir. 

(A) Kapiller  Kanamaları  Durdurmak 

1 - Temiz bir mendil, çamaşır parçası ile kanayan yer üzerine bası-
lır. Varsa temiz, steril pamuk, gaz kompres ile de aynı basınç yapılır. 
Beş-on dakika basma ile kanama genellikle durur. 

2 - Stiptik veya lıemostatik denilen kan pıhtdaşmasına yardım 
eden ilaçlar veya bunlarla ıslatılmış gazlar kanayan yara üzerine konur. 

Bunlar: ° / 0 0 01 adrenalin solüsyonu, demir klorür, kalsiyum ldorür 
solüsyonları gibi maddelerdir. Bu maksat için tannik asid, sofra  tuzu 
gibi maddeler de kullanılır. 

Şekil 59: Kanayan bir yaraya, kanamanın durdurulması için, yara üzerine konan 
bir pansumandan direkt basınç yapmak 

3 - Kanayan yer üzerine iodoformlu  gaz koymak da kanamayı 
durdurur. Kanayan yer üzerine, sıcak veya soğuk su ile ıslatılmış gaz-
lar veya yalnız buz konması da kanamayı durdurabilir. Varsa, trom-
bin solüsyonu emdirilmiş sponjel denilen, sünger şeklindeki, albuminli 
maddeler de kapdler kanamaları durdurmak için kullanılır. Derin yara 
içindeki kapiller kanamalarda yara içine uzun gazlarla tampon yapılır 
(Şekil 59, - 61). kanama durdurmak için yara içine konan tamponlar 
21. saatten fazla  bırakılmamalıdır. 

(B) Venöz  Kanamaları  durdurmak 

Venalar içinde basınç çok az olduğundan, bilgili önlemlerle vena 
kanamalarını durdurmak kolaydır: 
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1 - Kanayan taraf  beden yüksekliğinden yukarı kaldırılır, kanayan 
yerin kalb tarafında,  kol veya bacağı sıkan, çorap, çorap bağı, veya 
çorap lastiği çıkarılır. 

2 - Yara üzerine bir gaz kompres, ped (pamuk yastık) konur ve 
bunun, üzerinden sıkı bir sargı sarılır. Yena kanaması derin bir yara 
içinden geliyorsa, yaranın içi steril bir kompres veya temiz bir mendil 
ile doldurulur ve üzerine sıkı bir sargı sardır. 

3 - Varisli venalaıın kanamalarında, bacaklarda kanayan vena üze-
rine bir ped konur ve basınçla bunun üzerinden, sargı sardır. Hasta arka 
üstü yatırdır ve bacak yukarı kaldırılır: Kanamanın durmadığı hallerde, 
kanayan yerin üst ve alt tarafına  ayrı ayrı bandaj yapılır. 

Şekil 60: Kanayan bölgeye göre atardamarlar üzerine basınç yapmak lazımdır. Soldaki resim 
Arterlerin anatomik yerlerini göstermektedir 

A - Art. Temporalis. 
B - Art. Carotis Communis. 
C - Art. Facialis. 
D - Art. Subclavia. 
E - Art. Braclıialis 
F - Art. Radialias ve Art. Ulnaris. 
G - Art. Femoralis. 

Soldaki resim Art. Tempralis'e parmakla basmayı göstermektedir. 
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(C) Arteriyel Kanamaları  Durdurmak 

Arter Kanamalarını durdurmak için, belli başlı arterlerin nereden 
geçtiğini bilmek gerekir. 

Belli başlı arterler şekil (60) da gösterilmiştir. 

Bütün kanamaları durdurmak için başlıca iki noktayı göz önünde 
bulundurmak gerekir. 

1 - DURUM: Kanayan bölgeyi kalb seviyesinden daha yukarı kal-
dırmalıdır. Böylece kan basıncı azaltılır. Kol kanamalarıda kol yukarı 
kaldırdır. Bacak kanamalarında, hasta arka üstü yatırdır ve ayak-
larıda yüksekçe bir yere konmak üzere bacak yukarı kaldırılır. 

2 - BASINÇ: Yara üzerine direkt olarak, bir pansuman maddesi 
üzerinden basılır (Şekil 59), ya da yaraya gelen artere belli noktalardan 
basınç yapılır. Arterler üzerine basınç, parmak ile (Digital Kompresyon) 
yumruk ile veya Turnikelerle yapılır. Tazyik yapmaya en uygun arter-
ler şunlardır: 

1 - Art. carotis communis 
2 - Art. Femoralis 
3 - Art. Subclavia 
4 - Aorta abdominalis 

Damar üzerine basınç bu arterlere yapılabildiği gibi, bunlardan (ikan 
dalları üzerine de yapılır. 

1- ART.  CORATİS  COMMUNİS'in  parmakla tazyiki 

Art. carotis communis; Baş, boyun, yüz ve beyinin damarlarını 
verir. Büyük, baş, boyun ve yüz yaralanmalarında kanayan taraf  Art. 
carotis communis, i parmakla basılarak, kanama durdurulmaya çalı-
şılır. Parmak basma ile kan durdurulması çok kısa bir zaman için yapı-
lır. Bu süre içinde kanamanın daimi durdurulması için gerekli önlemler 
alınır. Uygulama şöyle yapılır: Hastanın arkasına geçilir, hangi taraf 
arteri sıkıştırılacaksa, hastanın boyunu o tarafa  bükülür (Kasları gevşet-
mek ve arteri daha iyi sıkıştırabilmek için), baş parmak boyun omur-
larının diken çıkıntılarına dayanır, elin dört parmağı m. sternocleido mas-
toideus'un ön ve iç tarafından,  arterin bulunduğu yere konur ve colum-
na cervicalis'in yan çıkıntıları ve gövdesine doğru arkaya baskı yapar, 
böylece damar elin dört parmağı ile columna cervicalis arasında sıkıştırı-
lır. Bu iş tiroid kıkırdağının alt kenarı ile köprücük kemiği arasında 
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yapılır (Şekil 60 B). Eğer v. jugularis iııterna da kesilmiş ise yaranın üst 
kenarına da diğer parmakla basılır. Bu arada gırtlak ve Tracheayı 
korumayı unutmamalıdır. 

Art. carotis communis şubelerinin parmakla tazyiki 

a - Art. facialis  (Art.  maxillaris externa) : 

Bu arter, alt çene kemiği köşesinin 3 cm. kadar ön tarafında,  çene 
kemiğini çaprazlar. Yüz kanamalarında hangi taraf  kanıyorsa, o tarafın 
art. facialis'ine  bu noktada parmakla bastırılır. 

İki taraf  arteri arasında ağızlaşmalar olduğundan, bazen her iki 
taraf  art. facialis'ine  basmak gerekebdir (Şekil. 60. c.). 

b - Art. temporalis'i sıkıştırmak: 

Şakak çevresinin, kulak üst kısmının kanamalarında, ya da direkt 
olarak bu arterin kesilmesinde baş parmak veya işaret parmağının ucu 
ile, kulak deliğinin ön tarafında,  kemiğe doğru basılır (Şekil 59 A). 

c- Art. occipitalis'i parmakla sıkıştırmak: 

Art. occipitalis, kulak deliği ile protuberentıa occipitalis externa'nm 
arasına rastlayan yerde, parmak ucu ile kemiğe doğru basdarak sıkış-
tadır. Kulak arkası kanamalarında, bu artere basılır. 

B - Art. Carotis Commuııis'in sıkıştırılması 
C — Art. Facialis'in sıkıştırılması 
D — Art. Subclavia'nın tazyiki 

2 - ART.  S UBCLA  VİA'nın  parmakla Tazyiki: 

Art. subclavia sağda art. anonyma'dan, solda, doğrudan doğruya 
aorta kavisinden çıkar, yukarı doğru gider, birinci kaburganın üzerin-

Şekil 60: Kanamalarda Atardamalara yapılacak parmakla baskı 
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deıı geçerek koltuk altına, oradan kola gider. Kol, önkol ve parmaklarının 
ana damarı art. subclavia dır. özellikle kolun ve koltuk altının kanama-
larında bu arter sıkıştırdarak kanama durdurulur. Uygulama şöyle 
yapdır: Baş yaralı, kan akan tarafa  eğilir, elin dört parmağı kürek ke-
miğinin dikenini tutar baş parmak da köprücük üstü çukurunun içinde, 
köprücük kemiğinin arkasından, birinci kaburgaya, aşağı doğru basar. 
Böylece Köprücük  altı atar damarı Baş parmak ile birinci kaburga ara-
sında sıkıştırılmış olur (Şekil 60 D). Parmak yerine büyük bir anahtarın 
sapı da kullanılır. Anahtarın sapına bol miktarda bez sardır ve köprücük 
üstü çukurunda, birinci kaburgaya basınç yapılır. 

Arteria subclavia dallarının tazyiki: 
a - Art. axillaris : Koltuk altına bir yumruk sokulur ve kol, bu 

yumruk üzerinden, iyice göğse yaklaştırılır (Şekil 62). Yumruk yerine 
çok sert bir pamuk yastık, ya da üzerine pamuk sardmış bilardo topu, 
sert bir meyva, v. b. da kullanılabilir. Art. axillaris'in sıkıştırılması 
yalnız başına yapddığı gibi art. subclavia sıkıştırdmasına yardımcı 
olarak da yapılır. 

b - Art. Brachialis'in sıkıştırılması 
Art. brachialis, kolun iç tarafında,  musculus biceps brachi'niıı iç ke-

narından, yukarıdan aşağı seyreder. Burası ceket kolunun iç tarafında 
bulunan dikiş çizgisine uyar. Bu arterin parmakla sıkıştırılması şöyle 
uygulanır: Basınç yapacak kişi, hastanın tazyik yapacağı kolu tarafın-
da durur. Dört parmak içten art. Brachialis'ı hemerus kemiğine doğru 
bastırır, bu sırada baş parmak ters yönde kolu kavrar; Art. brachialis'in 
tazyiki, avuç kolu, önden kavrayarak, dört parmak kolun iç tarafın-
daki art. braclıialis'i hemerus kemiğine doğru bastırarak da yapılır. 
(Şekil 60 E.). 

Aynı baskı dirsek çukuruna sert bir yastık koyup, zorlu bir dirsek 
eklemi fleksiyonu  yapılarak da uygulanır. Bu durumu sıkı sıkıya koru-
mak için, ön kol ile kol araşma 8 şeklinde bir bandaj konur. Bu hal çok 
rahatsızlık verir ve ağırılıdır. Bundan dolayı uzun zaman tutulamaz. 

c- Art. Radialis ve art. ulnaris'in sıkıştırılması: 
Bileğin üç santimetre kadar üst tarafında,  art. radialis için dış kı-

sım; art. ulnaris için iç kısım önden bastırdır (Şekil. 60 F). 
3 - Art. femoralis'in  parmakla veya yumruk ile tazyiki 

Art. femoralis  uyluk ve bacağın kanını sağlar. Hasta arkası üstü 
yatırdır, kasık hizasında her iki el uyluğu kavrar ve baş parmaklar bir 
biri üzerine konarak arter uyluk kemiğine doğru bastırılır (Şek. 60 H). 
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F 

F - Art. Ulnaris ve Art. Radialis'in parmakla tazyiki. 

G - Art. Femoralis'in tazyiki. H - Art. Femoralis'in kasıkda iki baş 
parmak ile tazyiki 
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Art. femoralis,  üzerine el ayası ve yumruk ile basılarak da sıkış-
tırılabilir (Şekil 60-G). 

Art. Femoralis  dallarının tazyiki 

a - Art. poplitea: Art. poplitea diz ardı çukurundan geçer. Sert, 
pamuk bir yastık diz ardı çukuruna konur. Bacak femur  üzerine kuvvet-
le bükülür. Bu durumda uyluk ile bacak birbirine 8 şeklindeki bandaj 
tespit edilir. 

b - Art. tibialis posterior: Hasta arkası üstü yatdır. Bacak yukarı 
kaldırılır, iç-malleolus da, arter üzerine, baş parmak ucunun iç yüzü 
ile kemiğe doğru kuvvetle basılır. 

c - Art. tibialis anteı ior : Hasta arka üstü yatırılır, Bacak yukarı 
kaldırılır. Ayak bileği oynağının ön tarafından,  iki mallcolus'un orta 
kısmında, arter üzerine parmakla veya baş parmak ile basılır. 

Arteriyel kanamaları durdurmak için daha önce de söylendiği 
gibi: 

a - Hastalar arka üstü (Sırt üstü) yatırdır. Gerek bacak, gerekse 
kol, kanama hangisinde ise, kalb seviyesinden yukarı kaldırılır. Böyle-
ce daha az kan kaybolur. 

b - Kanayan yer üzerine baş parmak, parmak, el ayası veya yum-
ruk ile derhal basılır. Kanayan yer üzerine, sıkı, pamuk bir yastıkcık 
konur ve üzeri sıkı sıkı sardır. Bunlarla kan durmazsa kaynayan yerin 
üst tarafından,  iki baş parmağı ile, arterin geçtiği noktaya mümkün 
olduğu kadar yakm yerden basdır. 

c - Parmak ile bir şahıs 15 dakikadan fazla  basamaz. Bundan dolayı 
nöbetleşe iki şahıs basmalıdır. Bu zaman içinde de daha etkili kan 
durdurma araçlarını hazırlamalıdır. Bunlar, Turnike ya da Turnike 
yerini tutan emprovize araçlardır. 

d - Yine etkili vasıtalardan biri de : Koltuk altına, dirsek önüne ve 
diz arkasına sertçe yastıkçıklar koyup kolu göğse yaklaştırmak, ön kolu 
kola doğru, bacağı da uyluğa doğru iyice bükmek ve bu durumda taraf-
ları tespit etmektir. 

4 - Aortayı tazyik etmek: Karının alt kısım yaralanmaları ile pel-
vis ve pelvis içi organlarının yaramalarında karın aortasına iki yum-
ruk ile baskı yapılır. Bunun için hasta arkası üstü, sert bir yere 
yatırılır. Bel çukurluğua sert bir yastık konur. Orta hattın biraz 
sol tarafından  iki yumruk ile, göbek hizasında, karın aortasına 
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baskı yapılır. Böylece aorta yumruk ile omurga arasında sıkıştırdmaya 
çalışır. 

Kanayan  arterleri turnike uygulayarak sıkıştırmak 

Turnike uygulaması özeri olarak ilk defa  Esmarch ismindeki otör 
tarafından,  kendi bulduğu bir lastik boru ile yapddığından buna Es-
march tüpü veya garo denir. 

Esmarch tiipü 15 mm kadar kalınlığında, 100-120 sm. kadar uzun-
luğunda sağlam lastik bir borudur. Bunun bir ucunda çengel, diğer 
ucunda 6-8 halkadan oluşan bir demir zincir vardır (Şekil 63). 

Şekil 62: Üst taraf  kanamalarında Art. Brachialis'in yumruk ile tazyik edilerek, kana-
manın durdurulması (M. Naci Ayral'dan Genel Cerrahi.) 
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En çok Art. femoralis'i  sıkıştırmak için kullanılır. Aorta ve Art. 
Brachialis'i sıkıştırmak için de kullanılır, tarafa  sıkı sıkıya sarddıktan 
sonra bir ucundaki çengel diğer ucundaki zincirin halkalarından, uyan, 
birisine takılır (Şekil. 64, 65). Esmarch tüpü tarafa  sardırken, gergin 
hale getirilip sardır, her lastik halka gerilerek bir önceki halkanın 
yanına konur. Tüp sardırken lastik halkaların bir biri üzerine gelme-
mesine ve halkalar arasında deri ve deri altı dokusunun sıkışmamasına 
çalışılır. 

Aortaya turnike uygulanması: 

Karın alt kısmı ile pelvis ve çevresinin yaralanmalarında Aorta 
bir turnike ile sıkıştırdır. Bu Esmarch tüpü olabildiği gibi, kalınca bir 
lastik boru da olabilir. 

Uygulama  : Hasta sırt üstü, baş aşağı, yatırılır, kalıncana sert pa-
muk bir yastık, göbek altında, orta hattın biraz soluna konur. Pamuk 
yastık yok ise, bir gömlek, ya da bir kumaş parçası yastık haline getirilir. 
Yastık üzerinden Esmarch tüpü sıkı sıkıya sardır. Bir ucundaki çengel, 
diğer ucundaki zincirin halkalarından birine geçirilir. Esmarch tüpü 
yok ise, aynı iş lastik bir boru ile yapılır ve bandaj gergin bir hale geti-

Şekil 63: Esmarch tüpü veya borusu 
(M. Naci Ayral, Genel Şirürji) 

Şekil 6i: Esmarch tüpünün femur'a  uygulanması 
(M. Naci Ayral, Genel Şirürji'den) 
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rildikten sonra bir kan durdurucu pens de tespit edilir. Buna Monburg 
bandajı denir. Monburg bandajının bağırsakları zedelemesi, yırtması gibi 
sakıncaları var ise de, canı kurtarmak için bu sakıncalar ikinci plana alı-
nır ve yapılacak ameliyat de sonradan bunlar da düzeltilir (Şekil 69). 

Emprovize turnike uygulanması: 

1 - Pamuktan küçük bir yastık, mantar, odun, yahut düz bir taş 
parçası bir mendil içine konarak iyice sarılır, ve kanayan yaranın üst 
tarafında,  arterin izlediği çizgi üzerine konur. 

2 - Büyük bir mendil katlanarak bir şerit haline getirilir, bu iş 
için kravat, elastik bir kemer, bir bağ, askı, yahut bir metre uzunluğun-
da bir lastik boru da kullandabilir. Bunlardan biri taraf  etrafında  gevşek 
bir halka yapacak şekilde dolaştırılır ve uçları birbirine bağlanır. 

3 - Daha önce hazırlanmış ve arter üzerine konmuş yastık üzerine 
bu halka getirilir, ve içinden kısa bir çubuk, sert bir kalem veya askerin 
kasaturası geçirilerek, halka yastık üzerine sıkı sıkıya oturuncaya kadar 
çevrdir. Halkanın açılmaması için çubuk veya kalem sargı ile tarafa 
tespit edilir. 

Çok acele durumlarda hemen bir mendil kallanarak şerit haline ge-
tirilir ve tarafa  bir halka halinde sarılır ve içinden bir çubuk geçirilerek 
halka arter üzerinde sıkıştırılır (Şekil 67). Bu amaç için kravat bandaj 
da kullandır. Arterle bandaj arasına bir yastıkçık konur ve tahta parçası 
ile halka çevrderek arter üzerine sıkıştırılır (Şekil 68. A, B). 

Esmarch bandı uygulaması: 

Zayıf  şahıslarda Esmarch tüpü yerine Esmarch Bandı kullandabilir. 
Esmarch Bandı 4-5 Sm. genişliğinde bir metre uzunluğunda 1 mm. kadar 
kalınlığında lastik bir şerittir. Lastik tüp uygular gibi, alt ve üst tarafta 
kanayan yaranın hemen üst tarafında  arteri sıkıştırmak için kullanı-
lır (Şekil. 66). 
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Koltuk altına yakın kısımlar ile omuz çevresinin kanamalarında 
(Şekil-70) deki gibi Esmarch tüpü veya bir lastik tüp, arter sıkıştırmak 
için kullanılır. Bu zaman koltuk çukuru içine sertçe bir yastıkçık koyarak, 
bunun üzerinden tüpü geçirerek sıkmak daha iyidir. Ayrıca konan tüpün 
gevşememesi ve kaymaması için omuz derisi altından bir pens geçirilir. 
Buna benzer uygulama femurun  üst tarafı  kanamalarmd da yapdır. 
Kasığın oldukça üst kısmına konan lastik tüpün kaymaması için tüp, 
bir kayış ile omuza tespit edilir (Şekil 73). 

Şekil 67: Alt taraf  kanamalarının durdurulmasında femur'un  bir mendil ile sıküması 
(M. Naci AYRAL, Genel Şirürji'den) 

Şekil 68: Kan durdurmak için turnike olarak kravat bandaj yapılması 
A - Arter üzerine yastık konur, bunun üzerinden bir kravat bandaj geçirilir. 
B — Kravat bandajın uçları gevşek olarak birbirine düğümlenir. Kuvvetli bir tahta 

parçası geçirilerek, arter, konan yastık altında sıkışıncaya, kanama duruncaya 
kadar, çevrilir 
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Taraflara  turnike uygulanırken dikkat edilecek hususlar: 

1 - Turnike uygulamasını arter kanamaları için yapmalıdır. 

2 - Yarada cam, şarapnel, kurşun gibi yabancı cisim var ise Turnike 
uygulanır. 

3 - Taraflarda  kırık var ve yaradan kan geliyorsa Turnike uygu-
lanır. 

4 - Diğer araçlarla kanama durmazsa Turnike uygulanır. 

Şekil 69: Pelvis ve karın alt kısmı kanamalarının durdurulması için Aorta abdominalis'in 
lastik boru ile sıkıştırılması 

(Monburg Bandajı) (M. Naci AYRAL, Genel Şirürji den) 

Şekil 70: Omuz kanamalarının durdurulması için, omuz ve koltuk altmdan geçirilerek 
uygulanan tiipün kaymaması için, omuza tespit edilmesi 

5 - Yara üzerine konmuş pansuman ve bandajın kanla ıslandığı 
görülürse bunun üzerine tekrar gaz, gaz kompres konur ve sıkı sıkı 
sarılır. Her şeye rağmen kan durdurulmazsa Turnike uygulanır. 

6 - Turnike uygulamadan evvel taraf  yukarı kaldırdır ve mümkün 
olduğu kadar, venöz kan kalbe sevk edilir ve Turnike sonra uygulanır. 
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7 - Derinin sıkışmaması için, taraf  üzerine bir kumaş veya havlu 
sarılır, bunun üzerinden turnike uygulanır. 

8 - Eğer hasta göz önünde duracak veya taşınırken hasta ile be-
raber gidilecekse gangren ve sinir zedelenmesine engel olmak için tur-
nike 15 dakikadan fazla  tutulmamalıdır. Sonra yavaş yavaş turnike 
gevşetilir, fakat  yerinde bırakdır. Kanama durmuş ise hasta kontrol 
altında tutulur. Eğer pıhtı yerinden oynayıp şiddetli bir kanama olursa 
turnike, hemen derhal sıkdır. Çok şiddetli kanamalar da turnike bir 
hastanede ve her türlü olanağın bulunduğu ameliyathanede açdır. 

9 - Uzun yola gidecek yaralılarda turnike hasta üzerinde bırakılır 
ve hasta üstüne turnikenin konduğu tarih gün ve saat yazılır. 

10- Turnikeler en çok 2.5 - 3 saat yerinde bırakdır. Bundan sonraki 
saatlerde gangren tehlikesi vardır. 

11- Bu zaman içinde hastaya ameliyat yapılamaz is turnike gev-
şetilir ve tarafa  kan gitmesi sağlanır. 5 akika sonra kanama var ise yine 
turnike sıkdır. 

12- Üç saatten sonraki turnikelerde her 10-15 dakikada gevşetme 
işine devam etmeli ve hasta en hızlı bir araç ile hastaneye gönderil-
melidir. 

13- Turnike konan kişilerde gazlı gangren ve tetanos çıkması ola-
sdığı fazladır,  bu bakımdan çok dikkatli olmalıdır. 

Daimî kan durdurulması: 

a) Yara içinde kanayan küçük ve de önemli olmayan küçük-orta 
büyüklükteki arter veya venalar pensle tutularak, ipek, pamuk v. b. 
veya katgüt iplikle bağlanır (Şekil - 72). Bu bağlanma dokudan da bir 
iğne ile iplik geçirümek yolu ile olabilir (Şekil-75) 

Şekil 71: Kopan damar yerine plastik damar eklenmesi 
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Kanayan yaradaki arter, yaranın uzağından bir yerden bulunur 
ve altından geçirilen bir iplik ile bağlanabilir (Şekil - 76). Bunlar genel-
likle bu işe eli yatkın kişiler tarafından  ve bir ameliyathane veya buna 
benzer bir yerin bulunduğu yerde yapılır. 

Şekil 72: Kanayan damarın kan durdurucu pensle tutulması ve bağlanması 

Şekil 73: Femur üst tarafı  kanamalarında femur  un üst tarafına  uygulanan tüpün, kay-
maması için, bir kayış ile omuza tespit edilmesi 

b) iyi organize olmuş bir hastanede, büyük arter yaralanmalarında, 
yara içinde arterin üst ve alt ucu bulunarak uç-uca dikilir ve damarın 
devamldığı sağlanır (Şekil - 74). 

c) Parçalanan damarları uç-uca getirip dikmek olanağı bulunamaz 
ise arterin üst ve alt ucu arasına plastik bir damar, ya da kişinin herhangi 
bir yerinden karadamar, alınıp konur ve damarın alt ve üst ucuna, 
konan gref  dikdir (Şekil - 71). 
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Şekil 74: Kopan damarların uç uca dikilmesi 

Kan kaybedenlerde alınacak diğer tedbirler: 

1 - Hastalar baş aşağı yatırılır, böylece beyinin daha kolay kanlan-
ması sağlanır. 

2 - Hasta temiz bir havada bulundurulur, ya da oksijen verilir. 

3 - Bulantı, kusması yok ise, sıcak çay, kahve verilir. Arzu ederse 
limonata, portakal suyu, tuzlu ayran verilir. 

4 - Hastaların üşümemesine çalışılır, çok soğuk yerlerde, battaniye 
örtülür, fakat  hastanın terlemesine izin verilmez. 

5 - Çok kan kaybedenlere, derhal kan verilir (Kan alınıp verilmesi 
ayrı bir bölümde anlatılacaktır). Kan yok ise plazma, kan yerini tutan 
plazma genişleticiler, fizyolojik  serum verdir. 

6 - Hastanın her iki el ve ayak parmaklarından başlamak üzere 
elastik bir banda ile tarafların  proksimaline kadar sıkı sıkıya sargı sa-
rılır ve koltuk altına yakın kol ile, kasıklara yakın uyluklar üzerine, birer 
turnike konur (Şekil - 77, 78). Böylece taraflardaki  vena kanı gövdede 
toplanmış ve kan gerekli yerlere yönlendirilmiş olur. Tarafların  gövde 
ile birleştiği yerlere konan Turnikeler ile de taraflara  kan gitmesi önlen-
miş olur. Bu işleme iki saatten fazla  devam etmemelidir. 





Burun kanamalarında kan durdurma: 

Burun yerine ağızdan soluk alınır, hasta bir sandalyeye oturtulur ve 
başı hafif  arkaya eğriltilir ve dişler arasına bir mantar parçası konur, 
bu durumda hasta daha rahatlıkla ağızdan soluk alır. 

2 - Alına, hatta burun üzerine havluya sarılmış buz konur. 

3 - Burun kanatları baş parmak ve işaret parmakları arasında veya 
her iki elin baş parmakları de sıkılır. Bu sıkma işine 5-6 dakika devam 
edilir (Şekil 79, 80). 

4 - Bu önlemlerle kan durmaz ise burun deliklerine, gaz bezi, pamuk 
veya bir mendil ucu sokularak tampon yapılır. 

Mideden gelen kanı durdurmak: 

Mide kanaması, ülser, hemorajik gastrit, kanser veya midenin 
diğer urlarından, ya da yemek borusunun alt kısmındaki varisli kara-
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damarların yırtılmasından olabilir. Mideden gelen kan (hematemez) 
kahve telvesi görünümündedir ve içinde kan pıhtıları vardır. 

1 - Hasta arka üstü yatırılır. 

2 - Mide üzerine havluya sarılmış buz konur. 

3 - Hastaya küçük küçük buz parçaları yutturulur. Her iki saatte 
bir fincan  soğuk süt verilir. İstediği her türlü yemeği yemesine izin verilir. 

4 - Hızla bir hastaneye gönderilir. 

Akciğerlerden gelen kam durdurmak: 

Akciğerlerden kanama tüberküloz, kanser gibi bir hastalıktan, 
veya kırılan kaburgaların akciğere batmasından veya kalb hastalığın-
dan ileri gelebilir. Kan kırmızı, köpüklüdür, öksürük veya balgam ile 
gelir. 

1 - Hasta sükünete sevk edilir ve sessiz bir odada yatırılır. 

2 - Başı yastıkta, yatağın kenarına yakın bir yerde olmalıdır. Böy-
lece yatak kirlenmeden hasta kolaylıkla yanma konan bir kaba tükü-
rür. 

3 - Akciğerlerdeki kanı başka yere çekmek içiıı, karın ve ayaklara 
sıcak koyarak buradaki venaların kanla dolması sağlanır. 

4 - Hastalara, emmesi için, buz verilir. 

5 - Hızla bir hastaneye gönderilir. 

Anüsden kan gelmesi: 

Anüsden kanama genellikle basur memelerinin kanamasından 
olur, Bağırsak içindeki Tümörler de kanama yapabilir. 

1 - Hastalar arka üstü yatırılır. 

2 - Görünürde basur memeleri varsa bunların üzerine buz konur. 
Buz şiddetli ağrdar yapabilir. Bunun için hastalara ağrı giderici ilaçlar 
verilir. 

Meııoraji,  Metroraji: 

1 - Hastalar arka üstü yatırılır. 
2 - Çok kanama varsa, pelvis üzerine buz konur. 
3 - Uterus sıkıştırıcı, Meterjin gibi, ilaçlardan verilir. 
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Şekil 79: Burun içi kanamalarında burun kanatlarının 
parmakla sıkıştırılması 

Şekil 80: Burun kanamalarında burun deliklerine pamuk konur ve en aşağı 5-6 dakika 
basınç yapılır 

KIRIKLAR 

Tarif: 

Kemik yada kıkırdakların bütünlüklerinin herhangi bir nedenle, 
genellikle travmadan, bozulmasına kırık denir. 

Kırıklar:  Düşme, çarpma, burkulma, kurşunla delinme gibi neden-
lerle olabildiği gibi, kemiklerde olan bir hastalıktan dolayı kendili-
ğinden kolayca da kırılabilir. Geçirilmiş kemik iltihapları, kemiklerde 
tümör metastazları, kemik strüktürü bozuklukları böyle bir kırığın se-
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8) Spontan veya Patolojik kırık: Bu tip kırıklar şahsın farkına 
varmadığı küçük bir travmadan olur. Hızlı yürümek, basitçe bir yere 
çarpmak, sandalyeden hafifçe  düşmek gibi bir neden bu tip kırıkların 
olması için yeterlidir Kendiliğinden (spontan) olma kırık diye adlandırı-

lan bu kırıklarda kırık olan kemik dayanıklılığı bir hastalık sonucu 
azalmışır. Genellikle bu hastalıklar kanser metastazı, kemik iltihapları, 
beslenme bozuklukları, vitamin noksanlığı, ihtiyarlık sonucu kemik 
erimesidir. Bundan dolayı da bu kırıklara patolojik kırık ismi de verilir. 

9) Çökme kırığı: Kafa  kemiklerine, taş, odun veya bir maden çarp-
ması sonucu geniş kemiklerden olan kafa  kemiklerinde çökme olur. Çök-
me kırıklarında kemiğin beyne baskı yapması önemli komplikasyonlar 
ortaya çıkarır. Bazen seneler sonra bu kırık kemiğin ve yaptığı nedbe 
dokusunun beyini uyarması sonucu sar'a nöbetleri olabilir. 

Şekil 82: Radius ve Ulna'nm yeşil ağaç Frakttirü 

1 2 



10) Tazyik  Kırığı;  Yüksek bir yerden düşme sonucu omurlar bir-
biri içine girebilir veya Tibia, aşık ve topuk kemiği üzerine basınç yapa-
rak tazyik kırıklarına yol açabilirlr. Düşen bir asansör içinde bulunan kişi-
lerde böyle kırıklar olabilir. 

11) Oynak İçi  Kırıklar:  Kırık çizgisi bazen oynak kapsülü içine 
girebilir, bu tip kırıklarda oynak kapsülü de yırtıldığından oynak içi 
kanamalar olur. Bu tip kırıklar dirsek oynağı, omuz oynağı, kalça oy-
nağı içinde olduğu zaman tedavide büyük problemler ortaya çıkarır. 
Oynakların normal oynaması bozulabilir. Femur boyunu kırıkları bu 
bakımdan çok önemlidir. Bu tip kırıklarda (Şekil 85) yürüme olmaz, 
ameliyatsız iyi olma olasılığı çok güç ve uzun zaman ister. Bu tip kı-
rıklar genellikle ihtiyarlarda olduğundan bunların uzun süre yatmaları 
sonucu pnömoni, dekubitus ülserleri olur ve kişi bu hastalıklar sonucu 
ölebilir. Bu tip kırıklarda hemen ameliyat yapıp femur  başı çıkardır, 
bunun yerine özel hazırlanmış protezler konur ve kişi çabuk yürütülür. 

12) Yorgunluk  Kırığı:  Bu tip kırıklar nadirdir ve küçük kırıklar-
dır. Kırılan kemik normaldir. Genellikle yürümeye alışık olmayan as-
kerler veya uzun yürüyüşe geçen kişilerde topuk kemiğinin arkasından 
küçük kemik parçaları kopar. 

13) Kopma  Kırıkları:  Ani kas kontraksiyonları sonucu olur. Tibia-
nın tuberosistas kırığı, Achille kirişinin yapıştığı yerde topuk kemiği 
kırığı, omurların enine ç.ıkıntdarının kırığı gibi. 

Kırık sebepleri: 

1 - Direkt çarpmalar, vurmalar, burada kırık, kuvvetin etki ettiği 
yerde olur. 

2 - İndirekt kırıklar, burada kırık, kuvvetin etkidiği yerin uzağında 
olur. Kuvvet kemik üzerine indirekt olarak etki eder. Kolu üzerine düşen 
kimselerde köprücük kemiği kırığı, asansörle düşen kimselerde topuk 
ve kafa  kemiği kırığı gibi. 

3 - Kurşunla vurulmadan olan kırıklar 
4 - Kas kontraksiyonu sonucu olan kopma kırıkları. Oturan bir 

kişinin ani olarak kalkması sonucu diz kapağı kemiği kırılabilir. 

Kırık işaret ve belirtileri: 

1 - Kırığın derecesine ve komplike olup olmadığına göre değişik 
şiddette ağrı ve bazen şok belirtileri görülür. Ağrı özellikle kırığın ol-
duğu yerde çok şiddetlidir. 
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2 - Kırık alt ve üst tarafta  ise fonksiyon  bozukluğu vardır, hasta 
kol veya bacağını hareket ettiremez. 

Kırığın olduğu yerde 
3 - Şişlik, çürük, bere ya ayrı ayrı veya beraber bulunur. Bu belir-

tilerin ortaya çıkması için 1-2 saat geçer. 

A - 1/3 üst ve 1/3 orta kısmının transvers kırığı, kırıklar birbiri üzerinden kaymıştır. 
B - Humerus'un aynı yerden kırılışı, kayma yok angulasyon var. 
C — Humerus alt ucunun transvers kırığı, alt uç rotasyon yapmıştır. 

4 - Şekil bozukluğu : Kırık uçları birbirinden uzaklaşmış ise taraf 
kısalır ve şekli bozulur (Şekil 83 A). Bazen kırık uçları bir açı şeklinde 
şekil bozukluğu yaparlar (Şekil 83 B). Kol kırığında alt uç dönerek 
ön kol anormal bir şekil alır (Şekil 83 C). Femur boyunu kırığında bacak 
dışa doğru döner, uyluğun üst kısmında şekil bozukluğu vardır. (Şekil 
85). Bazen kırık çıkık ile beraber bulunabilir: Örneğin kolda ulna kırı-
ğı, radius başı çıkığı ile beraber bulunabilir, bu hal kolda özel bir şekil 
bozukluğu yapar (Şekil 84). Bu tip kırığa Monteggia Fraktürü denir. 
Radius alt ucu kırığında el ile ön kol çatal sırtına benzer bir şekil alır. 
Bu kırığa Pteau-colles Kırığı denir. 

5 - Kırığın olduğu yerde lokal fazla  duyarlık, 
6 - Kırık yerinde olmaması gereken oynaklık bulunması 
7 - Kırık uçları biri yukarı biri aşağı kaydığından (Şekil 83 A) 

tarafta  kısalma, 

Şekil 83: Humerus'un değişik kırıkları 
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8 - Kıtırdı (crepitation). İki kırık kemik ucunnun birbirine sürt-
mesinden, bir kıtırdı sesi duyuiur. Bu belirti kırık yerin üst ve altından 
birer elle tutulan tarafın  oynatdması ile duyulur, çok ağrılıdır. Bazen de 
damarların yırtılması ve sinirlerin kırık uçları arasında ezilmesinden aran-
ması tehlikeli bir belirtidir, genellikle aranmaması uygundur. Kemik 
uçları birbirinden uzak, ya da kırık uçları arasına kas dokusu girmiş ise 
krepitasyon alınamaz. 

Kırıklarda ilk yardım: 

Kırıklılarda ilk yardım çok önemlidir. Gerekli önlemler zamanında 
alınmaz ve hastaya yirmi dört saat içinde gerekli tıbbi veya şirürjikal 
tedavi yapdamazsa daha sonraki tedaviler daha güç ve hasta için sıkın-
tılı olur. Bu bakımdan ilk yardım yapılan yaralı hızla bir hastaneye 
gönderilmelidir. Kırıklının ilk yardımından sonra taşınması da ayrıca 
önem taşır. 

İlk  yardımda dikkat edilecek noktalar : 

1 - Kırıklı kişide kanama, şok var ise ilk önce bunlar için gerekli 
ilk yardım önlemleri alınır. 

2 - İlk kırık görülen yerden başka yerde de kırık olup olmadığını 
araştırmak gerekir. Hastada kol veya bacak kırığı ile birlikte kafa 
kemikleri kırıkları, omurga, havsala kırıkları veya kaburga kırıkların-
dan biri beraber olabilir (Bu kırıkların özellikleri ileride anlatılacaktır). 
Kırıkla beraber dalak, karaciğer yırtdması da olabilir, dikkatli olmalı-
dır. 

3 - Kırıklı kişilerin kaldırdması veya bunlara yardım edilmesinde 
kaba hareketlerden kaçınmalıdır. Taraflardan  birindeki basit veya par-
çalı kırık dikkatsizce yapdan manevralar sırasında açık kırık veya komp-
like bir kırık haline gelebüir. Buna özellikle deriye çok yakın olan Köp-
rücük kemiği ve Kaval kemiği kırıklarında dikkat etmelidir. 

4 - Taraf  yaralanmaları ve kırıklarında deformite,  kısalık olup ol-
madığını anlamak için gelişi güzel şekilde hastanın bacak veya kolunu 
sağa sola çevirmemelidir. En iyisi bu gibi durumlarda yaralı tarafı  sağ-
lam taraf  ile karşdaştırıp öyle karar vermelidir. 

5 - Kırıklarda ilk saatlerde tarafın  kaslarında bir kasılma yoktur, 
kırık taraf  kolaylıkla normal durumuna getirilebilir. Buna repozısyon 
denir. Kırıkları kolayca repoze etmek olanaksız ise hemen tespit edip, 
bir hastaneye göndermelidir. 
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6 - Kırıklarda uçların birbirine değmesinden, periostun uyarıl-
masından çok şiddetli ağrılar olur. Hastaya derhal ağrı giderici bir ilaç 
verilir ve kırık hemen tespit edilir, çok parçalı kırıklarda bile taraf 
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tespit edilirse ağrı çok hafifler.  Kırıklı taraf  tesbit edilirken kırığın üst 
ve alt tarafındaki  oynaklarda beraber tesbit edilir. Ancak bu şekilde yapı-
lan bir tesbitin değeri vardır. 

7 - Omurga kırığı şüphesi olan şahıs ayağa kaldırılmaz ve yürü-
tülmez. 

8 - Kırıklılarda gerektiğinde lüzumlu kısımların elbise ve çamaşır-
ları çıkarılır. Kırıkla beraber yaralanma veya yanık varsa gerekli yer-
lerin çamaşırlaıı çıkarılır. Ceket çıkarmak için önce sağlam kol çıkarılır, 
sonra yaralı tarafın  kolu çıkarılır, Olmazsa yaralı taraf  ceketin kolu 
dikiş yerinden sökülerek çıkarılır. Gömlek çıkarmak için, gömleğin önü 
çözülür veya kesilir. 

Pantolon dış dikişleri sökülerek veya kesilerek çıkarılır. Çoraplar 
kesilir. Pabuçlar arkasından kesilerek çıkarılır. Gömlek veya ceket giy-
dirilirken önce yaralı kola giydirilir sonra sağlam kola giydirilir. 

Açık Kırıklarda  Dikkat Edilecekler 

1) Yaralı kısımdaki elbise ve çamaşırlar dikkat ile çıkarılır. 
2) Kanama varsa usulüne göre durdurulur. 
3) Yara etrafı  iyice silinir içindeki yabancı maddeler çıkarıl'r, 

antiseptik solüsyonlarla ıslatılmış veya kuru steril gazlarla yara örtülür, 
yara içine kirliliklerin girmesini önlemek için sargı ile sarılır. 

4) Kırık olan taraf  bir atel içine konur ve yakın b ;r hastaneye gön-
deriler. 

Kırıkları tespit için kullanılan ateller: 

Kırıkları yerinde tespit ve tarafın  oynamasını önlemek için kul-
lanılan araçlara atel (splint) adı veilir. Pek çok atel şekilleri vardır: 

1 - Thomas  ateli: Femur kırıklarında, özellikle savaş alanlarında 
pek çok kullanılan bir ateldir (Şekil 86, c, 88, 89). Bu atelin iki yanda 
uzanan birer demir çubuğu vardır. Bir ucu dardır buraya ayak tespit 
edilir, diğer ucu geniştir, burası uyluğun üst tarafına  dayanır bir halka 
iıe çevrilmiştir. 

2 - Cramer (Kramer)  ateli : Birbirine paralel kalınca iki tel ara-
sına merdivenvari. 2-3 sm. araıklarla, kaynatılmış çeşitli boylarda ve 
genişliklerde yapılmış atellerdir. Bunlara her türlü durum vermek, 
kesmek olasılığından her türlü kırıkta kullanılabilir (Şekil 86, 87). 
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ölüm). Beyin içi veya dura dışı kanamalarda kişide kısmi veya tam 
bilinçsizlik olabilir. 

2. Kafa  tabanı kırkları; Kafa  tabanını os frontalis'in  taban kısmı, 
os temporalis'in pars petrosa'sı, os splıenoidale ve os frontalis'in  göz çu-
kuru tavanını yapan bölümü oluşturur. 

Kafa  tabanı kırıkları tehlikeli kırıklardandır. Belirtileri kulaktan 
ve burundan kan ve sulu akıntı gelmesidir. Sulu, berrak veya kanla karı-
şık sulu akıntı "beyin dikendik — liquor cerebro spinalis" dir. Aynı akın-
tı boğazdan da gelebilir. Diğer önemli bir belirti de: Kazadan bir süre son-
ra göz kapaklarında hematom meydana gelmesidir, buna "gözlük şek-
linde hematom" denir. Hastalarda yavaş yavaş duyum bozukluğu ve 
daha sonra bilinç kaybı olur. Göz bebeklerinde birbirinin aynı olmayan 
genişleme veya daralma vardır. 

Kafa  kırıklarında ilk yardım ve tedavi: 

1 - Kafa  derisinde yara var ise saçlar kesilir, yara meydana çıkarı-
lır. Yaranın etrafı  temizlenir, üzerine aııtisptik emdirilmiş steril gazlar 
konur ve kafaya  özel bandaj uygulanır. Bandaj gayet gevşek olmalı, 
kafaya  basınç yapmamalıdır. 

Kafa  travması geçiren kişi yürütülmez. Kafasına  bir çarpma olan 
veya kafası  üstüne düşen bir kişi kırık varmış gibi tedavi edilmelidir. 

2 - Kafaya  soğuk su ile ıslatılmış soğuk havlu veya buz konur. 
3 - Hasta yatak veya sedyeye arka üstü yatırılır, kafanın  altına 

bir yastık koyup, baş vücut yüksekliğinden yukarıda tutulur. 
4 - Hastanın başında kanayan bir yara yok ve hasta bilinçsiz ise 

başı bir yanda olmak üzere, beden seviyesinden aşağı bulundurulur. Böy-
lece hastanın ağız, tükrük salgısının hava yollarına girmesine mani 
olunur. Buna dikkat edilmezse hastalar kendi sekresyonları ile boğulur 
ve ölürler. 

5 - Soğuk havada hastalr sıcak battaniye veya yorgan ile örtülür. 
His bozukluğu olan kişilere sıcak su şişeleri, termofor,  kızdırılmış tuğla, 
kiremit veya ütü koyarken çok dikkat etmelidir, yanıklara mani olmak 
için bu gibi sıcak şevler fanila,  çamaşır veya havluy a sarılarak hastalar 
üzerine konmalıdır. 

Alt çene kırığı: 

Genellikle yumruk darbesi, bir yerden çene üzerine düşmek gibi 
direkt travmalardan olur. Dişlerin sıralanış hattında bozukluk olur, 
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çene tam olarak kapatılamaz, çene düşmüştür, genellikle kırık olan yer-
den kanama vardır. 

İlk  Yardım  ve Tedavi  : Parmakların uçları alt çenenin altına konur, 
ve alt çene yukarı doğru iki çenenin dişleri karşı karşıya gelene kadar 
bastırılır ve böylece kırık düzeltilmiş olur. Bundan sonra çene üçgeıı 
sargı veya dört uçlu sargı ile tesbit edilir (Şekil 103). İçme ve beslenme 
dişler arasından sokulan bir boru ile yapılır. 

Kol (Humerus) kırığı: 

Humerus kırıkları basit veya parçalı olabilir. Radial sinir humerus 
kemiğini yalayarak geçtiği için bu sinirin kırık uçları arasında sıkış-
ması olasılığı vardır. Bundan dolayı kırık atele konmalıdır. Kol, boyun 
ve bilekten geçen bir sapan sargısı içine almır, ayrıca kol göğse yaklaş-
tırılarak yuvarlak bir sargı ile kol ve göğüs beıaber sarılır (Şekil 90 B). 

Dirsek Oynağı Üst  Tarafı  Humerus  Kırığı:  Buranın kırıklarında 
yumuşak dokularda yaralanma olasılığı çok fazladır.  Ayrıca kırık 
oynağı da içeriyorsa tedavi olanağı daha da güçleşir. Bu bakımdan 
bu tip kırıklar muhakkak hastaneye gönderilmelidir. Kol ve boyundan 
geçen bir sapan sargısı ile kol boyuna tesbit edilir. Ayrıca kol göğse 
yaklaştırılarak ikisi birden yuvarlak sargı ile sarılır (Şekil 90 B). 

Ön Kol  Kırıkları:  Ön kolda Radius ve Ulna kemikleri vardır. Her 
iki kemiğin birden kırılması, tedavide güçlükler çıkarır. Bu tip kırıklar 
atele konup hemen bir hastaneye gönderilir. Çoğu kez ön kolda Radius 
alt ucu kırılır. Bu tip kırık çoğu kez kayıp el üstüne yere düşen kişilerde 
görülür. Kırık uçları iç içe girmemiş ve yerinden oynamış ise el çatal 
sırtı gibi görülür. Radius alt ucu kırıkları için bu görünüm tipiktir (Col-
les kırığı). Bazen ön kolda ulna kırılır, radius'un başı da yerinden çıkar, 
buna "Monteggia kırığı" denir (Şekil 84). Bu zaman dirsek oynadığında 
radius başının deri altına gelmesi sonucu burada şekil bozukluğu olur. 
Ulnanın ortadan kırılması sonucu ön kolun iç tarafında  da ikinci bir 
şekil bozukluğu olur. 

Pamuğa sarılmış tahta atellerle ön kol sarılır ve kol bir sapan sar-
gısı ile boyuna asılır (Şekil 90 A). Hazır atel var ise ön kol ve kol bir atel 
içine yerleştirilir (Şekil 88). 

Femur (Uyluk Kemiği) kırığı: 

Bu kemik kırığında genellikle şekil bozukluğu, Feıııur da 3-7 sm. 
kısalık ve ayakta dışa dönüklük (Rotation externe) vardır. Kırık uç-
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^ arada bulunan kirlilikler temizlenir. Yar ise yara içine toz halinde anti-
biyotik dökülür. Yaralanma üzerinden 6 saatten fazla  bir zaman geç-
memiş ise yara eksiziyonu yapdır ve yara dudakları seyrek olarak, sık-
madan dikilir. Böylece açık kırık, kapalı kırık haline getirilmiş olur. 

Bu işlerden sonra sağlam bacak yaralı bacağın yanına, onun bulun-
duğu pozisyonda, getirilir, sağlam bacak atel gibi kullanılır. Her iki fe-
mur etraflarına  konan kum torbaları ile tesbit edilir. Böylece kırıklı 
uyguluğun oynamaması sağlanır. Kum torbaları yok ise sağlam bacak 
yaralı bacağa atel gibi sargılarla tutturulur. 

Eğer bulunursa, femur  kırıklarında, tesbit ve ilk yardım için Tlıo-
mas atolleri de kullanılabilir (Şekil 90 C). Tlıomas atelinde, bacağı çe-
kerek, kırık uçlarının oynamaması da sağlanır. Bunun için bir yardımcı-
ya gerek vardır. Eğer yardımcı yoksa Tlıomas ateliniıı kolları arasındaki 
uzaklık, iki koluna bağlanan, sargılarla kapatılır. Bu işlem 5-6 yerde yapı-
lır. Sonra yaralı ayak ve femur  bu sargdarm üzerine gelecek şekilde Tlıo-
mas ateli hastanın yaralı tarafı  altına sürülür. Atelin geniş tarafında  bu-
nan halka uyluğun köküne yerleştirilir, böylece tarafın  oynamaması daha 
iyi sağlanır. Eğer bir yardımcı var ise Tlıomas ateli ile tarafa  çekme 
(Traction) uygulanır (Şekil 92 A, B, C, D, E, 93). Bir kişi yaralının yara-
lanmış tarafını  aşağıya doğru çeker, bu sırada diğer kişi Thomas ate-
lini yaralı tarafın  uyluk ve bacağının altına yerleştirir (Şekil 92 A). 
Bundan sonra tarafın  atele tesbiti işlemi yapılır, bunun için atelin 
iki kolundan üçgen sargılr geçirilir ve yaralı bacağın üst kısmından bağ-
lanır (Şekil 92 B). Daha sonra ayak bileği bir sargı ile sarılır (Şekil 92 C) 
ve bu sargı Thomas ateliniıı alt ucuna bağlanır ve bu sargı arasından, 
tahta gibi, sert bir cisim geçirilir, bu cisim çevrilerek alt tarafın  çekil-
mesi (Traction) sağlanır (Şekil 92 D). Daha sonra hasta bir sedyeye yeı-

Şekil 91: Bacak kırıklarında battaniyeden, tahtalara sarılarak yapılan, bir beşik içine 
bacağın konması ve tahtalarla tespit edilmesi 
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tespit edilirse ağrı çok hafifler.  Kırıklı taraf  tesbit edilirken kırığın üst 
ve alt tarafındaki  oynaklarda beraber tesbit edilir. Ancak bu şekilde yapı-
lan bir tesbitin değeri vardır. 

7 - Omurga kırığı şüphesi olan şahıs ayağa kaldırılmaz ve yürü-
tülmez. 

8 - Kırıklılarda gerektiğinde lüzumlu kısımların elbise ve çamaşır-
ları çıkarılır. Kırıkla beraber yaralanma veya yanık varsa gerekli yer-
lerin çamaşırları çıkarılır. Ceket çıkarmak için önce sağlam kol çıkarılır, 
sonra yaralı tarafın  kolu çıkarılır, Olmazsa yaralı taraf  ceketin kolu 
dikiş yerinden sökülerek çıkarılır. Gömlek çıkarmak için, gömleğin önü 
çözülür veya kesilir. 

Pantolon dış dikişleri sökülerek veya kesilerek çıkarılır. Çoraplar 
kesilir. Pabuçlar arkasından kesilerek çıkarılır. Gömlek veya ceket giy-
dirilirken önce yaralı kola giydirilir sonra sağlam kola giydirilir. 

Açık Kırıklarda  Dikkat Edilecekler 

1) Yaralı kısımdaki elbise ve çamaşırlar dikkat ile çıkarılır. 
2) Kanama varsa usulüne göre durdurulur. 

3) Yara etıafı  iyice silinir içindeki yabancı maddeler çıkarıl'r, 
antiseptik solüsyonlarla ıslatılmış veya kuru steril gazlarla yara örtülür, 
yara içine kirliliklerin girmesini önlemek için sargı ile sardır. 

4) Kırık olan taraf  bir atel içine konur ve yakın bir hastaneye gön-
deril'r. 

Kırıkları tespit için kullanılan ateller: 

Kırıkları yerinde tespit ve tarafın  oynamasını önlemek için kul-
lanılan araçlara atel (splint) adı veilir. Pek çok atel şekilleri vardır: 

1 - Thomas  ateli: Femur kırıklarında, özellikle savaş alanlarında 
pek çok kullanılan bir ateldir (Şekil 86, c, 88, 89). Bu atelin iki yanda 
uzanan birer demiı çubuğu vardır. Bir ucu dardır buraya ayak tespit 
edilir, diğer ucu geniştir, burası uyluğun üst tarafına  dayanır bir halka 
iıe çevrilmiştir. 

2 - Cramer (Kramer)  ateli: Birbirine paralel kalınca iki tel ara-
sına merdivenvari. 2-3 sm. araıklarla, kaynatılmış çeşitli boylarda ve 
genişliklerde yapılmış atellerdir. Bunlara her türlü durum vermek, 
kesmek olasılığından her türlü kırıkta kullandabilir (Şekil 86, 87). 



3 - Tel veya madensel levhalardan yapılmış kol ve bacak atelleri 
(Şekil 88). 

4 - Tahta ateller, bunlar çeşitli uzunluk ve genişlikte 0.5 - 1 sm. 
kalınlığında tahta levhalardır. Taşınması ve bulundurulması kolay 
olduğundan askeri sağlık sandıklarından bulundurulur (Şekil 89). 

Şekil 86: Cramer ateli 

Şekil 87: Cramer ateli, bükülmüş 

( 
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Şekil 89: Değişik boyda tahta ateller 

Emprovize ateller: Baston, ağaç dalları, askerin silah, kasatura 
süngüsü, süpürge sopası; kayık küreği; fırıncı  küreği sapı, hasır, saz, 
çıta, lata, cetvel, kazma, kürek sapları, mukavva parçaları, ambalaj tah-
ta ve mukavvaları, gazete kâğıdı, kese kâğıdı, şemsiye, içine kum top-
rak, saman, ot doldurulmuş ve iki ucu iyice bağlanmış çorap, ski, birbiri-
ne iyice sardmış ve sert bir hale getirdmiş çamaşır. Ateller taraf,  içine 
rahat yerleşecek genişlikte olmalı, atel içine konan taraftaki  kırık 



üzerine sargı düğümlerini getirmemeye çalışmalıdır. Ateller kırığın üst 
ve atlındaki oynağı da içine alacak uzunlukta olmalıdır. 

Kazanın olduğu yerde kişiye iyice dikkat etmek ve bütün ihtimamı 
göstermek gerekir. 

Kafa,  omurga, göğüs kemiği, pelvis, uyluk, patella, bacak ve kabur-
ga kırıkları sedye ile taşınmalıdır. Kol kırıkları, durumları uygun ise, 
yürüyebilirler. 

Yollardaki  araba kazalarında: Zorunlu olmadıkça kırıklıyı özel 
araba ile nakletmemelidir. Çünkü özel arabalarda taşıma esnasında 
daha fazla  yaralanmalar ve zedelenmeler olur. Kırıklı şahıs arabanın kol-
tuğu çıkardarak, yol kenarına konur ve bunun üzerine yatırdır, üzeri 
halı veya bir örtü ile örtülür. Yanında, kırıklıya bakması için, bir gözcü 
bırakılır ve bir sedye veya ambulans araştırılır. Yaralının yanında bıra-
kacak kimse yok ise hastanın üzerine örtülen örtü üzerine bir not bıra-
kılır ve ambulans, sedye ve yardım aramaya gidilir. 

Kafa  kemikleri kırıkları: 

Kafa  kırıkları bulunduğu bölgeye göre ikiye ayıdır. 

1. Kafanın  kubbe kemikleri kırıkları 

2 - Kafanın  taban kırıkları 

1. Kafanın  kubbesini; Os occipitalis, os parietalis'ler, os tempo-
ralis'ler, os frontalis'den  oluşan 6 kemik yapar. Bu bölgedeki yaralar 
genellikle skalp şeklinde olur. Saçlı deri alttaki kemikten takke gibi ayrı-
lır. Bununla beraber kafa  kubbesi kemiklerinde yarık, çatlak şeklinde 
kırıklar olur. Bazen kafa  derisinde bir yara olmadan da kemiklerde yarık 
ve çatlak olabilir. Kafa  kemiklerinde sık görülen bir kırık şekli de 
"çökme kırığı"dır. Bu tip kırıkda kafa  kemiklerinden bir parça içeri 
doğru çöker, kafa  elle yolklanırsa bu kısımda bir çöküntü, çukurluk 
duyulur. Çökme kırıklrında kemik parçaları beyin üzerine basınç 
yaparak, beyin basıncı belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilirler. 
Beyin üzerine basınç kırık sonucu kanamalardan da olabilirlr. Kana-
malar beyin içinde olabildiği gibi beyin ile kemik arasında da olabilir, 
özellikle şakak kemiği çvresindeki kırıklarda Art. meningea mcdia yara-
lanarak Dura mater de kemik arasına kanama olur, ve burada bir he-
matom oluşur, buna "Dura dışı kanama = extra dural hematom" denir. 
Bunun kendine özgü belirtileri vardır (kısa süren fenalık,  açık devir, 
kanama tarafında  yüz felci,  karşı tarafta  hemipleji, sonunda koma ve 



ölüm). Beyin içi veya dura dışı kanamalarda kişide kısmi veya tam 
bilinçsizlik olabilir. 

2. Kafa  tabanı kırkları; Kafa  tabanını os frontalis'in  taban kısmı, 
os tcmporalis'in pars petrosa'sı, os sphenoidale ve os frontalis'in  göz çu-
kuru tavanını yapan bölümü oluşturur. 

Kafa  tabanı kırıkları tehlikeli kırıklardandır. Belirtileri kulaktan 
ve burundan kan ve sulu akıntı gelmesidir. Sulu, berrak veya kanla karı-
şık sulu akıntı "beyin dikendik = liquor cerebro spinalis" dir. Aynı akın-
tı boğazdan da gelebilir. Diğer önemli bir belirti de: Kazadan bir süre son-
ra göz kapaklarında hematom meydana gelmesidir, buna "gözlük şek-
linde hematom" denir. Hastalarda yavaş yavaş duyum bozukluğu ve 
daha sonra bilinç kaybı olur. Göz bebeklerinde birbirinin aynı olmayan 
genişleme veya daralma vardır. 

Kafa  kırıklarında ilk yardım ve tedavi: 

1 - Kafa  derisinde yara var ise saçlar kesilir, yara meydana çıkarı-
lır. Yaranın etrafı  temizlenir, üzerine aııtisptik emdirilmiş steril gazlar 
konur ve kafaya  özel bandaj uygulanır. Bandaj gayet gevşek olmalı, 
kafaya  basınç yapmamalıdır. 

Kafa  travması geçiren kişi yürütülmez. Kafasına  bir çarpma olan 
veya kafası  üstüne düşen bir kişi kırık varmış gibi tedavi edilmelidir. 

2 - Kafaya  soğuk su ile ıslatılmış soğuk havlu veya buz konur. 
3 - Hasta yatak veya sedyeye arka üstü yatırılır, kafanın  altına 

bir yastık koyup, baş vücut yüksekliğinden yukarıda tutulur. 
4 - Hastanın basında kanayan bir yara yok ve hasta bilinçsiz ise 

başı bir yanda olmak üzere, beden seviyesinden aşağı bulundurulur. Böy-
lece hastanın ağız, tükrük salgısının hava yollarına girmesine mani 
olunur. Buna dikkat edilmezse hastalar kendi sekresyonları ile boğulur 
ve ölürler. 

5 - Soğuk havada hastalr sıcak battaniye veya yorgan ile örtülür. 
His bozukluğu olan kişilere sıcak su şişeleri, termofor,  kızdırılmış tuğla, 
kiremit veya ütü koyarken çok dikkat etmelidir, yanıklara mani olmak 
için bu gibi sıcak şeyler fanila,  çamaşır veya havluya sarılarak hastalar 
üzerine konmalıdır. 

Alt çene kırığı: 

Genellikle yumruk darbesi, bir yerden çene üzerine düşmek gibi 
direkt travmalardan olur. Dişlerin sıralanış hattında bozukluk olur, 



çene taın olarak kapatılamaz, çene düşmüştür, genellikle kırık olan yer-
den kanama vardır. 

İlk  Yardım  ve Tedavi  : Parmakların uçları alt çenenin altına konur, 
ve alt çene yukarı doğru iki çenenin dişleri karşı karşıya gelene kadar 
bastırılır ve böylece kırık düzeltilmiş olur. Bundan sonra çene üçgen 
sargı veya dört uçlu sargı ile tesbit edilir (Şekil 103). İçme ve beslenme 
dişler arasından sokulan bir boru ile yapılır. 

Kol (Humerus) kırığı: 

Humerus kırıkları basit veya parçalı olabilir. Radial sinir humerus 
kemiğini yalayarak geçtiği için bu sinirin kırık uçları arasında sıkış-
ması olasılığı vardır. Bundan dolayı kırık atele konmalıdır. Kol, boyun 
ve bilekten geçen bir sapan sargısı içine alınır, ayrıca kol göğse yaklaş-
tırılarak yuvarlak bir sargı ile kol ve göğüs beıaber sarılır (Şekil 90 B). 

Dirsek Oynağı Üst  Tarafı  Humerus  Kırığı:  Buranın kırıklarında 
yumuşak dokularda yaralanma olasılığı çok fazladır.  Ayrıca kırık 
oynağı da içeriyorsa tedavi olanağı daha da güçleşir. Bu bakımdan 
bu tip kırıklar muhakkak hastaneye gönderilmelidir. Kol ve boyundan 
geçen bir sapan sargısı ile kol boyuna tesbit edilir. Ayrıca kol göğse 
yaklaştırılarak ikisi birden yuvarlak sargı ile sarılır (Şekil 90 B). 

Ön Kol  Kırıkları;  Ön kolda Radius ve Ulna kemikleri vardır. Her 
iki kemiğin birden kırılması, tedavide güçlükler çıkarır. Bu tip kırıklar 
atele konup hemen bir hastaneye gönderilir. Çoğu kez ön kolda Radius 
alt ucu kırılır. Bu tip kırık çoğu kez kayıp el üstüne yere düşen kişilerde 
görülür. Kırık uçları iç içe girmemiş ve yerinden oynamış ise el çatal 
sırtı gibi görülür. Radius alt ucu kırıkları için bu görünüm tipiktir (Col-
les kırığı). Bazen ön kolda ulna kırılır, radius'un başı da yerinden çıkar, 
buna "Monteggia kırığı" denir (Şekil 84). Bu zaman dirsek oynadığında 
radius başının deri altına gelmesi sonucu burada şekil bozukluğu olur. 
Ulnanın ortadan kırılması sonucu ön kolun iç tarafında  da ikinci bir 
şekil bozukluğu olur. 

Pamuğa sarılmış tahta atellerle ön kol sarılır ve kol bir sapan sar-
gısı ile boyuna asılır (Şekil 90 A). Hazır atel var ise ön kol ve kol bir atel 
içine yerleştirilir (Şekil 88). 

Femur (Uyluk Kemiği) kırığı: 

Bu kemik kırığında genellikle şekil bozukluğu, Femur da 3-7 sm. 
kısalık ve ayakta dışa dönüklük (Rotation externe) vardır. Kırık uç-



lan yukrı aşağı, birbirinden uzaklaştığından krepitasyon çoğu kez alı-
namaz. Tarafta  doğal olmayan oynaklık vardır. Yaralı bacağını kaldı-
ramaz. Femur'un açık kırıklarında damar ve sinir yralanmaları olabilir. 
Kırık parçaları ciltten dışarı çıkabilir veya yaradan kırık kemik uçları 
görülebilir. Uyluk kırıkları basit olduğu gibi parçalı da olabilir. Femur 
kırığı özellikle gençlerde çoğu kez gövdede (corpus femoris)  olur. İhtiyar-
larda (collum femoris)  femur  boyunu kırığı çok olur. Uyluğun alt ucu kı-
rıkları oynak boşluğunu da ilgilendirebilir. Oynak içi kırıklar daima te-
davide büyük problemler ortaya çıkarır. Diz oynağında oluşan yapı-
şıklıklar sonucu bu oynağın hareketi bozulur. 

Şekil 90: Acil atel uygulaması 
A - Ön kol kırıklarında pamuğa sarılmış tahta atellerle kolun tespiti ve sapan sargısı 

ile kolun boyuna asılması 
B - Kol kırıklarında, sirküler sargı ve sapan sargısı ile kolun göğiise tespiti 
C - Femur kırıklarında Thomas atelinin uygulanması. 



tespiti. tespiti 

Femur  kırıklarında İlk  yardım ve tedavi: Hasta lıemen arkası 
üstü yatırılır. Hastada açık kırık var ve yara kanıyorsa kanayan da-
mar tutulur bağlanır. Buna olanak yok ise yaranın proksimal tarafından 
uyluğa kan durdurucu br garo veya emprovize araçlardan biri uygula-
nır. Kırık uçları yaradan dışarı çıkmış ise önce hastaya ağrı giderici bir 
ilaç enjekte edilir. İlacın etkisi 15-20 dakikada görülür. Sonra bacak 
aşağı doğru çekilerek kırık uçlarının yaradan içeri girmesine çalışılır. 

\ 



Yarada bulunan kirlilikler temizlenir. Var ise yara içine toz halinde anti-
biyotik dökülür. Yaralanma üzerinden 6 saatten fazla  bir zaman geç-
memiş ise yara eksiziyonu yapdır ve yara dudakları seyrek olarak, sık-
madan dikilir. Böylece açık kırık, kapalı kırık haline getirilmiş olur. 

Bu işlerden sonra sağlam bacak yaralı bacağın yanma, onun bulun-
duğu pozisyonda, getirilir, sağlam bacak atel gibi kullanılır. Her iki fe-
mur etraflarına  konan kum torbaları ile tesbit edilir. Böylece kırıklı 
uyguluğun oynamaması sağlanır. Kum torbaları yok ise sağlam bacak 
yaralı bacağa atel gibi sargılarla tutturulur. 

Eğer bulunursa, femur  kırıklarında, tesbit ve ilk yardım için Tlıo-
mas atolleri de kullanılabilir (Şekil 90 C). Thomas atelinde, bacağı çe-
kerek, kırık uçlarının oynamaması da sağlanır. Bunun için bir yardımcı-
ya gerek vardır. Eğer yardımcı yoksa Thomas atelinin kolları arasındaki 
uzaklık, iki koluna bağlanan, sargılarla kapatılır. Bu işlem 5-6 yerde yapı-
lır. Sonra yaralı ayak ve femur  bu sargdarın üzerine gelecek şekilde Tho-
mas ateli hastanın yaralı tarafı  altına sürülür. Atelin geniş tarafında  bu-
nan halka uyluğun köküne yerleştirilir, böylece tarafın  oynamaması daha 
iyi sağlanır. Eğer bir yardımcı var ise Thomas ateli ile tarafa  çekme 
(Traction) uygulanır (Şekil 92 A, B, C, D, E, 93). Bir kişi yaralının yara-
lanmış tarafını  aşağıya doğru çeker, bu sırada diğer kişi Thomas ate-
lini yaralı tarafın  uyluk ve bacağının altına yerleştirir (Şekil 92 A). 
Bundan sonra tarafın  atele tesbiti işlemi yapılır, bunun için atelin 
iki kolundan üçgen sargılr geçirilir ve yaralı bacağın üst kısmından bağ-
lanır (Şekil 92 B). Daha sonra ayak bileği bir sargı ile sarılır (Şekil 92 C) 
ve bu sargı Thomas atelinin alt ucuna bağlanır ve bu sargı arasından, 
tahta gibi, sert bir cisim geçirilir, bu cisim çevrilerek alt tarafın  çekil-
mesi (Traction) sağlanır (Şekil 92 D). Daha sonra hasta bir sedyeye yer-

Şekil 91: Bacak kırıklarında battaniyeden, tahtalara sarılarak yapılan, bir beşik içine 
bacağın konması ve tahtalarla tespit edilmesi 



Şekil 92: Femur, Tibia ve Fibula'nın beraber kırıklarında alt tarafa  atel uygulanması 
A — Bir kişi kazalının alt tarafını  çekerken diğer kişi ateli uyluk ve bacağın altına yerleştirir. 
B - Atelin iki kolundan geçirilen üçgen sargılarla taraf  atele tespit edilir. 
C - Ayak bileğinin bir sargı ile sarılarak atele bağlanmasını sağlamak 
D — Bileğe ve atele uygulanan sargının arasından sağlam bir çubuk geçirilerek çekmeyi 

fazlalaştırmak  için bunun çevrilmesi. 
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E — Hastanın sedyeye yerleştirilmesi, Atelin sedyeye tespiti görülüyor. Bu işler bittikten 
sonra hastanın üzeri battaniye ile örtülür. 

leştirilir ve atel sedyeye bağlanır (Şekd 92 E). Bu durumda hastanın 
üzerine bir battaniye de örtülerek, hastaneye, harp sahnelerinde, daha 
geri sağlık bölümlerine gönderilir. Sedye olmadığı zaman Thomas ateline 
konan hasta bir araba ile de hastaneye gönderilebilir (Şekil 93). 

Şekil 93: Femur kırığında alt tarafa  Traksiyon yapdır ve hasta bu hali ile bir hastaneye 
nakledilir 

Femur  kırığının tahta otellerle tespiti: Bu ateli uygulamak 
için bir yardımcıya gerek vardır. Yardımcı yaralı ayağı aşağı doğru 
çekme işine, iki bacak aynı uzunluğa gelinceye kadar devam, eder. Bu 
işlem yapılırken ayağın dış kenarı yere dikey durumda durmlıdır. Yar-
dımcı, kırık tarafa  iki atel yerleştirilinceye kadar aynı durumu koru-
malıdır. Atellerden biri koltuk altı çukurundan ayağın 5-6 sm. alt tara-
fına  kadar, diğeri apış arasından ayağın 5-6 sm. alt tarafına  kadar uza-
nır (Şekil 90). Tahta ateller yerleştirilmeden evvel atellerin uç tarafla-
larının geleceği koltuk altı ve apış arasına (femur  üst iç kısmı) küçük 
pamuk yastıklar yerleştirilir, sonra ateller konur. Bundan sonra atel-
lerin vücuda tespitine başlanır. Geniş sargılar ile önce büyük ve 
femurun  dış tarafına  konan atel koltuk altına tespit eddir, ikinci bir 
sargı de havsalaya tespit edilir, üçüncü sargı her iki ateli femur  üst kıs-



mına tespit eder, dördüncü sargı dizin üst tarafından,  beşinci sargı dizin 
alt tarafından,  altıncı sargı bilek hizasından geçirilerek atellerin bacağa 
tesbitini sağlar (Şekil 90 D). 

Bacak kırıkları: 

Bacakta Tibia ve Fibula ayrı ayrı kırılabddiği gibi beraber de kırı-
labilir. Tibia vücut ağırlığını taşıyan temel kemiktir. Bunun kırılması 
fibula  kırığına göre daha ciddidir ve çok ağrılıdır. Tibia cilde çok yakın 
olduğundan bu kemik kırığı kolaylıkla açık kırık halinde görülebilir. 
Kırık uçları birbirinden ayrdmış ise görünür şekil bozukluğu vardır. 
Kırık uçlarının yüzeye yakınlığından dolayı kırık uçlarını yoklamak 
olanaklıdır. Tibia kırıklarında ayak genellikle dışa döner. Yalnız fibula 
kırığı az görülür, olduğu zaman şekil bozukluğu olabilir, tibia sağlam 
olduğundan b 'ısta bacağını yukarı kaldırabilir. 

Çoğu kez bacakta iki kemik birden kırılır ve kırık ayak bileği üst 
kısmından olur. Bu tip kırıkta ağrı çok fazladır,  şekil bozukluğu görülür 
krepitasyon almır. Dikkat edilmez ise kırık uçları deriyi delerek kapalı 
kırık açık kırık haline gelir. 

İlk  yardım ve tedavi: 1 - Açık kırıklarda önce yara tedavisi yapı-
lır. 

2 - Özel yapdmış bacak ateli var ise bacak bu atel içine konur. Ate-
le koymak için, bir el ile hastanın kırık bacağının parmaklarından di-
ğer el ile de topuğundan tutulur. 



3 - Bu durumda bacak hafifçe  yukarı kaldırılır ve bir taraftan  da 
aşağı doğru çekilir. 

4 - Daha evvlce içine pamuk veya yumuşak kumaş konmuş atel 
içine yerleştirilir. 

5 - Atel ve bacak bir kaç yerinden sargı de sarılır. 

Eğer özel bacak ateli yok ise Kramer atelleri veya tahta atelleri 
kullandır. Bunlarda bulunmazsa uzunca iki tahta alınır, bir battani-
yeden oluk yapılır, bacak bu oluk içine konur (Şekil 91) ve bacak 
atel ile beraber geniş sargı ile üç dört yerinden bağlanır. 

Femur,  Tibia,  Fibula'nın  beraber kırığı: Bu kırıklar oldukça cid-
dîdir. Kırık açık ise daha da ciddî olur. Bu kırıkların tesbitinde de Tho-
mas ateli kullanılır (Şekil 92 A, B, C, D, E). 

Thomas ateli yok ise hasta geniş bir tahta üzerine yüzü yukarı gel-
mek üzere yatırılır, gerek gövde ve gerekse her iki bacak bu tahtaya 
sargı sardarak tesbit edilir (Şekil 94). Bütün vücudun üzerine yatacağı 
bir tahta yok ise daha dar bir taha sırttan aşağı kırık tarafın  arkasına 
konur ve bu tahta gövde ve bacağa sargılarla tesbit edilir. 

Diz kapağı (Patella) kırığı: 

Diz kapağı bazen iki parça halinde enlilemesine kırılır, bazen çok 
parçalı kırık olur. Çoğu kez oynak içi kanama (hemartroz) veya 
oynak içi su toplaması (hidartroz) ile birlikte olur. Çoğu kez araba 
kazalarında şöför  yanında oturan kişilerde dizin çarpması sonucu olur. 
Bu tip kazalardan kemer takılarak korunmak olanaklıdır. Patellada kırık 
bazen, atletlerde, kendisine yapışan kuvvetli kasların anî ve şiddetli 
kontraksiyonu sonucu olur. 

İşaret  ve Belirtiler : Dizde ağrı, duyarlık ve diz oynağında şişme var-
dır. Kişi dizini uzatamaz ve oynatamaz. El ile yoklandığı zaman kırık 
iki parçanın arası oluk şeklinde hisseddebdir. 

İlk  yardım ve tedavi: Açık olmayan, komplike olmamış diz kapa-
ğı kırıklarında bacak uzatdır ve taraf  uyluğun üst tarafından  topuğa 
kadar içi pamuk veya yumuşak kumaş ile döşenmiş bir atel içine konur 
ve en lıızlı bir şekilde hastaneye gönderilir. Diz kapağı kırıklarının ameli-
yatsız tedavisi güçtür. Ameliyat ile kırılan parçalar birbirine tel dikiş 
ile dikilir. 



Eğer atel bulunamaz ise sert bir mukavva, ya da bir çok kereler 
katlanmış gazete atel olarak diz ardına konur ve diz kapağının altından 
ve üst tarafından  geçmek üzere dize 8 şeklinde bandaj yapdır. 

Ayak kemikleri kırıkları: 

Ayak kemiklerinden bilhassa Calcaneus (topuk kemiği) ve Talus 
(aşık kemiği) kırıkları mühimdir. Yüksek bir yerden ayak üzerine düşme 
sonucu olur, kompresyon kırığı tipindedir. Baldır kaslarının anî kont-
raksiyonu sonucu topuk kemiği arka kısmında, kopma kırığı tipinde 
kırıklar da olur. Ayak üzerine ağır taş, demir gibi cisimlerin yüksekten 
düşmesi veya ayağın merdane arasında sıkışmasından ayak tarağı ve 
parmakları kırıkları olabilir. Bunlarda ilk yardım ayağa yapılan bot 
şeklinde alçı ile olur veya ayak özel ateller içine ahnır. 

Pott Kırığı:  Ayak bdeği kemiklerindeki kırık ile beraber çıkık 
olmasına Pott Kırığı denir. Bilekte şekil bozukluğu, şişlik vardır. 

İlk  Yardım  ve Tedavi:  Ayakkabı dikkatle çıkardır, çıkarılamazsa 
kesilir. Ayak çekderek normal durumuna getirilir ve bacak kırıklarında 
olduğu gibi ayak atel içine alınır. Tibia'nın alt ucu kırdmış ise çok dikkat 
etmek gerekir. Sert hareketler kırık uçlarının deriyi delmesine ve kapalı 
kırığın açık kırık haline gelmesine neden olur. Hastalar sedye, sandal-
yada oturarak nakleddebilir. Bu gibi kırıkların tedavi ve naklinde bot 
şeklinde yapılan alçdar da kullandabilir (Şekil 96). 

Köprücük kemiği (Clavicula) Kırığı: 

Çok görülen kırıklardan biridir. En çok çocuk ve atletlerde görülür. 
El üzerine düşmelerde endirekt olarak köprücük kemiği kırdabdir. Oto-
mobil kazalarında, çok yüksekten düşmelerde de köprücük kemiği kırı-
labilir. Bu kırık çoğu kez komplike olmaz, basit kırıktır, tedavisi de ol-
dukça kolaydır. 

işaret ve Belirtiler: Kırdan uçlar yukarı doğru çekilir ve kırdan 
kemik tarafındaki  omuz aşağı düşer, hasta bunun kolayca farkına  varır. 
Hasta kırık tarafındaki  kolunu yukarı kaldıramaz, kırık tarafındaki 
kolunu dirseğini tutarak destekler. 

Tedavi  ve ilk yardım: 

1 - Şok var ise tedavi eddir. 
2 - Kol ile göğüs arasına yumuşak bir yastık konarak kol göğse 

tespit edilir (Şekil 90 B). 



3 - Ayrıca kol üçgen bir sargı ile boyuna asılır. 

Köprücük kemiği kırıklarında, boyundan, koltuk altından, koltuk 
üstünden ve köprücük kemiği üzerinden geçen 8 şeklinde sargılar sararak 
tedavisi de olanaklıdır (Şekil 101, 104). 

Kaburga (Costa) kırıkları: 

Kaburga kırıkları toprak, taş altında kalan kişilerde, araba kaza-
larında, bazen de çok öksüren yaşlı şahıslarda olur. Kaburga kırıklarının 
önemi akciğerlerin zedelenip zedelenmemesine bağlıdır. 

işaret ve belirtiler: Kırık kaburga üzerinde şiddetli ağrı vardır, 
ağrı solunum hareketleri ile artar, bundan dolayı hasta rahat soluya-
maz. Kırık uçlarının birbirine sürtmesinden dolayı krepitasyon vardır. 
Hasta kendisi de bu kı-epitasyonu solunum hareketleri ile duyar. Kırık 
kısım üzerine elin avucu konur ve hastaya geniş soluk aldırıhrsa kıtır-
dıyı (Krepitasyon) duyma olanaklıdır. Kırılan kaburga uçları akciğeri 
zedelemiş ise hasta öksürük ile kanlı balgam çıkarır. Yırtılan akciğer-
den gelen hava deri altına gelebilir ve bu zaman deri şişer kabarır, el 
ile deri altında gaz kıtırdısı duyulur. Eğer yırtılan akciğerden gelen hava 
plevra boşluğuna dolarsa akciğer her soluk alışta açılamayacağından 
oksijen alış verşişi bozulur ve hastada soluk alıp verme güçleşir (dispne). 
Plevra boşluğuna hava dolması kalb hareketlerini de bozabilir, hasta-
larda çarpıntı (taşikardi) baş gösterir. Göğüs boşluğuna hava dolması 
(pnömotoı-aks) çok fazla  olursa kalb hareketlerinin bozulması ve durması 
sonucu ölüm de olabilir. Kaburga kırıklarında kırık uçlar bazen deriyi 
de delerek açık kırık haline gelebilir. Eğer plevra boşluğu derideki delik 
ile de bağıntılı olursa açık pnömotoraks meydan gelir. Bu çok daha teh-
likelidir. Pnömotoraksm derecesine bağlı olmak üzere hastada siyanoz 
da görülebilir. Siyanozun ileri derecede oluşu, yaralanmanın ciddiyetini 
gösterir. 

İlk  yardım ve tedavi: Açık kırık ve açık pnömotoraks var ise he-
men göğüs üzerindeki delik vazelinli bir gaz kompres veya bir temiz 
eldiven ile kapatılır ve üzerine sıkı sıkıya flaster  yapıştırılır. Daha sonra 
kırık kaburgalar tesbit edilir. Kırık kaburgalar en iyi flaster  ile tespit 
edilir. Flaster yok ise yuvarlak sargı ile de göğüs sıkı sıkıya sarılabilir. 

Kaburga  kırıklarının flaster  ile tespiti: Hasta oturtulur, 
kırdan kaburganın bulunduğu taraf  yarı göğüs flaster  yapıştırılarak 
tespit edilir. Bunun için 5-10 sm. genişliğinde flaster  göğüs kemiği 
üzerindeki deriye yapıştırılır, hastaya soluk vermesi ve sonra soluma-



ması, soluğunu tutması söylenir, bu sırada flaster  deriye yapıştırılarak 
göğsün arka kısmına ve sırta doğru getirilir, orta hattın biraz uzağından 
flaster  kesilir, ikinci bir sıra flaster  birincinin üzerine kiremit gibi gel-
mek üzere aynı şekilde yapıştırlır. Bu işleme yarı göğüs tespit edilene 
kadr devam edilir. 

Flaster yapıştırma işi iki göğsü içine almak şeklinde de yapılabilir. 
Ancak bu durumda kırık kaburga uçlarının birbiri üzerine binmesine 
mani olmak için göğsün ortasında flaster  yapıştırdmayan bir yer bıra-
kılır (Şekil 102). 



Şekil 99: Kısa kol alçısı Şekil 100: Uzun eldiven şeklinde alçı 

Şekil 101: Köprücük kemiği kırığının, 8 şeklinde sarılarak, tedavisi 

Şekil 102: Kaburga kırıklarında konan flasterler,  kırık kaburga uçlarının birbiri 
üzerine binmesine neden olabilir. Bunu önlemek için resmin sağ tarafından  görüldüğü 

gibi ortada bir kısım bırakılarak flaster  uygulanır 



Pelvis Kırıkları: 

Pelvisi oluşturan kemiklerin kırıkları bazen basit kırık şeklinde, çoğu 
kez komplike kırıklar şeklinde görülür. Bu kırıkların büyük bir çoğun-
luğu otomobil kazalarından olur. Bunun dışında toprak altında kalma, 
iki araç arasında ezilme, düşmelerden de pelvis kırıkları olur. Pelvisi 
yapan kemiklerden kırık en çok pubis, daha sonra ischion ve daha az 
sık olarak da Sacrum'da görülür (Şekil 103, 104). Kırık pubis uçları 

Şekil 103: Alt çene kırığının geçici olarak tesbiti için kullanılan dört parçah bandaj 

Şekil 104: Köpriick kemiği kırıklarının geçici immobilizasyonu için kullandan iki üçgen 
sargının uygulanması. Sargılardan biri kravat biçiminde katlanmıştır 



yerinden oynamadığı zaman tedavi kolaydır. Kırık bazen pubis'in inen 
ve çıkan kollarında ve iki taraflı  olarak meydana gelir, kırık uçlar yerin-
den oynar ve pelvisin içinde bulunan organların yaralanmasına ne-
den olur. Bazen kırık olmadan sakro-ilyak oynak ve pubis oynağı ye-
rinden oynar (Şekil 105). Bazen kırık yalnız sacrumdan dikine bir du-
rumda olur ve kırık hattı sacrum deliklerinden geçr (Şekil 106). 

Pelvis kırıkları bir çok sebeplerden tehlikeli olabilir: 

1 - Pelvis kırığı ile beraber diğer yaralanmalar olabilir, dalak 
yırtılması, karaciğer yırtılması, karın organlarından birinin parçalan-
ması gibi.. Pelvis kırığı diğer organ yaralanmaları ile birlikte olduğu 
zaman hastayı şoka sokabilir. 

2 - Pelvis kemiği kırık parçaları sidik torbasını delebilir, ureter ve 
uretraları yırtabilir. Sidik torbası ve ureter yaralanmalarında idrar 
karın içine ve pelvis organları arasına yayılarak çok ciddî ve tehlikeli 
olan idrar flegmonlarına  neden olabilir. Bu bakımdan pelvis kırıkların-
da veya kırık şüphesinde muhakkak idrar muyayenesi yapılmalı ve id-
rarda kan aranmalıdır. 

3 - Pelvis fraktürlerinde  barsak tıkanmasına büyük bir meyil 
vardır. Bu bakımdan hastalara dikkat etmelidir. Bazı nadir hallerde 
ischion ve sacrum'un kırılması rectumu yırtabilir, bunun sonucu feçes 
flegmonu olabdir. Bazen kırık parçaları rectumun çıkış yerini kapar vc 
dışkdama olanaksızlaşır. 

işaret ve belirtileri: Şiddetli ağrı ve pubis bölgesinde deformas-
yon ve bazen krepitasyon alınır. İdrar ve gaita çıkarma ağrdıdır. İdrar-
da kan görülmesi vesica urinaria veya ureterlerin yırtıldığını gösterir. 
Hasta yürüyemez, zaten pelvis kırığı şüphesi olan kişileri yürütmekte 
doğru değildir, çünkü basit bir kırık komplike kırık haline gelebilir. 

İlk  yardım ve tedavi: 

1 - Hasta arka üstü duruma getirir ve pelvis iyice inımobilize edilir. 
2 - Hastada şok hali varsa gerekenler yapılır (kan ve sıvı vermek). 

Şiddetli ağrısı varsa morfin  şırınga edilir. Soğuk varsa hasta battaniye-
ler ile örtülerek ısıtılır. 

3 - Hastanın pelvis'i altından geniş kravat, üçgen bandaj veya 
katlanmış battaniye, çarşaf,  ya da bunlara benzer bir kumaş parçası 
geçirilir. Bandaj veya emprovize araçların uçları havsalanın ön tarafın-
da sıkı sıkıya bağlanır. Böylece pelvis'e iyi bir dayanak yapılmış olur. 
Yar ise bu amaç için korse veya kuşak da kullanılır (Şekil 109). 



Şekil 105: Kalça kemiği, Ramus 
pubieum kırığı, kırık uçlar yerinden 

oynamamış. 

Şekil 106: Kalça kemiği, Ramus pubicum'ların 
iki taraflı  kırığı, kırık uçları yerinden oynamış 

pelvis organlarında yaralanma olmuştur 

Şekil 107: Sakro-iliak oynak, symphysium Şekil 108: Sakrumun dikine kırığı, 
pubis'in yerinden oynaması. kırık hattı, sacrum'un deliklerinden geçmektedir. 

4 - Hasta bir sedye veya geniş bir tahta üzerine konur ve bandaj-
lar ile bunun üzerine tespit edilerek hastaneye gönderilir (Şekil 109). 

5 - İdrar gelmiyor veya kanlı geliyorsa mesaneye bir Nelaton son-
dası konur. 

6 - tedbir olarak rectum'a br lastik tüp de koymak iyi olur. 

Colutnna vertebralis (Omurga) kırıkları: 

Omurga kırıkları çok ciddi kırıklardır. Omurların üst üste gelerek 
yaptıkları omurganın ortasında bulunan "canalis vertebralis" içinden 
"medulla spinalis = omurilik" in geçmesi bu kırıklara önem kazandır-
maktadır. Omurga kırığı boyun omurlarından Lumbal II. omurun bu-
lunduğu bölgeye kadar çok önemlidir. Medulla spinalis II. bel omurunda 
son bulur. Bundan dolayı bu bölgenin altındaki kırıklar o kadar ciddi-



yet göstermezler. Medıılla spinalis çok hassas bir yapıya sahiptir. Ufak 
bir tahriş, mikroskopik bir kanama veya travma, parapleji (her iki tara-
fın  felci)  lere sebep olabilir. Kırık uçlarının medulla spiııalis'e değmesi bile 
bazen felç  olması için yeterlidir. Kırıklar bazen diken iliğin kopması, 
parçalanmasına veya onun basınca uğramasına neden olabilirler, bütün 
bunların sonucu paraplejidir. 

bir sedye veya bir tahta üzerine arkası üstü yatırılır ve çeşitli yerlerinden kravat bandaj 
ile bunlara tespit edilir 

Bazen parapleji kırık olduğu zaman yoktur, kötü nakletmek, has-
taya bilinçsiz uygun olmayan durumlar vermek kırık uçlarının oyna-
masına ve diken iliğin yaralanması, yada sıkışmasına neden olabilir ve 
bundan dolayı da parapleji meydana çıkabilir. 

II. Lomber vertebranın alt kısmındaki kırıklarda medulla spinalis 
değil, bundan çıkan sinirler yaralanabilirler ve daha az ciddi bozukluk-
lar meydana çıkar. Bunlarda bazı grup sinirlerde felçtir. 

Omurga kırıkları transportasyonuıı çok hızlı olduğu çağımızda 
otomobil çarpışmaları ve yuvarlanmalarından olmaktadır. Daha az 
olarak yüksek bir yerden düşme, enkaz altında, toprak altında kalma 



sonucu olur. Keza tren çarpışması, yoldan çıkması, uçak düşmeleri 
sonucu da omurga kırıkları olur. Yüksek yerden derin olmayan sulara 
dalma, boş havuzlara atlama sonucu da omurga kırıkları olabilir. Bilinç-
li yapdan yardım hastaya çok faydalı,  kurtarıcı olduğu halde, bilinçsiz 
yapılan yardımlar hastalara büyük zararlar verir. Bunlardan şu sonuç 
çıkarılır: Boyun ve belinden yaralanan bir kişi ilk yardımın yapıldığı 
yerden hastaneye götürülene kadar iki önemli olay ile karşı karşıyadır 
ve bunları ilk yardım yapaıı kişinin bilmesi gerekir: 

1 - Yaralı kişi bilinçli bir şekdde sedyeye yatırdır ve böyle nakledi-
lirse, diken ilik daha fazla  zedelenmeyecek ve hasta paralizi olmaktan 
kurtulacaktır, 

2 - Eğer gereken, bilinçli olarak yapılmaz ise kırdan omur par-
çaları dikeniliği sıkıştıracak, ezecek veya yaralayacaktır ve eğer kişi 
ölmez ise bunlardan dolayı ömür boyu felçli  kalacaktır. 

Buna bir örnek vermek gerekirse: Suya dalarak kaza geçiren ve 
yaralanan bir kişiye bilinçsiz bir şahıs yardım eder ve bu kişide de boyun 
omuru kırığı var ise bunda daimi bir felç  meydana gelebilir. Aynı durum 
otomobil kazalarında olur; kazada yaralanan kişi otomobilin arka kol-
tuğundan bir başka otomobilin arka koltuğuna konur ve hastaneye 
göndermek için acele edilirse bu hareketler sırasında yaralı olmayan 
dikendik yaralanabilir. Bundan dolayı omurgasından yaralanan bir 
şahıs, iki nokta bilinene kadar hareket ettirilmemelidir: 

1 - Yaralı kişide omurga kırığı vardır ve ya yoktur; 

2 - Eğer kırık var ise neresindedir? 

Omurga kırıklarında işaret ve belirtiler: 

Yaralı kişide bilinç kaybı yok ise omurga boyunca herhangi bir 
noktada şiddetli bir ağrı olup olmadığını söyler. Görünürde yaralanmaya 
ait bir belirti bulunabilir, bazende görünürde hiç bir belirti yoktur, 
ancak derin ağrılı bir bölge vardır. Ağrdı bölgede derin palpasyonla 
meydana çıkabilen daha şiddetli ağrdı bir nokta veya deformite  bulu-
nabilir. Hastanın bilinci yerinde ve denileni yapabilecek durumda ise 
teşhis için önemli bulgular elde edilebilir: Örneğin eğer hastada boyun 
omuru kırığı var ise ve diken ilikte zarar görmüş ise hasta parmak-
larını ve elini oynatamaz ve elinizi sıkmasını söylediğiniz zaman sıkması 
zayıf  ve kuvvetsizdir. Bel omuru veya sırt omuru kırıklarında, hasta 
ayağnıı ve ayak parmaklarını oynatamaz. Hastaların bilinci yerinde değil 



ise diken iliğin yaralandığı sinir incelenmesi ile anlaşılır; bunun için şu 
muayeneler yapılır: 

1 - Ayak tabanına bir iğne veya bıçak ucu batırılır, bacak kasların-
da paralizi yok ise hasta bacağını karnına doğru çeker. Eğer bacak kas-
larında paralizi var ise hasta ayağını oynatamaz. 

2 - Hastanın eline aynı şekilde sivri bir şey batırılır, eğer hasta bir-
den bire elini çekerse yaralanma boyun omurunun alt tarafındadır  (sırt 
ve bel omuru). Batırmalara karşı bir refleks  hareketi yok ise kişide muh-
temelen boyun omuru kırığı vardır. 

ilk Yardım  ve Tedavi:  Omurga kırıklarının ilk yardım ve tedavisi 
çok giiç ve mes'uliyetlidir. Özellikle kırıklınm transportasyonu büyük 
sorunlar ortaya çıkarır. Ne yapacağını bilmeden, planlamadan harekete 
geçmemelidir. İki , üç kuvvetli yardımcı da bulunmalıdır. 

Boyun omuru kırıklarında tedavi : Genellikle kullandan sedyelerle 
boyun kırıklı kişiler taşınamaz. Nakil sert bir sedye üzerinde olur veya 
üzerine sert tahtalar konmuş bir sedyeden yararlanılır. 

1 - Hastanın bütün vücudunun sığabileceği geniş bir tahta bulunur. 
Böyle bir tahta yok ise 2 metre boyunda iki geniş tahta almır. İki tahta 
alınacak ise ikisi arasında 5-6 cm lik bir aralık bırakılır (Şekil 110). 

2 - Atel olarak kullandacak tahtalar yeteri kadar sağlam değil ise 
hastanın omuzları, kalçası ve ayaklarına rastlayan kısımların altına 
öncekileri çaprazlayan birer tahta konur ve bunlar birbirine çivilenir 
veya bağlanır. 

3 - Tahtalar üzerine yorgan, battaniye ve benzeri örtüler konarak 
tahtanın sertliği giderilir. 

4 - Emprovize edilen sedye veya atel hastaya yaklaştırılır. 

5 - Yeteri kadar yardımcı var ise biri hastanın kafasını  vücut ile 
aynı hat üzerinde sıkı sıkı sabit tutar, diğer bir kişi omuzlarını, bir diğeri 
kalçasını, diğer bir şahısta bacak ve ayaklarını tutar. Yeteri kadar 
yardımcı bulunamaz ise var olanlr en iyi şekilde kullanılır. 

6 - Hasta yavaşça kaldırılır ve sedye altına sürülür. Eğer yeterince 
yardımcı yok ise hasta hafifçe  kaldırılarak sedye üzerine konur. Hasta-
nın yüzü yukarı bakar. 

7 - Hasta çekilmeden, itilmeden ve büklüm yapılmadan sedye üze-
rine konur. 



8 - Hastanın baş altma yastık konmaz, boyun çukuru altına bu 
çukuru doldurmak için küçük bir yastık konabilir. Yalnız, başın iki ta-
rafına,  nakil sırasında oynamamas için, kum torbası, yumak yapılmış 
gazete, fanila,  palto veya buna benzer şeyler konur. 

Şekil 110: Boyun omuru kırıklarında özel şekilde yapılan atel ile hastanın taşınması 

9 - Olanak var ise hastaneye bir yardımcı ile birlikte gönderilir. 
Bu kişi yaralmm başının oynamaınasını sağlar. 

10- Hasta başından, gövdesinden, pelvis ve bacaklarından sedye-
ye bağlanır. 

Sırt ve bel omuru kırıklarında tedavi: Bu bölge kırıklarının ilk 
yardımı da boyun kırıklarında olduğu gibidir. Boyun kırıklarının ilk 
yardımından bir fark  vardır, o da bu tip kırıklarda hastalar sedye üze-
rine yüzü koyun konularak nakledilir. Bel kırıkları genellikle kişinin öne 
eğilmiş olduğıı zaman olduğundan yaralı çoğu kez karnı üzerine yatmış 
durumda bulunur. Bu yaralılarda aşağıdaki gibi yardım yapılır: 

1 - Yaralı eğri durumda yatıyor ise gayet yumuşak hareketlerle 
vücudu düzeltilir ve yüzü koyun sert bir sedye üzerine yatırılır. 



[M QÜ J?ong 

yüzükoyun yatırılmış ve bu durumda atele tespit edilmiştir 

Şekil 112: Bel kemiği kırıklarında hastayı nakletmek için battaniyeden bir sedye 
yapılması 



2 - Eğer hasta arkası üstü yatmış durumda bulunursa, hazırlanan 
atel yaralının ön tarafına  konur ve yaralı atel veya sedye de beraber dön-
dürülür ve yaralı sedyeye tespit edilir. 

3 - Eğer yukarıda söylendiği gibi yapılamaz ise önce sedye hazır-
lanır ve yaralı bunun üzerine yüzükoyun yatırılır (Şekil 111). Yalnız bu 
hallerde yaralı yüzükoyun yatırılacaktır. 

4 - Eğer hastanın nakli için sert sedye bulunamaz veya tahtalardan 
emprovize eddemez ise bu amaç için battaniye kullanılır. Var ise iki 
battaniye üst üste konur, yok ise tek battaniye kullanılır. Bunun için 
yaralı uzunlamasına, yüzükoyun battaniye üzerine yatırılır; battaniye-
nin kenarları kıvrılır ve en aşağı dört kişi bu kenarlardan tutarak lıastayrı 
taşırlar (Şekil 112). Eğer yeteri kadar yardımcı veya malzeme yok ise bun-
lar bulununcaya kadar hastaya bir şey yapılmaz ve hasta üzerine bir 
battaniye örtülerek yardım beklenir. 

Hasta naklinde, atel yapmada alçı kullandması: 

Hazır alçı bulunduğu ve durumun da uygun olduğu hallerde kırık 
naklinde alçı kullanmanın çok faydaları  vardır: 

1 - Alçı ile tespit daha iyi yapıldığı için hastayı her türlü araç ile 
nakletmek kolaydır. 

2 - Nakil işinde daha az personel kullanılır. 
3 - Tespit çok iyi yapddığmdan ağrılar hızla kaybolur. 
Sakıncaları, dikkat edilmezse, vardır: 

1 - Alçının sıkması hallerinde gangrenler olabilir. Bunun için alçının 
çok sıkı yapılmaması gerekir. 

2 - Açık yaralarda sızıntı alçı ile vücut arasına girer ve kokuşmalar 
yapabilir. Bunun için açık kırıklarda, alçı yapıldıktan sonra yaranın 
olduğu yere bir pencere açılır. 

Çeşitli kırıklarda alçı uygulaması 

1 - Tibia  ve Fibula  kırıklarında alçı: Ayak parmaklarından baş-
lanır ve dizin 10 sm. yukarısına kadar alçdı sargı sarılır (Şekil 95). Kuru-
madan evvel orta hattan alçı bıçak ile yarılır ve alçı gevşetilir. Alçı ku-
ruduktan sonra hasta gönderilir. 

2 - Ayak bileği te ayak kemikleri kırıklarında alçı: Alçı sargısı 
parmaklardan başlanarak dizin altına kadar devam edilir. Buna 



bot şeklinde alçı denir. Ayak altına alçıdan kalınca bir taban konur 
ise, hasta rahatlıkla yürüyebilir (Şekil 96). 

3 - Femur  kırıklarında alçı: Kırıklı tarafın  ayak baş parmağından 
başlanarak pelvis'ide içine alan alçı bandajı yapdır (Şekil 98). 

4 - Pelvis kırıklarında alçı: İki femur  ve pelvis, göğüs hizasına 
kadar alçıya alınır. 

5 - Ön kol kemiklerinin üst tarafı  kırıklarında alçı: Elin tarağı hiza-
sından, dirsek 90 ° lik durumda iken, kolun üst kısmına kadar alçı ya-
pılır (Şekil 97). 

6 - Radius alt ucu veya Ulna  alt ucu kırığında alçı: Dirsek altın-
dan el tarağı ortasına kadar alçı yapılır. Burada baş parmak serbest 
bırakıldığı gibi (Şekil 99), eldiven şeklinde alçı içine de alınabilir (Şekil 
100). 

7-- Omurga kırıklarında alçı: Yüzü koyun yatan hastalarda bo-
yun omuru kırığı var ise alçı sargıları baştan sırtın ortasına kadr getirilir 
ve bir alçı yatağı yapdır. 

Kırık sırt ve bel omurgasında ise hastanın boynundan kalçasına 
kadar alçılar geçirderek bir yatak yapılır. İyi alçı ise yarım saatte kurur. 
Boyun kırıkları arka üstü, bel ve sırt kırıkları yüzükoyun durumda, alçı 
yatağı içinde, kolay taşınabdir. 

ZORLANMA, KOPMA, GERİLME (STRAİN), BURKULMA 
(SPRAİN) VE ÇIKIK (DİSLOCATİON)LAR 

İlk yardım'da genellikle kırık, çıkık, kanama, yanık, şok gibi çok 
acil olan yaralanma ve hatalıklar dikkate alınır. Fakat bunlardan başka 
bazı öyle durumlar vardır ki görünüşte çok ciddi olmamakla beraber 
travmaya uğrayanları çok sıkıntıya sokar, ayrıca bunlarda zamanında 
ve bilinçli alınacak önlemler ile hastaları, bazen çok uzun devam eden, 
sıkıntılarından kurtarmak olanaklıdır. Bu tip yaralanmalara kaslar, 
oynaklar, oynak kapsül ve bağları maruz kalır. Bazen kişiyi uzun süre 
yürütmeyecek kadar rahatsız edebilir. Bu yaralanmalar gerilme, zorlan-
ma, kopma, burkulma ve çıkıklardır. 

Zorlanmalar (Strain): 

Bu tip yaralanmalara gerilmeler, kopmalar da denebilir veya bu tip 
yaralanmalar zorlanmaların içine girer. Zorlanmalar ve gerdmeler ya 



bir kas veya kas gruplarında, ya da tendonlarda olur. Zorlanma veya 
grilme, kas içindeki bir grup kas iplik demetinin, kasın gerilmesine daya-
namayarak kopmasıdır. Aynı olay kasların oynamasını sağlayan ve bunu 
yapmak için kemiklere yapışan kiriş (tendon) lerde de olur. Kiriş geril-
melere dayanamıyarak ya yırtılır veya bazı gurup iplikleri kopar. 

Gerilme, zorlanma ve kopmalar şok şiddtli ve ani yapılan hareket-
ler sırasında olur. Ağır bir yük kaldırırken baldır kaslarının veya bel 
omurgası yanlarınaki kasların ani olarak kontraksiyonu bunların iplik-
lerinin pek çoğunun zorlanması, gerilmesi ve kopmasına sebep olabilir. 
Zorlanma kas ipliklerinde olduğu gibi kasın tendonunda da olabilir. 
Yük kaldıran bir insanın ani olarak baldır kaslarının kasılması, keza 
futbol  oynayan bir kişinin baldır adalelerinin ani kontraksiyonu Achile 
veterini koparabilir, ya da Achile veteri (tendon, kiriş) nin yapıştığı 
topuk kemiğinde kopma şeklinde kırık meydana getireilir. Buna benzer 
kopmalar özellikle akrobatlarda görülür. Ani bacak ayırma hareketlerin-
de Femurun iç tarafında  bulunan Muscıılus adductor longus'un ani kasıl-
ması yapıştığı pubis'e yakın yerinde yırtılmalara ve koplmalara sebep 
olabilir, bu hal çok sancılıdır, derhal tedaviyi gerektirir. 

Bel alt kısmı zorlanmaları: Pratikte çok sık görülen bir arı-
zadır. özellikle endüstride çalışan işçilerde çok görülür ve işçiyi uzun 
zaman iş yapamaz hale getirir. Genellikle bu tip zorlamalar çok ağır 
bir yük kaldırırken, çok kuvvetli olan baldır ve uyluk kaslarından yarar-
lanmadan, yalnız bel kaslarını kullanmak sonucu olur. Bel kaslarının 
zorlanmasından, bu kasların gerilip kopmasından korunmak için yük 
kaldırırken, bacak ve uyluk kaslarını da kullanmalıdır. Ağır bir yük 
şu şekilde kaldırılır: Ayaklar yere iyice basar, dizler bükülür, bel dik 
durumda tutulur ve yük kaldırılmaya başlanır ve bundan sonra bacaklar 
dik duruma getirilirken yükün kaldırılmasına devam edilir. Böyle yap-
makla yükün bütün ağırlığı kaslara yükleneceğine omurganın kuvvetli 
kemik dokusu ve pelvis boyunca yaydır ve kaslara ağır yük yüklenmemiş 
olur. 

Yük kaldırırken ani olarak bel kaslarının kasılmasına da mani ol-
malıdır. Bunun için yük birdenbire değil, ağır ağır kaldırılmalıdır. Bu 
arada şunu da hatırlatmak gerekir ki her bel ağrısında zorlanmayı dü-
şünmek doğru değildir. Bir çok hastalık ve sebepler bel ağrısı yapabilir: 
omurganın osteoartritleri, omurgadaki şekil bozuklukları, intervertebral 
disk fıtığı,  düz taban, kabızlık, spastik kolon, böbrek taşı, pankreas 
iltihabı, meme ve prostat gibi organların kanserlerinin omurgaya met-
astaz yapması gibi durumları da düşünmek çok yerinde olur. 



işaret ve belirtiler: 

Ağır yük kaldıran veya belini ani hareket ettitiren bir kişide keskin, 
yırtılma şeklinde ağrı olur, bu ağrı aşağı, uyluk ve baldır kaslarına 
doğru yayılır. Hasta belini ve bacaklarını oynatırken spastik, çok şid-
detli ağrı olur, bel adeta tutulur, hareket edemez veya ufak  bir hare-
ket çok şiddetli ağrı uyandırır. Çoğu kez kişi, bir kişinin yardımı ol-
madan hareket edemez. Bazen anî bir spastik hareket şahısda şiddetli 
ağrı husule getirene kadar kişi bel zorlanmasının farkına  varmayabilir. 

İlk yardım ve tedavi: 

1. Kişi kaslarının dinlenmesi ve gerilmesine engel olmak için en 
uygun durumda yatırılır. Bunun için şahıs yarı bükülmüş durumda ya-
tırılır ve dizlerinin altına birer yastık konur, böylece bel kaslarının 
gerilmesi önlenmiş olur. 

2. Ağrı giderici aspirin, kodein gibi bir ilaç, kasları gevşetici ilaçlar 
verilir. Bel üzerine sıcak uygulanır. Kasılmış kasları gevşetmek için 
çok hafif  masaj yapdır. Sert masajlar kasların daha çok kasılmasına 
sebep olabilir. Bu nokta daima göz önünde bulundurulmalıdır. 

3— Hastanın spastik ağrılı hali geçince hasta ayağa kaldırılır veya 
bir masa üzerine yüzü koyun yatırılır ve beline destekleyici olarak flas-
ter tespiti yapılır. Belin flaster  ile sarılması doktor tarafından  yapıl-
malıdır. Doktor olmadığı zaman geçici olarak bele flaster  sarılabilir. 
Bunun için 10 sm. genişliğinde flaster  kullanılır ve olanaklı ise kişi dik 
durumda iken flaster  yapıştırılır. Pelvisi yapan ilyak kemiğin arka 
ve ön kısmına, buraları korumak için, ince pamuktan yapılmış birer yas-
tık konur. İlk flaster  şeridi pubis hizalarında orta hattan 10 sm. kadar 
dış tarafa  yapıştırılır ve şerit hastanın arka tarafından  geçirilerek aynı 
hizada orta hattın 10 sm. dış tarafına  yapıştırılır (Şekil 113). Diğer bir 
flaster  şeriti bunun üzerine kiremitvarî yapıştırılar. Beş flaster  şeritiııin 
yapıştırılması yeterlidir. Ayakta duran, dolaşan kişilerde flaster  şeritleri 
on günden fazla  tutulmaz, çünkü bunlar tahriş eder, eğer hasta yata-
ğında yatacak ise daha fazla  tutulabilir. 

Bacakta da tenis ve golf  oynayanlarda m. soleus ve diğer baldır 
kaslarının ani kasılmasından Aclıilles veteri yapıştığı topuk kemiğinden 
kopabilir. Çok ağrılı, kişiyi yürüyemeyecek hale sokan bir durum mey-
dana gelir. 

Bunun için derhal çok hafif  masaj yapılır. Masaj en çok ağrı olan 
yerin üst ve alt tarafına  yapılır ve baldırın arka tarafına,  topuğun altına 
kadar flaster  şeritleri sarılır. 



Burkulma (Sprain): 

Oynakları kaplayan kapsül ve oynaklarla bağlantılı bağların ge-
rilmesi, yırtılmasına burkulma (Sprain) denir. Burkulma bazen çok hafif-



tir, bazen çok şiddetli olur ve iyi olması haftalar,  aylar sürebilir. Bazen 
burkulmaları kırıklardan ayırmak çok güç olur. Bazı burkulmalar kemik-
lerde kopma şeklinde kırık yapacak kadar şiddetli olabilir. Bu tip kırık-
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lara burkulma, kopma kırıkları adı verilir. Burkulma çok defa  dikkat 
etmeden yürüyüşlerde, ayakkabının ayağa uymadığı vakalarda, çok yük-
sek pabuç giyen kadınlarda, ayağı çukura giren bir insanın birdenbire 
dönmelerinde ayak bileğinin ani dönmesi sonucu olur. 

Burkulmaların işaret ve belirtileri: 

Burkulan kısımda çok şiddetli ağrılar olur, oynağın her türlü hareketi 
ağrılıdır. Burkulmaları kırıklardan ayırmak bazen ancak röntgen kont-
rolü ile mümkün olur. Oynakta şişlik ve kapiller kanamalardan dolayı 
siyah ve mavi renk değişiklikleri olur. 

İlk yardım ve tedavi: 

Burkulmalarda ilk yardım ve tedavi çok önemlidir. Tedavinin te-
meli erken devirlerde dokulardaki şişmeyi ve kanamayı azaltmaktır. Za-
manında ilk yardım ve tedavi yapdmazsa şikâyetler bazen senelerce 
devam edebilir ve ufak  bir harekette tekrar burkulma olabilir. Özellikle 
oynak kapsülünün iç yüzünü örten synovia çok duyarlıdır. Burkulma 
sonucu oynak boşluğunda sıvı (hydarthrose) toplanabilir. 

1 - Burkulma olan yer tam dinlenmeye terk edilir ve olanaklıysa 
yukarı kaldırılır. 



2 - Oynağın şişmesine mani olmak ve tam hareketsizlik sağlamak 
için oynak elastik bandaj de tesbit edilir. Bu amaç için futbolcu  dizliği 
ve elastik bileklikler de kullanılır. 24 saat içinde oynak üzerine soğuk 
uygulanır, buz uygulanır. Elastik bandaj çok sıkmamalıdır. 

3 - 24 saat sonra şişliğin absorbsiyonu için sıcak uygulanır ve hafif 
masajlar ile şahsın oynağını yavaş yavaş oynatması sağlanır. Burkul-
lan oynağın çok sert oynatılması ve sert masajlar iyi değildir. 

Genel kural olarak burkulmalarda ilk yardım olarak flaster  ban-
dajı kullanmamalıdır. Bunu doktor yapmalıdır. Doktor bulunmadığı 
ve gerektiği zaman dikkatle ve bilinçli olarak flaster  kullanılabilir. 

Bilek oynağının flaster  ile tespiti: 

1 - 2-3 Sm. genişliğinde flaster  şeridi ile bilek tabam sarılır, diğer 
şeritler birbiri üzerine 1 Sm. binecek şekilde sardır (Şekil 114 A). 5-6 
flaster  şeridi sarmak yeterlidir. 

2 - Sirküler olarak sarılan flaster  şeritleri üzerine dikey bir flaster 
şeridi yapıştırılır (Şekil 114 B). Bundan sonra bunun üzerine bir sirküler 
şerit daha sarılır (Şekil 114 C). Şeritler bileğe, iyi bir dayanak yapmak 
için, yeterince sıkı sarılır. Fakat el ve bilekteki venöz dolaşımı önleyecek 
kadar sıkı yapılmamalıdır. Tersine elde zararlı dolaşım bozuklukları 
olur. 

Diz oynağının flaster  ile tesbiti: 

1 - 3 Sm. kadar genişliğinde bir flaster  diz oynağının 6 Sm. kadar 
üst tarafında  uyluğun iç yüzüne yapıştırılır ve diğer ucu diz oynağının 
6 Sm. kadar alt tarafında  bacağı çaprazlar ve karşı tarafa  yapıştırılır. 

2 - Ayııı şekilde bir flaster  şeridi bu sefer  uyluğun dış yüzüne yapış-
tırılır ve diz oynağının 6 sm. kadar alt tarafında  bacakta karşı tarafa 
yapıştırılır. 

3 - Üçüncü bir flaster  şeridinin yapıştırılmasına birinci şeridin 
bittiği yerden başlanır, yukarı doğru gider diz oynağının 6 sm. kadar 
üst tarafında  karşı tarafa  yapıştırılır. 

4 - Dördüncü flaster  şeridinin yapılmasına ikinci şeridin bittiği 
yerden başlanır, yukarı doğru gider ve diz oynağının 6 sm. kadar 
üst tarafında  karşı taraf  femura  yapıştırılır. 

5 - Bundan sonraki şeritler birbirini örtecek şekilde sarılır ve diz 
oynağı tümüyle örtülene kadar buna devam edilir. 



6 - 5 sm. kadar bir flaster  şeridi alınır ve sirküler şekilde evvelki 
şeritler üzerin sarılır ve sarma işi bitirilir. 

Flaster yerine elastik bir kaleci dizliği de geçirilebdir. 

Diz oynağının tesbiti elastik bandaj ile de yapılabilir (Şekil 115). 
Böylece diz kıkırdaklarının yerinden oynaması (meniscus lüksasyonu) 
ve dizde su toplanmalarında elastik bandaj uygulaması çok iyi olur. 
Bunun için 5 sm. kadar genişliğinde bir elastik sargı ile dizin alt tara-
fından  sirküler olarak sarmağa başlanır. Sargı devirlerinin kiremitvari 
birbiri üzerine binmesine dikkat etmek gerekir. Sarma işine dizin üst 
kısmına kadar devam edilir, en sonu üzerine birkaç flaster  yapıştırılarak 
tesbit edilir. Oynak çevresinde ve oynak içindeki sıvdarın absorpsiyo-
nunda kompresyon bandajlarının yararı büyüktür. 

Ayak bileği burkulması: En çok görülen burkulmalardandır. At-
letlerde çok görülür. Evde halı üzerinde, cilalı marley veya tahta par-
ke üzerinde kaymak sonucu, yolda ıslak ve çamurlu bir yerde kaymadan, 
buz üzerinde kaymadan, merdivenden kaymadan, karanlıkta bir çukura 
ayağın girmesinden olur. Ayak burkulması ya içe veya dışa doğru olur 
ve buna göre bilekteki bağlardan karşıt olan kopar veya yırtılır (Şekil 
116). Bununla beraber tendonun yapıştığı kemik parçası da yerinden 
kopabilir. Ayak bileğinde bu şekil burkulmalarda Tibia ve fibulanın  alt 
ucundan kemik parçaları koparak ayrılabilir. 

Şekil 115: 10 Sm. kadar genişliğinde elastik bir bandaj ile dizin sıkıca sarılması 

1 - Burkulma olur olmaz ayak uygun durumda dinlenmeye bırakı-
lır. Sonra da elastik sargı ile veya flaster  ile ayak bileğine bir dayanak 
yapılır. 

2 - Ayağa sıkı bir bandaj yapıldıktan sonra ayak yukarı kaldırılır. 
Bandaj hergün kaldırılır, sıcak uygulaması ve masaj yapıldıktan sonra 
yine sargı sarılır. Ayak üzerine basılıncaya kadar, ayak bileğine flaster 
şeritleri koymaak uygundur. 

Hastanın muhakkak basması veya tedavi yerine kadar kendisinin 
gitmesi gerekiyorsa ayak bileği kravat bandaj veya diğer bir araç ile 

tik yardım ve tedavi: 



8 şeklinde sarılarak iyi bir dayanak yapılabilir. Acil durumlarda pabuç 
çıkarmaya gerek yoktur. Ancak daha sonra ayak şişerek pabuçların 
çıkarılması güç olacağından bağları gevşetilir ve pabuç üzerinden 
8 şeklinde kravat bandaj yapılır (Şekil 117). 24 saat sonra şişlik azalır 
ve yaralı hafif  hafif  ayağı üzerine basabildiği zaman bileğe flaster  şerit-
leri uygulanabilir. 

Şekil 116: Ayak bileğinin değişik tip burkulmalarında ayak bileği oynağının her iki 
tarafındaki  tendonlarımn yırtılmasının şematik görünümü 

Burkulma kırıkları: 

Ayak bileği burkulmalarında kırık olduğu şüphesi var ise teşhis 
konup tedavi uygulanana kadar ayak bileğine flaster  şeritleri uygu-
laması yapılır: 

1 - 3 sm. kadar genişliğinde bir flaster  şeridi alınır, ayak bileğinin 
5 sm. kadar yukarısından bacağın iç tarafına  yapıştırılır, topuk altından 
geçirilir ve ayağın dış tarafını  dönerek başlanan yerin biraz yukarısında 
bacağın dış tarafına  yapıştırılır (Şekil 118). 

2 - ikinci flaster  şeridi baş parmağın köküne yapıştırdır, 
ayağın iç yanı kovalanır, topuk etrafından  dolanır ve küçük parmağın 
kökünde sonlanır. 



3 - Üçüncü şerit dikey olarak birinci gibi konur ve şeritler birbiri 
üzerine biner, dördüncü şerit ikinciye paralel olarak yatay konur. Ayak 
bileği kapanana kadar buna devam edilir. 

Şekil 117: Ay ak bileği zedelenmelerinde 8 şeklinde kravat bandaj ile geçici olarak ayağın 
sarılması. Kravat bandaj pabuç üzerinden yapılır ve ayağın şişmesi halinde pabuçların 

sıkmaması için pabuçlar gevşetilir 

Şekil 118: Atletler ve sporcuların ayak ve ayak bileği zedelenmelerinde flaster  ile 
ayağın sarılması 



4 - Flaster şerit koyma işiııe şöyle son verilir: ayak ve bacağın alt 
kısmı ön tarafına  dikey iki şerit yapıştırılır. Bunların oynamaması için-
de, semisirküler üç şerit ile tutturulur. Şeritlerden biri ayak altından di-
ğeri ayak bileğinden, üçüncüsü de baldırdan geçer (Şekil 118). 

ÇıKıKLAR 

Genellikle kemiklerin yanyana gelmesine oynak denir. Oynaklar-
dan bir kısmı oynamaz, kafa  kemiklerinde olduğu gibi. Bazı oynaklar 
çok az oynar, omurga ve pubis oynağı gibi, bazı oynaklarda oynama 
tamdır, kol, diz, çene, bilek, kalça oynakları gibi. 

Çıkık, oynağı oluşturan kemiklerden birinin yerini değiştirmesine 
denir. Genellikle çıkık (dislocation, luxation) tam oynaklarda olur. 

Oynaklar bir mahfaza  (kapsül) içindedirler. Kapsülün dış tara-
fında  oynağa dayanak temin eden bağlar ardır. 

Çıkıklar, oynaklar üzerine gelen fazla  kuvvet etkisi ile oynak kapsü-
lünün gerilmesi, yırtılması, bağların kopması veya yırtılması sonucu 
olur. Kol üzerine düşmelerde omuz ve dirsek oynağı çıkabilir, çok fazla 
esnemelerde çene oynağı çıkabilir. Bir çukura girip burkulmalarda veya 
ayak üstüne düşmelerde kalça oynağı çıkabilir. Burkulma sonucu diz ve 
ayak oynağında da çıkık olabilir. Kasların fazla  kontraksiyonu veya 
tarafların  fazla  ekstansiyonu da çıkığa neden olabilir. Tetanos olayların-
da kas kontraksiyonundan çıkıklar olabilir. 

İşaret ve belirtiler: 

Normaldeki hareketlerde bozukluk vardır, oynak sert bir duruma 
gelmiştir, zorla hareket ettirddiği zaman yay takılmış gibi eski haline 
gelir. Buna "lastiksel fiksasyon"  denir. Bazı çıkıklarda uzama, bazı-
larında kısalma vardır, oynağın şekli bozulmuştur. Şiddetli ağrı ve şiş-
lik vardır. 

Bazı oynaklarda çıkık, diğerlerine nazaran, daha fazla  görülür. En 
çok çıkık görülen oynaklar şunlardır: Omuz, çene, dirsek, bilek, el par-
makları, kalça, diz, ayak bileği ve ayak parmaklan. 

tik yardım ve tedavi: 

Çıkıklarda ağrı çok olduğundan çıkığı yerine koymakla hastaya 
büyük bir rahatlık verilir. Bu bakımdan ilk yardım yapacakların 



çıkığı yerine koymasını bilmesi gerekir. Ancak bir kerede çıkığı yerine 
koyamazsa ikinci, üçüncü defa  denememeli ve bu hastaları hemen has-
taneye göndermelidir. Bazı çıkıklar, kırıkla beraberdir. Bu gibi durum-
larda bilinmeden çıkıkların yerine konması daha büyük zararların mey-
dana gelmesine neden olabilir. 

Çene oynağı çıkığı: 

Çene çıkığı genellikle diş çekimlerinde, çok kuvvetli esneyenlerde, 
büyük bir lokmanın çiğnenmesinde veya ağız açık iken çene oynağına 
gelen direkt travmalarda olur. Bazen çıkık tek taraflı  olur, fakat  genel-
likle çift  taraflıdır. 

işaret ve belirtiler: 

Ağız açık durur, kişi ağzını kapatamaz ve çok ağrılıdır. Alışkanlık 
halinde olan çıkıklarda bazen kişi kendisi çıkığı yerine koyabilir. Bazı 
hallerde çıkığı yerine koymak güç olabilir. 

Tedavi: 

Çıkığı yerine koyacak kimse her iki elinin baş parmağına gaz bezi 
veya buna benzer bez veya pamuk sarar ve bundan sonra baş parmak-
larını her iki taraf  alt azı dişleri üzerine mümkün olduğu kadar geriden 
koyar (Şekil 119). 

2 - Bundan sonra her iki eliıı diğer parmakları kişinin çenesinin al-
tına konur ve baş parmaklar kuvvetle aşağı doğru basar. 

3 - Bu sırada alt çene kemiğinin arka kısmının aşağı ve arkaya 
doğru hareket ettiği his edilir, bu zaman alt çene kemiği yukarı doğru 
kaladırılır. 

4 - Bu zaman çenenin bir ses çıkararak yerine girdiği duyulunca 
baş parmaklar hemen dışarı alınır. Baş parmakların hemen çıkarılmasına 
dikkat etmelidir, tersi halde, hasta tarafından  ısırılabilir. 

Bazen çıkığı yerine koymak içiıı çok kuvvet sarfetmek  gereke-
bilir. Bazen de anestezisiz çıkığı yerine koymak mümkün olmaz. Çıkığı 
yerine koyduktan sonra çeneyi iki üç gün kadar tespit etmelidir. An-
cak böyle yapıldığı zaman bağlar iyileşir. 

Omuz çıkığı: 

Omuz oynağına vurmak, omuz oynağının bir yere çarpması veya 
oynağın üzerine düşme sonucu olur. El veya dirsek üzerine düşmek ile de 



kuvvetin indirekt olarak omuza aktarılmasından çıkık olabilir. Bu çıkık 
lar lıumerus başı ve boyunu kırıkları ile bareber olduğu zaman çok cid-
didir. Omuz çıkıkları sinir ve damar yaralanmaları ile beraber de olabilir 

Şekil 119: Çeııe çıkığının yerine konması 
Hastanın karşısında durulur üstüne bez örtülmüş baş parmaklar ile alt çeneye, 

arkaya ve aşağı doğru basılır 

ve bu durumlarda arzu edilmeyen komplikasyoıılar ortaya çıkabilir. 
Bazen humerus başı ve boyunu kırığı omuz oynağı çıkığı gibi tedavi edilir, 
böyle durumlarda hastaya iyilik yerine zarar verilir. Bu bakımdan çok 
dikkatli olmak gerekir. Omuz oynağı çıkığının en çok görülen şekilleri 
humerus başının arkaya, ya da öne geldiği çıkık şekilleridir. Öne çıkık 
en çok görülür. 

İlk  Yardım  ve Tedavi:  Yerine koymak için yeter deney ve bilgi 
sahibi olmayan bir kimse yaralının ağrısını giderir ve kolu tespit ede-
rek hızla bir hastaneye gönderir. İlk saatlerde çıkığı yerine koymak ko-
laydır. 

1 - Yaralı bir sandalyeye oturtulur, arkasından biri yardım için 
tutar. Çıkığı yerine koyacak kimse yaralının karşısına geçer ve dirse-
ğini hafifçe  tutarak hastaya doğru ve birazda geriye iter (Şekil 120 A). 

2 - Bundan sonra ön kol dışarı doğru çevrilir ve vücud ile dik açı 
yapıncaya kadar bu döndürme işine devam edilir (Şekil 120 B). 

3 - Bundan sonra ön kol bu durumda iken dirsek gayet hafif  olarak 
60° kadar yukarı kaldırılır (Şekil 120 C). 

4 - Dirsek bu şekilde yüksekte iken ön kol vücudu çaprazlar şekilde 
öne doğru getirilir. Omuz yerine girerken bir ses çıkarır ve bundan sonra 
kişinin ağrısında hemen bir azalma görülür (Şekil 120 D). 



Omuz oynağı çıkığının yerine konması 

A 
Şekil 120: A - Ön kol göğüse doğru yaklaştırılır 

B 
Şekil 120: B - önkol dışarı doğru döndürülür 

Şekil 120: C - Ön kol öne doğru kaldırılır Şekil 120: D - Ön kol C durumundan, 
göğsü çaprazlarcasına, döndürülerek 

öne doğru getirilir 

Omuz oynağı yerine konduktan sonra kol herhangi bir sargı ile 
tespit edilir. Bu işlem ile omuz oynağı yerine konamaz ise diğer bir iş-
lem uygulanabilir. Bu şu şekilde yapılır: 



1 - Yere serilen bir battaniye üzerine hasta yatırılır. 

2 - Göğsünden bir sargı geçirilerek çıkık tarafın  karşı yerinde duran 
birine tutturulur. 

Şekil 121: Omuz çıkığının yerine konması 
Hasta yere serilen bir battaniye üzerine yatırılır. Göğsünden bir sargı geçirilerek çıkığın karşı 
tarafında  duran birine tutturulur. Çıkığı yerine koyacak kimse, çıkığın olduğu tarafda,  hastamn 
yanına oturur ve ayağının topuğunu çıkık olan koltuk altına yerleştirir. Hastamn kolunu çeker-
ken topuk ileri doğru itilir. Karşı taraftaki  kişide hastayı ters tarafa  çeker, bu zaman çıkık 

humerus başının ses çıkararak yerine girdiği görülür. 

3 - Çıkık tarafına,  yere oturulur ve ayak topuğu koltuk çukuruna 
yerleştirilir. 

4 - Çıkık tarafın  kolu çekilirken topukla ileri doğru baskı yapı-
lır. Bu sırada humerus başı bir ses çıkararak yerine girer. 

Bu iki işlem ile de çıkık yerine konamaz ise fazla  uğraşmadan has-
taneye gönderdmelidir. 

Dirsek oynağı çıkığı: 

Bu oynağın çıkığı el üzerine düşmek veya ön kolun şiddetle bükül-
mesinden olabilir. Çıkığın değişik şekdleri vardır. En çok görülen arkaya 
çıkıktır. Çıkıklıda dirsek hareketleri çok azalmıştır, dirseğini bükemez, 
çok ağrılıdır, oynakta deformite  vardır. 



İlk  Yardım  ve Tedavi:  Bu oynağın çıkığında kemik uçlarını yeri-
ne koymak çok güçtür. Çoğu kez anestezi altında bu işi yapmak olanak-
lıdır. Bunun için yaralıyı hastaneye göndermek gerekir. Hastaneye 
gönderirken kol ve ön kolu içine alan bir tahta atel ile oynak iyice tespit 
edilir (Şekil 122). 

Hastaneye göndermek olanağının bulunmadığı hallerde dirsek çıkı-
ğının yerine konması denenir: 

1 - Hasta yere yatırılır, bir yardımcı humerus'dan çeker. 
»V 

2 - Bu sırada ön kol kuvvetle aşağı doğru çekilir, bir ses çıkararak 
olecranon yerine girer. 

3 - Çıkık yerine konduktan sonra dirsek 90 ' de tespit edilir. 

El bileği çıkığı: 

Gerilmiş el üzerine düşmeden veya herhangi bir şeyi kuvvetle bük-
meden olur, sık görülmez. Bilekte ağrı ve deformite  vardır. Radius ve 
ulnanm alt ucu kırıkları çıkık sanılabilir. Yanlışlıklara meydan vermemek 
için röntgen filmi  çekmelidir. Bunun için el bileği tespit edilerek hastane-
ye gönderilir. 

Parmak çıkığı: 

Az görülür. Bir yere vurmak, bir yere sıkışan parmağı çekmek ile 
olur. Ağrdıdır, deformite  vardır. Çıkığı yerine koymak için çıkığın üst 
tarafından  bir el ile parmak tutulur, diğer el ile çıkığın alt tarafından  par-
mak aşağı doğru kuvvetle çekilir. Eğer çıkık bu işlem ile yerine konamaz 
ise bir atel ile tespit edilerek hastaneye gönderilir. 

Baş parmak çıkıklarında da aynı işlem ile çıkık yerine konur. Fakat 
baş parmak çıkıklarını röntgen kontrolünün mümkün olduğu yerlerde 
yapmalıdır. 

Kalça oynağı çıkığı: 

Kalça oynağı ayak üzerine, yahut diz üzerine düşmek, ya da kalça 
oynağının şiddetle burkulması sonucu çıkar. Kalça oynağı kapsülü ve 
bağları çok kuvvetli olduğundan, bu oynağın çıkması için travmanın 
büyük olması gerekir. Kalça oynağı çıkığı ya arkaya veya öne olur. Her 
iki tip kalça çıkığında oynak hareketleri sınırlıdır. Kalça oynağı çıkı-
ğında taraf  kısalır, oynak fleksiyon,  addüksiyon ve internal rotasyon 



durumundadır. Femur boyunu kırığında abdüksiyoıı ve eksternal rotas-
yon vardır. Bu tip çıkıklarda röntgen kontrolü yapıldıktan sonra tedavi-
ye baş vurmalıdır. 

Şekii 122: Dirsek çıkığında geçici olarak dirseğin immobilizasyonu 

İlk  yardım ve tedavi : Kalça çıkığını yerine koymak güçtür. Kas-
ların kontraksiyonunu yenmek için anesteziye ihtiyaç vardır, ayrıca 
yerine koymak çok ağrılı olduğugdan da anestezi gerekir. En iyisi kalça 
çıkığı olan kişi geniş bir tahta üzerine konur, dizlerinin altına yastıklar 
konarak taraf  yükseltilir ve şahıs tahtaya sargılarla tespit edilerek has-
taneye gönderilir. Ağrı giderici ilaçlar verilir. Bazı durumlarda has-
taneye göndermek güç olabilir veya zaman alır. Bu gibi hallerde kalça 
oynağının yerine konması denenir. Ancak ağrıyı önlemek, yerine koy-
ma işini kolaylıkla yapabilmek için hastaya traııkilizan ve ağrı giderici 
ilaçlar verilir, yarım saat kadar sonra çıkığı yerine koymaya teşebbüs 
edilir. 



Kalça çıkığını yerine koymak için değişik metodlar vardır. En iyisi 
şöyle uygulama yapmaktır: 

Bir yardımcı kalçayı tutup yukarı doğru çekerken asıl oynağı 
yerine koyacak kişi uyluğu fleksiyon  halinde ve birazda addüksiyon 
halinde tutarak kuvvetle aşağı doğru çeker ve bu sırada hafif  ekster-
nal rotasyon ve abdüskyon yapar. Bu işlem ile femur  başının ses çı-
kararak yerine girdiği his edilir. 

çıkığın yerine konması 

Şekil 124: Kalça çıkığında hastanın bir tahta üzerine özel şekilde yerleştirilerek taşınması 

Diz ve patella çıkığı: 

Bu çıkık nadirdir. Ancak çok şiddetli travmalarda görülür. Diz 
kapağı çıkabilir ve anestezi yapmadan yerine konabilir. Dizde oynama 
hudutlu ve ağrılıdır, deformite  vardır. 

İlk  yardım ve tedavi: Hastaya ağrı giderici ve trankilizan ilaç 
verilir ve çıkık aşağıdaki gibi yerine konur: 

1 - Hasta arkası üstü yatırılır, uyluk yukarı, vücuda doğru bükülür 
ve bacak dizden düz bir hale getirilir. 

2 - Patella içe, yerine doğru itilir, aynı zamanda dize yakın femur 
kasları aşağı, dize doğru itilir. 



3 - Bacak dizden bükülür, bu sırada diz kapağı arkaya doğru, ye-
rine kayar. 

4 - Oynak bağları iyi oluncaya kadar diz immobilize edilir. Bu 
yapılmazsa tekrar çıkık olabilir. 

Ayak bileği oynağı çıkığı: 

Ayak bileği çıkığı nadirdir, çoğu kez kırık de beraberdir. Röntgen 
filmi  almadan tedavisi doğru değddir. En iyisi böyle bir durumda ayağı 
tespit etmek ve hastaneye göndermektir. 

Ayak parmakları çıkığı: 

Genellikle parmaklar üzerine rastlayan bir travmadan olur. Ayak 
parmağı kuvvetle çekilir ve bu sırada arkaya doğru bükülür. Çıkık yerine 
konamıyorsa bağlarda kayma veya kopma olabilir. Röntgen filmi  gere-
kebilir. Bunun için fazla  uğraşmadan bir hastaneye gönderilir. 
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Kramer ateli 167 
Krepitasyon 165 
Kuduz 64 

Kurşun yaralanmaları 42 

L 
Laceration 33 
Laktatlı-Ringer solüsyonu 92 
Lastiksel fiksasyon  201 
Levophed 94 
Liquor cerebrospinalis 106 
Luxation 198, 201 

M 

Massiv pulmoner emboli 91 
Meniscus lüksasyonu 198 
Menoraji 158, 136 
Metaraminol bitartarat 94 
Metroraji 158, 136 
Mideden gelen kanı durdurmak 157 
Monomikrobik enfeksiyon  49 
Monteggia fraktürü  164, 166, 171 
Musculus soleus 194 

N 

Nörojenik şok 86 

O 
Oligemik şok 88 
Oligüri tedavisi 95 
Omurga kırıkları 185 
Omurga kırıklarında alçı 192 
Omuz çıkığı 202 
Oynak civarı yanıklar 121 
Oynak içi kırıklar 163 

Ö 

Ön kol kemiği üst tarafı  kırıklarında alçı 192 

P 

Parankimatöz kanamalar 138 
Parçalı kırıklar 160 
Parmak çıkığı 206 
Patella kırığı 178 
Peteşi 136 
Penetrc yara 36 

Perfore  yara 36 
Perine ve genital bölge yanıkları 121 
Periost altı kırığı 160 
Pelvis kırıkları 183 
Pelvis kırıklarında alçı 192 
Piyojcn mikroplar 49 
Plaie 29 
Plasma 133 
Pneumothorax 47, 59 
Polimikrobik enfeksiyon  49 
Pott kırığı 179 
Primer kanamalar 138 
Primer sütür 47 
Prevansiyon 57 
Pteau-Colles kırığı 164 
Puncture 36 

R 
Radius kırığında alçı 192 
Reaksiyoner kanamalar 138 
Reepitelizasyon 118 
Reksis 136 
Risus sardonicus 53 

Sekiz şeklinde kravat bandaj 69, 71 
Semi komatöz hal 105 
Septik kanama 138 
Septik şok 100 
Sıcak krampı 128 
Sıcaktan olma bozukluklar 128 
Sıkışma ile ezik yaralar 37 
Siper ayağı 125 
Solunum yolları yanıkları 121 
Spontan kırık 162 
Sprain 195 
Strain 192 
Su blastı 40 

ş 
Şekil bozukluğu 164 
Şimik yamklar 122 
Şimşek şoku 100 
Şimşek yanığı 100 
Şok 83 

Şokda ilaç tedavisi 89 

T 
Tetanos 52 



Tetanos husule gelmiş yaralılarda yapılacak-
lar 54 

Thomas ateli 167 
Torticolis 121 
Traction 174 
Travmatik yaralar 29 
Turnike 149 

u 
Uyluk kemiği kırığı 176 

Ü 

Üçgen sargılar 66, 77, 78 

W 
\Yelchi 50 

Wouııd 29 
Wunde 29 

V 
Venöz kanamalar 141 
Venöz kanamaları durdurma 141 

Y 
Yanığın lokal tedavisi 118 
Yanık belirtileri 110 
Yanık tedavisi 117 
Yanık tedavisinde yapılmayacaklar 122 
Yanık yarası 29 
Yanıkların taşınması 119 
Yaralar 29 
Y eşil ağaç kırığı 160 
Yorgunluk kırığı 163 


