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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün yazılı izni olmadan bir bölü-

münden alıntı yapılamaz; kısmen veya tamamen çoğaltılamaz; resim, şekil, şema, 

grafik, vb.’ler kopya edilemez. Tüm hakları saklıdır ve Türkiye Hudut ve Sahiller 

Sağlık Genel Müdürlüğü’ne aittir.

Belirli şirketlerin veya bazı imalatçıların ürünlerinin isimlerinin geçmesi, bunların Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından burada adı geçmeyen diğer benzerleri-
ne tercihen onaylandıkları veya tavsiye edildikleri anlamına gelmez. 

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bu yayında yer alan bilgileri doğrulamak 
için makul sınırlar çerçevesinde tüm önlemleri almıştır. Ancak yayınlanan rehber, içindeki bil-
gilere açık veya ima yollu hiçbir garanti verilmeksizin dağıtılmaktadır. Bu rehberin yorumlama 
ve kullanma sorumluluğu okuyucuya aittir. Hiçbir durumda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü bu rehberin kullanılmasından ötürü ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu 
tutulamaz. 
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V

 Bakanlığımız küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler 
arasında olmayı, halkın sağlığını etkileyen acil durumların sağlık üzerindeki etkisini azaltmayı ve acil 
sağlık hizmetlerine zamanında ve uygun erişimi sürdürerek her bireye uygun, erişilebilir ve etkin bir 
sağlık hizmetini yürütmeyi amaç edinmiştir.

 Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz,  dünyanın en çok denizci yetiştiren ve dolayısıyla en çok kayıtlı 
gemiadamına sahip olan ülkeler arasındadır. Gün geçtikçe uluslararası platformda daha önemli bir yer 
almakta olan denizcilik sektörümüze yönelik sunmakta olduğu sağlık hizmetlerini günün şartlarına göre 
geliştirmek Bakanlığımızın hedefl eri arasındadır.

 Bakanlığımız bağlı birimlerinden Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü iki asra ya-
kındır sağlık alanında denizcilik sektörüne her geçen gün daha da geliştirerek katkı sunmaya devam 
etmektedir.

 Türkiye’nin kendi bayrağını taşıyan veya Türk gemiadamı bulunduran gemilerde ve gemiadamı 
yetiştiren eğitim kurumlarında kullanılmak üzere hazırlanan “Gemiler İçin Tıbbi Rehber” i, denizcilik 
için sağlık alanında temel bir başvuru kaynağı olmasından, önemli bir sağlık hizmetini karşılama-
sından ve uluslararası sularda örnek bir çalışma olmasından dolayı, rehberin hazırlanmasında emeği 
geçenlere teşekkür ederim. 

 Bu rehberin başta Türk gemiadamlarının acil durumlarda sağlığının korunması hususunda olmak 
üzere denizcilik sektörümüze gemilerde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti alanında büyük katkılar 
sağlayacağına inancımız tamdır. 

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı 

SUNUŞ

v

Kaliteli, verimli, ulaşılabilirliği arttırılmış sağlık hizmeti sunumu Sağlık Bakan-
lığımızın temel politikasıdır. Yurtdışına seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik se-
yahat sağlığı ile ilgili hizmetlerimizi de daha kaliteli, verimli hale getirmek ve  ih-
tiyaçlara göre geliştirmek,  Bakanlığımızın hedefleri arasındadır.

Bakanlığımız seyahat sağlığı hizmetlerini, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde yürütmektedir. Son yıllarda genel müdürlüğümüz ar-
tan yurt dışı seyahatleriyle parelel olarak, ilgilileri ve halkımızı seyahat sağlığı ko-
nusunda bilinçlendirmek için pek çok çalışma ve etkinlik yapmaktadır. Bu kap-
samda hazırlanan el kitabının faydalı bir başvuru kaynağı olacağına inanıyorum.

Kitabın hazırlanmasında emeği ve katkısı geçenlere teşekkür eder, hayırlı ol-
masını temenni ederim.

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
T.C. Sağlık Bakanı

SUNUŞ
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VII

 Uluslararası ticarette, maliyetlerin düşüklüğü, taşınan mal miktarı ve güvenliği açısından denizyolu 
taşımacılığı daha fazla tercih edilmektedir. Günümüzde Dünya ticaretinin yaklaşık %90’nını gerçekleş-
tiren gemiler, sağlık şartları ve imkanlar açısından diğer ulaşım araçlarına göre farklı özelliklere sahiptir. 
Gemiler seyir özellikleri nedeniyle diğer ulaşım araçlarına göre sağlık hizmetlerine kısa sürede ulaşabil-
me imkanına sahip olamayabilirler. Ayrıca gemi yaşam ve çalışma şartları bazı sağlık sorunlarının ve acil 
durumların sık yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu gibi durumlara Ülke olarak müdahale edebilmek 
gemiadamının hayatına verilen değeri yansıtmaktadır.

 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü denizcilik sektörü ile ortak bir çok çalışmalar 
gerçekleştirmiş ve sektöre sağlık hizmeti olarak önemli destekler sunmuştur. Dünyada denizcilik sektörü 
uluslararası mevzuatlarca şekillenmektedir. Kurumumuz Türk denizcilik sektörünün uluslararası sağlık 
standartlarına ulaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir. 
Uluslararası mevzuat gereği gemilerde bulundurulması gereken Gemi Sağlık Sertifikaları, Genel Müdür-
lüğümüzce yetkilendirilen Sağlık Denetleme Merkezlerimizdeki kalifiye sağlık denetim elemanlarının 
denetimleri sonucu düzenlenmektedir. Ulusal ve uluslararası denizlerde seyahat eden Türk veya yabancı 
bayraklı gemilerden iletişim araçları ile gelen acil sağlık yardımı taleplerine, Genel Müdürlüğümüz Tele 
Sağlık Merkezi’ndeki yabancı dil bilen kalifiye hekim ve sağlık personelleri tarafından 444 8 353 nolu te-
lefondan 7/24 saat cevap verilmekte ve gerekli hallerde bu merkezimiz tarafından uluslararası sularda da 
hasta tahliye işlemleri organize edilmektedir. Böylece seyir halindeki gemilere uzaktan sağlık destek hiz-
meti ücretsiz bir şekilde sunularak, bu konu da bölgede örnek bir ülke hizmeti yürütülmektedir. Genel 
Müdürlüğümüz yetkili birimlerinde Türk veya yabancı gemiadamlarının sağlık muayeneleri uluslararası 
mevzuatlara uyumlaştırılmış bir şekilde yürütülmekte ve gemilerde çalışmaları için gerekli olan Gemia-
damı Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Kurum olarak yürüttüğümüz Seyahat Sağlığı Hizmeti ile yurt 
dışına seyahat edenlere olduğu gibi denizcilik sektöründe çalışanlara da gidecekleri ülkeler hakkında 
gerekli sağlık önerileri ve aşılama hizmeti verilmektedir. 

 Genel Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu bir diğer hizmet olan Seyahat Sağlığı Danışma Hattın-
dan, gemiadamları gittikleri yabancı ülkelerdeki gemi haricinde seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri 

SUNUŞ



Sunuş

VIII sağlık sorunları için diğer vatandaşlarımız gibi 7/24 saat danışmanlık hizmeti alabilmektedirler. Yine 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gemiadamları eğitimi yürüten kurum ve kuruluşlarda sağlık eğitimi 
verecek hekimlere Gemiadamı Sağlık Eğitici Sertifikasyon Eğitimi yapılmakta olup, bu sertifikaya sahip 
hekimler tarafından bu eğitimler verilmektedir.

 Görüldüğü üzere Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetler, gemi ve gemiadamlarının sağlık 
şartları yönünden uluslararası standartları yakalamasına katkı sağlayarak hem sektöre destek olmakta 
hem de gemiadamlarının sağlık ve yaşam şartları yönünden sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi ko-
nusunda gemiadamlarına destek olmaktadır. 

 Tüm bu hizmetlerimize ek olarak mevzuat gereği gemilerde bulunması gereken tıbbi dokümanlar-
dan Gemiler İçin Tıbbi Rehber, kurumumuz tarafından hazırlanarak denizcilik sektörünün hizmetine 
sunulmuştur. Bu rehber hem gemilerde yaşanabilecek sağlıkla ilgili durumlar hem de denizcilik eğitimi 
veren kurum ve kuruluşlarda temel ilk yardım ve temel bakım gibi sağlık eğitimleri için bir kaynak gö-
revini yerine getirmektedir. Ayrıca Tele Sağlık hizmeti için uzaktan sağlık danışmanlığı başvurusunda 
bulunan gemilerde sağlık vakalarının yönetiminde de önemli bir rehber görevini görmektedir. Bu Sağlık 
Rehberi seyir halinde sağlık hizmetlerinden uzun süre uzak kalabilen gemilerde yaşanabilecek sağlık 
sorunları için hazırlanmış olup, gemide bulunan tıbbi malzemeler eşliğinde deniz şartlarında çözüm 
önerileri içermektedir.

 Bu rehber, Genel Müdürlüğümüz ve Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanla-
rından oluşturulan dalında uzman sağlık ekibi tarafından hazırlanmış olup, yeni gelişmelere göre revize 
edilip ikinci basımı yapılarak Türk gemiadamı çalıştıran gemilerde ve ilgili kurumlarda kullanılmak 
üzere kaynak olarak ücretsiz dağıtılmaktadır.

 Gemiler İçin Tıbbi Rehberin hazırlanmasında katkısı buluna herkese Bakanlığım ve denizcilik cami-
ası adına teşekkür eder, ilgili herkes için faydalı bir kaynak olmasını dilerim.

Dr. Hüsem HATİPOĞLU
Genel Müdür
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Kuruluşu bulaşıcı karantina hastalıklarının yayılmasını önlemek temeline dayanan Türkiye Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1838 yılında kurulmuştur. Bu tarihte II. Mahmut’un emriyle karan-
tina için ilk defa bir meclis (Meclis-i Tahaff uz) toplanarak 1838 yılında göreve başlamıştır. 1839 yılında 
Meclis-i Tahaff uz-u Ula, Meclis-i Umuru Sıhhiye adını almış ve Meclis idare merkezini günümüzde 
de Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü olarak kullanılan Galata’ da Kurşunlu Mahzen 
civarında Yeraltı Camiinin üstünde bulunan bu günkü yerine taşımıştır. 

Meclis-i Umuru Sıhhiye, 1914 yılında kaldırılmış, yerine Hudut Sıhhiye Müdüriyeti kurulmuştur. 
Birinci Dünya Savaşı sonrası, İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince 1918 yılında çoğunluğu 
yabancılardan oluşan Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi kurulmuştur. 1923 yılında İstanbul geri 
alındıktan sonra Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi dağıtılmış ve Lozan anlaşması sonrasında 
yerine “İstanbul Limanı ve Boğazları Sıhhiye Müdüriyeti” kurulmuştur. 1924 yılında bu Müdüriyetin 
adı “Hudut ve Sevahil Sıhhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi” (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) 
olarak değiştirilmiştir.

Günümüzde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü halk sağlığı risklerinin ülkemize 
girmesini önlemek amacıyla, uluslararası giriş noktalarında ve uluslararası sefer yapan taşıtlarda her 
türlü sağlık önlemini almak veya aldırmak, alınacak önlemlerinin standardını belirlemek, sağlık kont-
rolleri yapmak ve sağlık belgelerini düzenlemekle görevlidir.

Yine 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği Türk Boğazlarından geçen gemi-
lerin sağlık denetimi Genel Müdürlüğün İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında bulunan Sağlık Denetleme 
Merkezlerince yapılmaktadır

Genel Müdürlüğe bağlı Seyahat Sağlığı Merkezlerinde seyahat sağlığı hizmeti verilmektedir. Bu kap-
samda yurtdışına giden vatandaşlarımıza gidecekleri ülkelerdeki sağlık riskleri hakkında bilgilendirme 
yapılmakta ve bazı ülkelere giriş için zorunlu olan aşılar yapılarak ve Uluslararası Aşı Sertifikası düzen-
lenmektedir.

Genel Müdürlüğün Gemiadamı Sağlık Merkezlerinde gemiadamlarının periyodik sağlık muayene-
leri yapılmakta ve Gemiadamı Sağlık Raporları düzenlenmektedir

TÜRK YE HUDUT VE SAH LLER SA LIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü  

Kurulu u bula c karantina hastalklarnn yaylmasn önlemek temeline dayanan Türkiye Hudut ve 

Sahiller Sa lk Genel Müdürlü ü 1838 ylnda kurulmu tur. Bu tarihte II. Mahmut'un emriyle karantina için 

ilk defa bir meclis (Meclis-i Tahaffuz) toplanarak 1838 ylnda göreve ba lam tr. 1839 ylnda Meclis-i 

Tahaffuz-u Ula, Meclis-i Umuru Shhiye adn alm  ve Meclis idare merkezini günümüzde de Türkiye 

Hudut ve Sahiller Sa lk Genel Müdürlü ü olarak kullanlan Galata' da Kur unlu Mahzen civarnda Yeralt 

Camiinin üstünde bulunan bu günkü yerine ta m tr.  

Meclis-i Umuru Shhiye, 1914 ylnda kaldrlm , yerine Hudut Shhiye Müdüriyeti kurulmu tur. 

Birinci Dünya Sava  sonras, stanbul tilaf Devletleri tarafndan i gal edilince 1918 ylnda ço unlu u 

yabanclardan olu an Beynelmüttefikin Shhiye Kontrol daresi kurulmu tur. 1923 ylnda stanbul geri 

alndktan sonra Beynelmüttefikin Shhiye Kontrol daresi da tlm  ve Lozan anla mas sonrasnda yerine 

" stanbul Liman ve Bo azlar Shhiye Müdüriyeti" kurulmu tur. 1924 ylnda bu Müdüriyetin ad "Hudut ve 

Sevahil Shhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi" (Hudut ve Sahiller Sa lk Genel Müdürlü ü) olarak 

de i tirilmi tir. 

Günümüzde Türkiye Hudut ve Sahiller Sa lk Genel Müdürlü ü halk sa l  risklerinin ülkemize 

girmesini önlemek amacyla, uluslararas giri  noktalarnda ve uluslararas sefer yapan ta tlarda her türlü 

sa lk önlemini almak veya aldrmak, alnacak önlemlerinin standardn belirlemek, sa lk kontrolleri 

yapmak ve sa lk belgelerini düzenlemekle görevlidir. 

Yine 1936 tarihinde imzalanan Montrö Bo azlar Sözle mesi gere i Türk Bo azlarndan geçen 

gemilerin sa lk denetimi Genel Müdürlü ün stanbul ve Çanakkale Bo azlarnda bulunan Sa lk 

Denetleme Merkezlerince yaplmaktadr 

Genel Müdürlü e ba l Seyahat Sa l  Merkezlerinde seyahat sa l  hizmeti verilmektedir. Bu 

kapsamda yurtd na giden vatanda larmza gidecekleri ülkelerdeki sa lk riskleri hakknda bilgilendirme 

yaplmakta ve baz ülkelere giri  için zorunlu olan a lar yaplarak  ve Uluslararas A  Sertifikas 

düzenlenmektedir. 

Genel Müdürlü ün Gemiadam Sa lk Merkezlerinde gemi adamlarnn periyodik sa lk muayeneleri 

yaplmakta ve Gemiadam Sa lk Raporlar düzenlenmektedir 

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER 
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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X  Genel Müdürlüğe bağlı Tele Sağlık Merkezinde ise dünyanın farklı bölgelerinde seyreden gemiler-
den gelen acil tıbbi yardım çağrıları yanıtlanmakta ve gemilerde ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı 
tıbbi danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Lozan Anlaşması ve Montrö Sözleşmesiyle kuruluşu tamamlanan, Dünya Sağlık Örgütünce yayım-
lanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri şekillenmiş 
olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tüm limanlar, h avalimanları ve kara hudut 
kapılarında örgütlenmesine devam ederek hizmetlerini sürdürmektedir.
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H aydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1839 yılında II. Sultan Abdülhamid tarafından açılan Mektebi Tıbbiye-i Şahane, daha sonra şimdiki 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu Haydarpaşa’ya taşınmıştır. Selimiye 
Kışlası ile Haydarpaşa Askeri Hastanesi arasına Marmara Denizine bakacak şekilde yapılan Mektebi 
Tıbbiye-i Şahane binası 6 Kasım 1903 tarihinde hizmete girmiştir. 

Bu binanın karşısında 75 metre mesafede yataklı koğuşlar ve ortada Hekimler Dairesi olmak üzere 
tek katlı pavyonlar bulunmaktaydı. Sultan Selim Vakfı üzerine kurulan ve Mimar D’Aranco tarafından 
inşaatı yürütülen bu pavyonlar halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kulla-
nılmaktadır.  

Mektebi Tıbbiye-i Şahane binası 1903’den 1908’e kadar Askeri Tıbbiye olarak, 1908’den 1933’e ka-
dar İstanbul Tıp Fakültesi olarak görev yaptı. Daha sonra Tıp Fakültesi Eğitim Bakanlığına, Hastane 
kısmı da Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve 1936 tarihinde 225 yataklı Haydarpaşa Numune Hastanesi 
faaliyete başlamıştır. 

Haydarpaşa Numune Hastanesi sağlık hizmeti sunumunda bir çok ilke imza atmıştır. Türkiye’nin 
ilk Reanimasyon Kliniği 1959 yılında bu hastanede kurulmuştur. Türkiye’de ilk mide rezeksiyonu ve ilk 
slikon meme protezi gerçekleştirilmiştir. İlk diplomalı plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Haydar-
paşa Numune Hastanesinden çıkmıştır.
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Rehberin ana amacı, sağlık hizmeti sunumundan uzakta iken gemilerde meydana gelebilecek her-
hangi bir yaralanma veya hastalık gibi acil tıbbi durumlarda, gemi şartlarının elverdiği ölçüde ve gemia-
damlarının almış oldukları tıbbi eğitim çerçevesinde, hasta/kazazedeye ilkyardım ve bakım konularında 
genel hatları ile bilgi vermek ve kılavuzluk etmektir. 

Rehberin kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise rehberde belirtilen tıbbi uygulama 
ve/veya tavsiye edilen ilaç uygulamasının Tele Sağlık Merkezi danışmanlığı ile birlikte gerçekleştirilmesi 
gerekliliğidir. 

Rehberin başlangıç kısmında seyir halinde iken gemide olabilecek bir yaralanma veya hastalık duru-
munda uzaktan sağlık yardımı hizmetinin alınabileceği “Tele Sağlık Merkezi” nin genel yapısı, çalışma 
sistemi ve iletişim bilgilerine yer verilmiştir.

Rehberin genelinde konu anlatımları görsel öğelerle desteklenmiştir. Ayrıca her konu kendi içinde 
kısa bir genel bilgi, ilk yardım uygulamaları, bakım ve takip uygulamaları, yapılması ve/veya yapılma-
ması gerekenler, belirleyici ipuçları, hangi durumlarda uzaktan sağlık yardım alınması gerektiği gibi 
hususlar ayrı başlıklar altında belirtilerek sadelik ve kolay anlaşılabilirlik hedefl enmiştir.

Rehber koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte tedavi edici sağlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Ha-
zırlık aşamasında, ilk yardım ve hastalıklar konusuna yoğunlaşılmıştır. Bu konuların yanı sıra gemi ve 
gemicilere özel durumlara da rehberde yer verilmiştir. 

 “Gemiler İçin Tıbbi Rehber”;
- İlkyardım,
- Gemide Sağlığın Korunması,
- Hastalıklar,
- Denizcilere Özel Durumlar,
- Ekler, 
bölümlerinden oluşmaktadır ve “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Liste-

si” kitapçığı ile birlikte kullanılmalıdır.
Rehberin ilk bölümü, kalp krizi, şok, travmalar, yaralanmalar, kanamalar, yanıklar, boğulmalar, 

zehirlenmeler ile sık yaşanan gemici kazaları gibi spesifik durumlarda yapılması gereken “İlkyardım” 
konularını kapsamaktadır.

Rehberin ikinci bölümünde genel olarak, gemide hijyen ve sağlık, gemici sağlığı ile anatomi ve fizyo-
loji, hasta muayenesi, hasta hakları gibi konular ele alınmıştır.

Rehberin üçüncü bölümünde, hastalıklara göz hastalıkları gibi organ hastalıkları şeklinde veya sinir 
sistemi hastalıkları gibi sistem hastalıkları şeklinde toplu olarak değinilmiş ayrıca tütün, alkol ve uyuş-
turucu madde kullanımı konusu da bu bölüme dahil edilmiştir.

Rehberin dördüncü bölümünde, balıkçı meslek hastalıkları, dalış kazaları ve hastalıkları, tehlikeli 
deniz canlıları, arama-kurtarma ve denizde ölüm gibi konulara değinilmiştir.

Rehber ile birlikte kullanılmak üzere hazırlanan “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi 
Donanım Listesi” kitapçığında ise, A,B ve C tipi gemiler, Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almaya haiz ge-
miler ve yatlar için ilaç ve tıbbi donanım listeleri ile İlkyardım seti içeriği kullanım amaçları belirtilerek 
gruplar halinde belirtilmiştir.

REHBER NASIL KULLANILMALIDIR?
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)” tarafından yayımlanan “164 sayılı Gemiadamlarının Sağlığının 
Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme” ülkemizce kabul edilmiş ve 15.07.2003 tarih ve 4945 
sayılı “Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşmenin Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla ulusal mevzuat haline getirilmiştir. “Gemiler İçin 
Tıbbi Rehber” bu kanun çerçevesinde hazırlanmıştır.

Gemicilik, zorlu doğa ve çalışma koşulları altında, izole ve küçük kapalı ortamlarda yürütülen, toplu 
yaşam ve çalışma alanlarını da içinde barındıran dünyanın en eski meslekleri arasındadır. Bu özellikleri 
ile gemicilik mesleği birçok zorluk ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu rehber, karadan, dolayısı ile sağlık yardımı ve bakımı hizmetlerinden uzun süre uzak kalabilen 
gemicilerimize sağlık konusunda yol gösterici olacaktır. Gemiadamlarının çalışma/yaşam ortamlarının 
sağlık ve hijyen koşulları ile ilgili farkındalığının artırılmasına katkıda bulunacaktır.

Rehber, gemiadamı eğitimi veren Yetkili Kurs, Lise ve Üniversite eğitim programlarının bir parçası 
olan sağlık eğitimlerinde ve bu eğitimleri veren hekimlerin sertifikalandırılması sürecindeki eğitimlerde 
kaynak kitap olarak kullanılabilecektir. 

Ayrıca, gemiadamları ile açık sularda seyreden gemilere uzaktan sağlık yardımı veren “Tele Sağlık 
Merkezi” arasında yapılacak görüşmelere temel oluşturacak, gemiadamı ile sağlık hizmeti sunucusu 
arasında dil birliği sağlayacak ve uzaktan sağlık hizmetinin verilmesinde meydana gelebilecek yanlış 
anlama ve uygulamalar ile zaman kayıplarının önlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Rehber hazırlığında, yaklaşık 50 kişiden oluşan bir ekip görev almış, her konu için konusunda uz-
man kişilerle çalışılmıştır. Anlatım dilinin kolay anlaşılır olmasına ve gemilere özel şartların göz önünde 
bulundurulmasına özellikle dikkat edilmiştir.

Uzun süren titiz bir çalışmanın ürünü olan “Gemiler İçin Tıbbi Rehber”in ve rehber ile birlikte 
kullanılacak olan “Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım Listeleri Kitapçığı”nın  
Denizcilik Sektörümüz için yararlı olmasını diliyoruz. 

ÖNSÖZ
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 Gemilerde görev yapan gemi personelinin sağlık şartlarının iyileştirilmesi konusunda dünyadaki de-
nizcilik ve çalışma örgütleri tarafından sürekli iyileştirmeler yapılmakta ve belirlenen çalışma standart-
ları yayınlanmaktadır. Denizcilik sektöründe hizmet veren ülkeler de bu standartlara göre kendi mevzu-
atlarını güncellemekte ve gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Gemi personelinin sağlık sorunlarına karşı 
alınan tedbirlerin en önemlilerinden birisi uzaktan tıbbi yardım olanaklarının geliştirilmesidir.

 Seyir halindeki deniz araçlarında meydana gelebilecek sağlık sorunlarına uzaktan tıbbi yardım sağ-
lamak amacıyla, dünyanın birçok ülkesinde 24 saat nöbet esasına göre görev yapan doktor ve sağlık 
personelleri bulunur. Bazı ülkelerde bu hizmet hastaneler veya poliklinikler tarafından verilmekte, bazı 
ülkelerde ise bu hizmet için spesifik merkezler bulunmaktadır. Ülkemizde bu hizmet, Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, Tele Sağlık Merkezi Başta-
bipliği tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 Gemide acil bir sağlık problemi olduğu durumlarda, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla 
doğrudan bu merkezlere ulaşılabilir ve gerekli tıbbi yardım alınabilir. Kıyıdaki telsiz istasyonuna acil 
sağlık yardımı çağrısı yapıldığı durumlarda ise bu istasyonlar, Tele Sağlık Merkezine ihbarı iletir veya 
gemi ile merkez arasındaki telsiz iletişimini sağlamaktadırlar. Gemilerin tıbbi yardım çağrılarına, diğer 
gemilerdeki görevli doktorlar tarafından müdahale edildiği durumlar da olabilmektedir. 

 Gemilerin iletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte uzaktan tıbbi yardım olanakları da gelişmekte-
dir. Hastalara ait daha fazla veri alınabilmekte, (hasta ve bulgusuna ait fotoğraf ekleri, güncel ilaç listeleri, 
varsa hastaya ait tıbbi raporlar) bu sayede daha verimli tıbbi tavsiye hizmeti verilebilmektedir.

 Tıbbi danışma hizmetinin sağlıklı gerçekleştirilebilmesi için önemli olan hususlardan birisi iletişim 
dilidir. Tıbbi danışma hizmeti alan ve bu hizmeti sağlayan kişiler aynı dili konuşuyorlar ise durumun 
aktarılmasında ve anlaşılmasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Farklı dilleri konuşan kişiler anlaşmak 
için ortak dil olarak genelde İngilizceyi tercih ederler. Bu mümkün değil ise tercüman aracılığıyla ileti-
şim sağlanabilir. Tele Sağlık Merkezi Baştabipliğinde görev yapan doktorlar, Türkçenin yanı sıra yabancı 
gemi ve personele İngilizce tıbbi tavsiye de vermektedirler. 

 “Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği” çerçevesinde, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde deniz-
lerde meydana gelen Arama Kurtarma faaliyetlerinin sağlık organizasyonu, Ana Arama Kurtarma Koor-
dinasyon Merkezi’nin (AAKKM) koordinasyonunda Tele Sağlık Merkezi tarafından gerçekleştirilir. Tele 
Sağlık Merkezi kazazedelerin Arama Kurtarma faaliyetlerinde oluşan sağlık sorunları ile ilgili yardım ta-
leplerini karşılamakta ve, sağlık durumlarını değerlendirerek sağlık hizmetlerinin teminini sağlamaktadır.

Tıbbi Tahliye

 Tele Sağlık Merkezine tıbbi tavsiye amacıyla başvuran hasta/yaralının durumu doktor tarafından 
değerlendirilir ve acil tıbbi tahliyesine karar verilirse tıbbi tahliye organizasyonu başlatılır. Sağlık ekiple-
rinin hastaya ulaşmasına kadar geçen süre içerisinde veya gerekliyse hastanın ambulansa teslim edilene 
kadar geçen sürede hastaya uygulanacak tıbbi müdahale ile ilgili uzaktan tıbbi destek verilmeye devam 
edilir.

TIBBİ ÖNERİLER
Tele Sağlık Servisi
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XXIV  Tıbbi tahliye organizasyonu, 112 deniz ambulanslarının görev yaptığı bölgede ise tıbbi tahliye deniz 
ambulansı ile gerçekleştirilir. Deniz ambulanslarının görev alanı dışındaki bölgelerde ise tıbbi tahliye 
hizmeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer kurumların imkanları 
dahilinde, bu kurumların yardımı ile gerçekleştirilir.

 Hastanın durumunun aciliyeti değerlendirmesi sonucunda tıbbi tahliyenin helikopterle yapılmasına 
karar verilirse gerekli birimlerle irtibata geçilerek tahliyenin gerçekleşmesi sağlanır. (Bkz. Helikopterle 
Tıbbi Tahliye) 

 Uluslararası sularda meydana gelen sağlık problemlerinde de Tele Sağlık Merkezi doktoru hasta/ya-
ralının değerlendirmesini yaptıktan sonra gerekli tıbbi tavsiyelerde bulunur. Hasta/yaralının tıbbi tahli-
yesi gerektiğine karar verilirse, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilir ve gemiye 
en yakın ülkeye tıbbi tahliyesi için yardım talep edilir. Bu arada hasta/yaralının durumu ile ilgili tıbbi 
formlar doldurulur ve tahliyenin gerçekleşeceği ülkenin ilgili birimlerine iletilir. Hasta/yaralı ile sağlık 
ekipleri buluşuncaya kadar geçen sürede tıbbi tavsiye ve destek verilmeye devam edilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 Herhangi bir sağlık sorunu sebebiyle Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği’ne tıbbi yardım talebinde bu-
lunmadan önce zaman kaybı olmaması, gereksiz yazışma ve görüşmenin önlenmesi açısından aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmesi gerekir.

• Tıbbi tavsiye için Tele Sağlık Merkezini aramadan önce kitap ekinde bulunan Tele Sağlık Merkezi 
Tıbbi Danışma formunu doldunuz ve e-posta yoluyla gönderiniz. Ancak, ACİL DURUMLARDA 
ÖNCE TELEFONLA İRTİBATA GEÇİN

• Durumu tam olarak anlattığınızdan emin olun. Eğer mümkünse hastalık veya yaralanma ile ilgili 
dijital fotoğraf çekin ve bunu formla birlikte Tele Sağlık Merkezine gönderin.

• Formu doldururken önemsiz olduğunu düşündüğünüz şeyleri dahi belirtin. Bazen önemsiz ol-
duğunu düşündüğünüz şeyler hastalığın doğru teşhis etmek açısından çok önemli olabilir.

• Gemide mevcut ilaç ve tıbbi malzeme listesini formla birlikte Tele Sağlık Merkezine gönderin.

Tele Sağlık Merkezi İletişim Bilgileri
 Tel : +90 444 83 53

Faks: +90 212 251 64 69
e-posta: info@telesaglik.gov.tr
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İlk yardım yaşamı tehdit eden bir durum oluştuğunda o kişiye yardım etmek için yapılması gereken 
tüm girişimleri kapsayan bir dizi işlemden oluşur. İlk yardımın temel kuralı, kimlere ilk yardım yapıl-
ması gerektiğinin belirlenmesidir. Çünkü ilk yardım işlemleri gereksiz yere yapılırsa kişilere zararlı ola-
bilir veya tam tersine bu işlemler yapılmazsa kişinin ölümüne neden olabilir. Bu ayrımı yapabilmek 
için önemli birkaç kontrolden sonra acil hasta diğerlerinden ayrılır. Bu kontrollerin başında bilinç, 
hava yolu, solunum ile dolaşım kontrolü gelir. 

İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI

1. Durum değerlendirmesi, tehlikenin varlığı: Öncelikle çevrede yaşamsal tehlike oluşturan her-
hangi bir tehdit olup olmadığına dikkat edilmesi gerekir. Yangın, zehirli duman, elektrik akı-
mı, boğulma riski varsa kurtarıcı kendini riske atmamalıdır. Böyle bir durum varsa mutlaka önce 
yardım istenmelidir. Böylece hem ilk yardımın kalitesi artacak hem de gerekli kayıtların oluşması 
sağlanacaktır. Eğer riskli bir durum varsa önce çevredeki seyircileri daha sonra hastayı ortamdan 
uzaklaştırmaya çalışın ve ardından temel yaşam desteği aşamasına geçin.

2. Yalnızsanız mutlaka önce yardım çağırın.
3. “En iyi yardım yeri neresi olabilir?”. Ortamda yangın, zehirli gaz gibi riskli bir durum yoksa hemen 

orada müdahale edebilirsiniz. Ancak bazen hastaya revirde de müdahale etmek gerekebilir. Bu 
hastaların revire naklinde bir sorun yoksa ve gecikme olmayacaksa daha donanımlı bir revirde 
işlemleri yapmak daha iyi olacaktır. 

4. Birden çok tıbbi yardım gerektiren hasta varsa bunlar arasında seçim yapmanız gerekebilir. Daha 
acil olanlar ve tıbbi müdahaleden fayda görecek olanlara daha önce ilk yardım gerekir. Bu 
hastayı seçme ve sıralama işlemlerine “triyaj” denir. Burada amaç yetersiz kaynak ve tıbbi perso-
nel olması durumunda tıbbi önceliklerin belirlenmesidir. Bilinci yerinde olmayan kişilere önce 
o bölgede yardım edin. Eğer birden fazla bilinçsiz hasta varsa herkese ABC (Airway, Breathing, 
Circulation) (Hava yolu, Solunum, Dolaşım) kontrolü yaparak solunumu veya dolaşımı olmayana 
öncelikle yardım edin. Hastanın bilinci açıksa bu hastaya genellikle solunum veya dolaşım deste-
ği gerekmez. Kanayan bölgelerine kanama kontrolü yapın. Bilinci açık hastaları diğer hastalarla 
birlikte revire sevk edin. 

İlk Yardımın ABC’si nedir?
Bilinç kontrol edilmeli, kapalı ise aşağıdaki hususlar hızla değerlendirilmelidir:

A. Hava yolu açıklığı.
B. Solunum (Bak-Dinle-Hisset).
C. Dolaşım (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak kontrol edilir).

Önemli Not
Var olan olanaklardan emin değilseniz (bilgi düzeyiniz, hasta, ortam, donanım) ilk yardım uy-
gulamayın. Güvenli değilse kapalı bir alana girmeyin. Eğer hastanın omurga (spinal) travması 
veya uzun kemik kırığı varsa yerinden oynatılmaması, kımıldatılmaması gerekir. Hasta bilinç-
siz ise yemesi veya içmesi için ağzından ASLA bir şey vermeyin. Boğulmasına neden olursunuz. 

1.1. GEMİDE İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI
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BİLİNÇ KONTROLÜ

Bilinç kontrolü kişinin sinir ve kalp-damar sistemi hak-
kında hızlı ve doğru bir şekilde bilgi verir. Bilinç duru-
mu; oksijen azalması, kan şekeri düşmesi, kan kaybı, 
enfeksiyonlar, travmalar, beyinle ilgili dolaşım sorunu 
(felç, epilepsi gibi), alkol ve toksik maddeler veya psi-
kolojik nedenler de dahil olmak üzere pek çok durum-
da bozulabilir. Altta yatan bir hastalık yoksa asla bilinç 
kaybı oluşmaz. Bazı ruhsal bozukluklarda altta yatan 
organik bir hastalık olmasa da bilinç bozukluğunun 
kendisi bir hastalık olarak kabul edilip o kişiye gerekli 
müdahale yapılır. Bilinç kaybı veya bilinç bozukluğu 
olan her hasta sağlık görevlilerine bildirilmelidir.
 Hastada bilinç kontrolü yapmanın birkaç yolu var-
dır. En kolayı hastayı omuzlarından hafifçe sarsarak 
‘nasılsın ?’ diye sormaktır. Bundan başka en çok kulla-
nılan yöntem sözlü veya ağrılı uyarana verilen yanıta 
göre yapılan bilinç muayenesidir. Hasta bu AVPU de-
recelendirmesine göre şöyle sınıfl anır; 

A: Alert; (kendiliğinden uyanık), sizinle konuşabilir, 
size sorular sorar.

V: Verbal; (sözlü yanıt pozitif ), hasta ancak siz soru 
sorarsanız yanıt verir. Bırakınca uyuklamaya başlar.

P: Pain; (ağrıya yanıt) hasta ancak canı yanınca sizin-
le konuşur. Bırakınca uyuklamaya başlar.

U: Unresponsive; (yanıtsız) hasta hiçbir uyarana ya-
nıt vermez.

Bilinç sınıfl aması yaparken danıştığınız merkeze has-
tanın durumunu bu evrelere göre bilidirin. Böylece 
size danışmanlık yapacak ekip hastayı kendi zihninde 
daha iyi canlandırabilir.

Havayolunun kapalı hali 
(A temsili, B Şematik)

A

B

Havayolu açılması (A temsili, B Şematik)

A

B

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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5HAVA YOLU KONTROLÜ

Kalp ve solunum durması, akut hava yolu tıkan-
ması gibi acil durumlarda hava yolunun açılması 
tedavinin ilk basamağıdır. Böyle bir durumda ya-
pılacak ilk iş, ağız içinde bulunabilen kan, kusmuk 
ve yabancı maddelerin üst hava yolunda oluştura-
bileceği mekanik tıkanmayı önlemektir. Bu amaçla 
dişler kontrol edilmeli, varsa protezler çıkartılmalı-
dır. Ağzın açılmasında 2 yöntem kullanılır.

1. Kısmen gevşek olan çenelerde: Çapraz 
parmak manevrası uygulanır. Baş parmak-
la üst, işaret parmağı ile alt dişler yukarı ve 
aşağı doğru itilerek ağız açılır.

2. Gevşek çenelerde: Baş parmak ile dil ve dil 
kökü ekarte edilirken diğer parmaklarla alt 
çene kavranarak çene yukarı ve öne doğru 
çekilir.

 Ağız açıldıktan sonra boşta olan elin işaret ve 
orta parmakları yardımıyla ağız ve yutak (farinks) 
temizlenir. Sıvı yabancı maddelerin dışarıya boşal-
tılması için başın yan pozisyona çevrilmesi uygun 
olur. Bundan sonraki aşama hava yolundaki tıkan-
manın önlenmesi ve acilen ortadan kaldırılmasıdır.
 Bilinç kaybı olan hastalarda üst hava yolu tı-
kanmasının nedeni, kas gerimindeki yetersizlik ve 
yerçekimi etkisi ile dil kökünün yutak arka duvarı 
üzerine çökerek hava yolunu kapatmasıdır. Bu du-
rumda hava yolu açıklığının sağlanabilmesi için dil 
kökü ve küçük dilin (epiglotun) yutak arka duvarı 
üzerinden uzaklaştırılması gerekir. Burada iki ma-
nevradan söz edebiliriz. 

1. Bunun için en uygun girişim baş arkaya 
doğru bastırılırken çenenin kaldırılmasıdır 
(head - tilt/chin - lift). Manevra için sağ 
elini kullanan uygulayıcı, sağ el ayası ile 
başı alından aşağı doğru iterken sol el baş 
parmağı dışındaki dört parmakla çeneyi 
kapatarak yukarı kaldırır. 

2. Boyun travması düşünülen olgularda yal-
nızca çenenin kaldırılması yeterlidir. Başın 
bu hastalarda eğilmemesi gerekir.

 Bu girişim dışında bazı farklı manevralar da uy-
gulanabilir. Bunlardan biri alt çenenin itilmesi ma-
nevrasıdır. Bu manevrada uygulayıcı başı arkaya 
doğru eğerken ağız içinden başparmak, dışarıdan 
da diğer parmaklarıyla kavradığı alt çeneyi ve ağzı 
öne doğru çeker (jaw thrust). Bu manevra boyun 
travmasından kuşkulanılan olgularda en uygun 
yaklaşımdır. Bu manevrada başın eğilmesine ge-

S .Altunay M.D.

S .A . M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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6 rek yoktur. Bu uygulamada ağız, köşelerinden her 
iki el ile yukarı doğru kaldırılır. 
 Tüm bu girişimlerle yer çekiminin etkisi ile yutak 
arka duvarı üzerine çöken dil ve dil kökünün tıkama 
etkisi ortadan kaldırılır.

SOLUNUM KONTROLÜ

Hastanın solunumu olup olmadığını anlamak için 
bak-hisset-dinle (look-feel-listen) manevrası yapılır.
 Temel yaşam desteğinde de bu manevradan söz 
edilecektir. Kısaca özetlemek gerekirse, hastanın ya-
nına geçerek üzerine eğilin. Kulağınızı hastayı din-
lemek, yanağınızı onun hava akımını hissetmek ve 
gözlerinizi de göğüs hareketlerini gözlemek üzere 
başınızı hastaya yaklaştırın. Bu işlemler sonucuna 
göre temel yaşam desteğine başlama kararı verin. 
 Solunum yoksa ya hastanın hava yolu tıkalıdır 
(A) ya da solunum (B) veya dolaşım (C) fonksiyonları 
yoktur. 

DOLAŞIM KONTROLÜ

Hastada dolaşım fonksiyonlarının olup olmadığını 
anlamak için nabız kontrolü yapmak gerekir. Nabız 
kanın kalpten büyük atardamarlara pompalanması 
sırasında, uç noktalardaki atardamarlarda (periferik 
atardamarlarda) oluşturduğu  dalgalanmadır. Kalp 
atışının uçtaki atardamarlardan hissedilmesine na-
bız denir. 
 Normalde nabız (kalp atım hızı/sayısı);

• Erişkinde 60-90 kez/dk.
• Çocukta 80-100 kez/dk.
• Bebekte 100-120 kez/dk civarındadır.  

 Nabız alınan noktalar boyun (şah (karotis) atar-
damarı), el bileği (radiyal atardamar), kasık (femoral 
atardamar), dirsek içi (brakiyal atardamar), diz arka-
sı (popliteal atardamar), ayak üstü, kulak önü, şakak 
olarak sıralanır. Ancak en önemlisi boyunda şah 
damarı nabzına bakmayı öğrenmektir. Çünkü bu 
nabzın hissedilmesi kalp masajının gerekmediğini 
gösteren tek bulgudur. Bu nabzın alınamadığı 
her hastaya kalp masajı yapılır.  Bebeklerde na-
bız, dirsek çukurunun hemen yukarısından, kolun 
iç kısmından (brakiyal atardamar) alınabilir. Şah da-
marı nabzına sırtüstü düz yatan hastada bakılır. Bu 
atardamar boyun bölgesinde adem elması olarak 
bilinen glotis çıkıntısının her iki yanında bulunur. 
Boyun düz durmaz ise boyun kasları altına kaçan 
nabız hissedilmeyebilir. 

Şah damarı nabız kontrolü

S .Altunay M.D.
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Solunum veya kalp durması birçok durumda ortaya çıkabilir. Kalp durduğunda, vücuda kan pom-
palanamaz, tansiyon ve nabız alınamaz. Bu durumda, yaşamsal önem taşıyan beyin ve akciğer gibi 
organlara kan pompalanamaz. 
 Temel Yaşam Desteği, kalp masajı ve suni solunum kısımlarından oluşur. Bunlar sayesinde, oksi-
jenlenmiş kanın yaşamsal önem taşıyan organlara ulaşması sağlanır. 
 Temel yaşam desteği akış şeması aşağıdaki gibi ilerler:

1. Hastayı sarsma ve bağırmaya karşı yanıt: HAYIR
 Solunum: VAR
 Kalp atışı: VAR
Hastaya kurtarma pozisyonu verilir ve diğer hayatı tehdit edici nedenler araştırılır.
2. Hastayı sarsma ve bağırmaya karşı yanıt: HAYIR
 Solunum: YOK
 Kalp atışı: VAR
Hava yolu temizlenir ve kurtarma soluğu verilir.
3. Hastayı sarsma ve bağırmaya karşı yanıt: HAYIR
 Solunum: YOK
 Kalp atışı: YOK
 Kardiyopulmoner resüsitasyona başlanır.

KURTARMA SOLUĞU NASIL VERİLİR?

AĞIZDAN AĞIZA KURTARMA SOLUĞU
• Boyun yaralanması kuşkusu yoksa bir eliniz hasta boynunun arkasında iken diğer elinizle has-

tanın alnından tutarak başını arkaya doğru itiniz. 
• Hava kaçağını önlemek için elinizin baş ve işaret parmağı ile hastanın burun deliklerini kapa-

tınız.
• Hastanın ağzını açınız, derin bir solukalıp dudaklarınızı hastanın dudaklarına dışarıya hava 

kaçmayacak şekilde sıkıca bastırarak havayı üfl eyiniz.

1.2. TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Şekil 1. Hava yolu açma aracının çeşitleri.

S .Altunay M.D.
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8 • Elinizde havayolunu açma aracı (airway) varsa 
kullanınız (Şekil 1).

• Hava yolu açma aracını hastanın dişlerinin ara-
sından konkav eğrisi yukarı bakacak şekilde 
ilerletiniz (Şekil 2).

• Hava yolu açma aracını ağız içinde havayolunu 
180 derece döndürüp dışbükey kısmının aşa-
ğıya bakmasını sağlayınız. Aracın dış kısmının 
dudakların dışında kalması gerekmektedir.

• Hastanın ağzını açmak mümkün değilse ağız-
dan buruna solutmayı deneyin.

• Hastayı her beş saniyede bir ya da dakikada 12 
kez solutunuz. Her seferinde soluk vermeden 
önce akciğerlerinizi tam olarak hava ile doldu-
runuz.

• Her kurtarma soluğu sonrası hasta göğsünün 
kalkıp kalkmadığına ve inip inmediğine bakı-
nız. Özellikle hastanın dışa verdiği soluk ha-
vasının yanağınıza gelip gelmediğini kontrol 
ediniz.

• Yanağınıza hastanın dışa verdiği soluk havası 
gelmiyorsa, hastanın ağzında yabancı bir ci-
sim olabileceğinden kuşkulanın. 

AĞIZDAN BURUNA KURTARMA SOLUĞU
1. Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığında 

ağızdan buruna kurtarma soluğu veriniz:
• Hastanın ağzı açılamıyorsa.
• Hastanın dudaklarının etrafına ağzınızı sıkı bir 

şekilde yerleştiremiyorsanız.
• Hastanın ağzı içindeki herhangi bir tıkanıklık 

giderilemiyorsa.
• Hasta sudan çıkartılamıyor ve kurtarıcının eliy-

le hastanın vücudunun desteklenmesi gereki-
yorsa.

2. Hastanın başını bir eliniz ile alından arkaya doğru 
iterken, diğer eliniz ile çenesini sıkıca kapatınız.

3. Derin bir nefes alınız, dudaklarınızı hastanın bur-
nunun etrafına sıkıca kapatıp, içeriye hastanın 
göğüs kafesini yükseltecek şekilde güçlü ve sabit 
hızda soluk veriniz.

4. Ağzınızı geri çekip havanın çıkışını izleyiniz.
5. Bu döngüyü dakikada 10-12 kez tekrarlayınız.

AMBU MASKE KULLANIMI
Ambu maske hastanın ağızdan ağıza ya da ağızdan 
buruna solutulması için kullanılabilir. Ambu maske 
kullanımının avantajları içinde kurtarıcının yorulma-
dan bu maskeyi daha uzun süre kullanabilecek olma-

Şekil 2. Havayolunu açma aracının takıl-
ması.

Şekil 3. Ağızdan ağza kurtarıcı solunum.

Şekil 4. Ağızdan buruna kurtarma soluğu 
verme.

S .Altunay M.D.
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9sı ve ucuna oksijen tüpünün takılabilmesi yer alır. 
Ambu maske kullanımı için:

1. Hastayı sırtüstü yatırınız.
2. Maskenin hastanın yüzüne uygun boyda 

olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Havayolunu açma aracını takınız.
4. Birini oksijen kaynağı almaya gönderiniz 

ve gelince ambu maskenin ucuna bağlayı-
nız. Oksijen tüpü gelene kadar beklemeniz 
gerekmediği için tüpü almaya kendiniz git-
meyiniz.

5. Hastada omurga yaralanmasından kuşku-
lanmıyorsanız bir eliniz ile hastanın başını mümkün olduğunca geriye itiniz.

6. Maskeyi hastanın burun ve ağzını kaplayacak şekilde yerleştiriniz.
7. Sağ elinizin başparmağı ile maskeyi kavrayıp diğer parmaklarınız ile hastanın çenesini aşağı-

dan yukarı doğru iterek maskeyi yerleştiriniz.
8. Sol elinizle maskenin balon kısmına basıp havanın hastanın akciğerlerine dolmasını sağlayı-

nız.
9. Maskeye basmadığınız zaman, Ambu’da havanın akciğerlerden çıkmasını sağlayacak bir ka-

pak sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle soluklar arasında maskeyi yerinden oynatmayınız.
10. Akciğerleri dakikada 12 kez havayla doldurunuz.
11. Her solutmada maske etrafında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. Kaçağın en sık görülen 

nedenleri hastanın başının bir tarafa çevrili olması ve alt çenenin yeterince yukarıya itilmeme-
sidir.

OKSİJEN NASIL VERİLİR?
1. Unutulmaması gereken hususlar;

• Oksijen, kendiliğinden solumakla birlikte solumada zorluğu bulunan ya da oksijenin akci-
ğerlere alınmasında veya dokulara dağılmasında sorunu olan hastalara verilir.

• Oksijen kendiliğinden alev alıp yanmalara neden olabildiğinden tüten veya çıplak ateşe 
maruz bırakmayınız.

• Hastanın oksijen kullanmasını gerektiren bir hastalık tıbbi tedavi gerektirecek kadar ciddi-
dir.

• Kendiliğinden solumayan hastalara eğitimli personel tarafından Ambu maske ile oksijen 
verilmelidir.

2. Havayolunun açık olduğundan emin olun.
3. Hastanın bilinci yerinde değilse havayolunu açma aracını kullanın.
4. Oksijen tüpünün doluluğunu ve akım metrenin tüpe uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilme-

diğini kontrol ediniz.
5. Ana oksijen tüpü kapağını tamamen açınız.
6. Maskeyi hastanın burnu ve ağzına sıkıca oturtunuz.
7. Akım metreyi seçilen oksijen dozuna ayarlayınız.

GÖĞÜS BASISI NASIL YAPILIR?

Göğüs basısının kurtarıcı solunum ile birlikte yapılması önerilir. Bu nedenle bir kurtarıcının solunumu 
desteklerken diğerinin de göğüs basısı yapması önerilir.

• Hastayı sert bir yüzeye yatırınız.

Şekil 5. Ambu maske kullanımı.

S .Altunay M.D.
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• Hastanın bir kenarına çömeliniz. Bir elinizi hastanın göğüs kafesinin alt yarısına gelecek şekil-

de yerleştiriniz.
• Bu elinizin 2. ve 3. parmaklarını birleştirip size en yakın kaburgaların alt köşesini bulunuz.
• Parmaklarınızı bu hizadan ortaya (içeriye) doğru kaburgaların göğüs kafesi ile birleşme nokta-

sına kadar ilerletiniz.
• Orta parmağınızı bu noktaya koyup işaret parmağınızı göğüs kafesinin üzerine yerleştiriniz.
• Diğer elinizin topuğunu bu işaret parmağının üzerine yerleştiriniz. Bu nokta göğüs kafesinin 

alt ucunun yaklaşık 4 cm yukarısına isabet eder.
• İkinci elinizin üzerine ilk elinizin topuğunu yerleştiriniz.
• İki elinizin parmaklarını kilitleyiniz.
• Omuzlarınız hasta göğsünün tam üzerinde olacak şekilde öne eğiliniz.
• Kollarınızı düz tutarak göğüs kafesini 4-5 cm çökertecek şekilde bastırınız.
• Basıncı kaldırınız ama ellerinizi göğüs kafesi üzerinden çekmeyiniz.
• Tek kurtarıcı iseniz dakikada yaklaşık 100 kez göğüse bası uygularken her 30 basıda iki soluk 

veriniz.
• İki kurtarıcı iseniz göğüs basılarına ara vermeden 30 basıda 2 soluk döngüsüne devam edebi-

lirsiniz.
• Hastanın nabzını her 2 dakikada bir şah damarından kontrol ediniz.
• Göğüs basısı yapanı mümkünse 2 dakikada bir değiştiriniz.
• Olumlu bulguları araştırınız:

1. Hastanın akciğerlerine hava verildiğinde göğüs kafesi kalkıyor mu?
2. Her göğüs basısında nabız alınabiliyor mu?
3. Cilt rengi normale dönüyor mu?
4. Soluk alıp verme sırasında göğüs kafesi kendiliğinden hareket ediyor mu?

 Göğüs Basısı Sırasında Nelerden Kaçınılır?
1. Eğer hastada kalp atışı ya da nabız varsa göğüs basısı uygulamaya başlamayınız.
2. Göğüs kafesinin en alt noktasına bası uygulamayınız.
3. Kaburgaların üstüne bası uygulamayınız.
 •    Bir doktor aksini söyleyene. 

• Hastanın nabzı, kalp atışı geri dönene. 
• Devam edemeyecek kadar yorulana kadar göğüs basısını uygulamaya devam edin.

Şekil 6. Şah damarı nabız kontrolü.
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Şekil 7. A. Alt kaburgaların bulunması, B. Alt kaburgayı takip ederek göğüs kafesinin orta noktasının 
bulunması C. Ellerin yerleştirilmesi, D. Kalp masajı yapılması
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12 OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (AED)

Defibrilasyon, anormal kalp ritmi olan ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi durumlarında 
kalbin pompalama işlevi durduğunda normal kalp ritmini yeniden sağlamak için doğru akımlı elekt-
roşok uygulamasıdır. AED, bilgisayar programı kullanarak hastanın elektrokardiyografisini çeken, 
ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi ritimlerini tanıyan ve elektroşok verilmesi için kullanıcıyı 
uyaran bir alettir.
 AED, tıbbi eğitimi olmayan kişiler tarafından da emniyetli şekilde kullanılır. Kalp durduktan sonra-
ki ilk 2-3 dakika içinde uygulandığı takdirde klinik sonuçları iyileştirir.

Şekil 8. Otomatik eksternal defibrilatör

KURTARMA POZİSYONU

Defibirlatörü, solunumu olan, kalbi atan ama bilinci yerinde olmayan hastalar için kullanınız. Kur-
tarma pozisyonu dilin arkaya kaçmasını, kan ya da kusmuk gibi ağız ya da burundan gelen sıvıların 
boşalımını sağlayarak boğulma riskini azaltır.

• Hastanın başının arkasına yastık koymayın.
• Hastanın yanında ona zarar verebilecek eşyalar varsa uzaklaştırın.
• Hastada gözlük, takma diş v.s. gibi kişisel eşyalarını ortamdan uzaklaştırın.
• Hastanın bir tarafına çömelin.
• Bacaklarını uzatın.
• Hastanın size en yakın kolunu dirsekten 90 derece kıvırıp yukarı kaldırın.
• Hastanın diğer kolunu göğsünün üzerinden geçirip size doğru çekin ve en yakın yanağının 

altına gelecek şekilde yerleştirin.
• Bir elinizi hastanın size uzak omzuna koyun, diğeriyle de hastanın karşı taraftaki bacağını di-

zinden kıvırıp hastayı size doğru döndürün.
• Hastanın bacağına kalça ve diz birbirine dik olacak şekilde pozisyon verin.
• Hastanın solunumunu kontrol edin.
• Nabzını kontrol edin.
• On iki saat kadar bilinçsiz kalmışsa damardan sıvı vermeye başlayın.
• Hastanın göz kapaklarının kapalı olmasına özen gösterin.
• Hastaya ağızdan bir şey vermeyin.
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GENEL YAKLAŞIM

Anjina Pektoris, kalbi besleyen kan akımında bozulma ile meydana gelen göğüste ağrı ya da rahat-
sızlık hissidir. İki tipi vardır.

A. Stabil (Kararlı) Anjina Pektoris
Genelde haftalar/aylar boyu var olan, egzersizle artan (kimi zaman da istirahatte vuran) dinlenmekle 
geçen göğüs ağrısıdır. Yakın zamanda kalp krizi geçirme olasılığı düşüktür.

B. Kararsız Anjina Pektoris
Son zamanlarda ortaya çıkan, istirahatte gözlenen veya önceleri ağrısız gerçekleştirilebilen aktivite-
lerde ortaya çıkan göğüs ağrısıdır. Yakın zamanda kalp krizi riski yüksektir.

• Anjina ve kalp krizi ağrısı yer ve karakter olarak benzemekle birlikte kalp krizi ağrısı daha şid-
detli ve uzun sürelidir.

• Kalp krizi geçiren hastaların orta derecede ağrı çeker ve ‘’ağrı’’ yerine ‘’şuramda ağırlık var’’ 
ifadesini kullanırlar.

• Anjina birkaç dakikalık egzersiz sonrası gelip egzersizi bıraktırır, birkaç dakika dinlenmeyle de 
geçer.

• Sabahlara göre akşamları daha kısa sürede egzersiz sonrası göğüs ağrısı oluşur.
• Anjina sıklıkla yemeklerden önce gözlenir.
• Sıcak havada egzersiz, soğukta egzersize göre daha sık göğüs ağrısına neden olur.
• Hastanın ağrısının kalpten geldiğinin ve kötüleştiğinin farkına varılması kritik önem taşır.

Göğüs Ağrısı Kalp Kaynaklı ise;

AĞRI 
• Göğsün ortasında ve iman tahtasının arkasında VE / VEYA
• Sol kolda, boyunda ya da çenede hissedilir.

HASTANIN AĞRIYI TANIMLAMASI
• Göğsümde sanki bir ağırlık var, biri oturmuş gibi.
• Gerginlik, sıkıştırma tarzında şeklinde tanımlar.
• Ağrıyı tanımlarken yumruğunu göğsünde tutup konuşur.

AĞRI
• Daha önceki ağrılarına benziyorsa (önceden kalp krizi geçiren hasta aynı ağrıyı tanıyabilir).
• Daha evvel egzersizde oluşan ağrıya benzemekle birlikte bu seferki daha şiddetli ise.

1.3. GÖĞÜS AĞRISI (ANJİNA PEKTORİS)
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15• Gittikçe artıyorsa.
• 30 dakika ile 1-2 saat arasında sürüyorsa.
• Beraberinde terleme, bulantı ve nefes darlığı varsa göğüs ağrısı KALP kaynaklıdır.

GÖĞÜS AĞRISI MUHTEMELEN KALP KAYNAKLI DEĞİLDİR eğer;
• Ağrı alt karında ya da üst çenede hissediliyorsa.
• Keskin ya da bıçak saplanır şeklinde tanımlanıyorsa.
• Ağrı aniden başladıysa.
• Ağrının yerini hasta tek parmağı ile gösterebiliyorsa.
• Bıçak saplanma hissi genelde sol meme ucu civarında ve birkaç saniye hissediliyorsa.
• Nefes almayla kötüleşen tek tarafl ı göğüs ağrısı varsa.

AĞRI
• Baskıcı karakterden ziyade yanıcı bir ağrı ise.
• Beraberinde ağızda asit tadı varsa.
• Tok karnına geliyorsa ve egzersizle ilgisi yoksa.
• Uzun saatler boyunca sürüyorsa sıklıkla refl ü hastalığına bağlı bir ağrıdır.

KALP KRİZİ DURUMUNDA NE YAPMALI?

• Kalp krizi tedavisinde birkaç saatlik gecikme tedavinin faydasını azaltırken, tedaviye 24 saat 
geçtikten sonra başlanmasının hastaya faydası yoktur. Dolayısıyla hastayı acil servise naklede-
cek şekilde tıbbi yardım alın. 

• Tıbbi yardım almadan evvel şu bilgileri not aldığınızdan emin olun.
o Yaş
o Sigara alışkanlığı
o Şeker hastası olup olmadığı
o Anne baba ve kardeşlerde kalp hastalığı hikayesi
o Ağrının süresi
o Kalp atım hızı ve ritmi
o Tansiyonu
o Sırtüstü yatarken rahat nefes alıp alamadığı

• Hasta nakli için beklerken ya da nakil imkansız ise hastayı yatağına yatırın, tuvalet gereksin-
mesi dışında hareket ettirmeyin.

• İlkönce 300 mg aspirini çiğnetin, daha sonra günde bir kez 150 mg aspirin verin.
• Günde 2 kez 50 mg metoprolol verin.

o Büyük tansiyonu < 120 mm Hg ise YA DA
o Kalp atımı < 65/dakika YA DA
o Hastanın astımı varsa METOPROLOL VERMEYİN !

STABİL ANJİNASI OLAN HASTAYA NE YAPMALI
• Günde tek doz 150 mg aspirin verin.
• Günde 2 kez 50 mg metoprolol verin.

o Büyük tansiyonu < 120 mm g ise YA DA
o Kalp atımı < 65/dakika YA DA
o Hastanın astımı varsa METOPROLOL VERMEYİN

• Ağrıyı tetikleyebilecek aktiviteleri kısıtlayın.
• Sigara içmemesi konusunda hastayı ısrarla uyarın.
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Konjestif Kalp Yetmezliği
• Kalp krizi sonucu ne kadar çok kalp kası etkileniyorsa, kalbin pompalama işlevi o kadar yeter-

siz kaldığında;

1. Ağır seyreden olgularda
• Hasta sırtüstü yatınca daha da kötüleşen çok ciddi nefes darlığına neden olur.
• Kan basıncını düşürür.
• Hastanın el ve ayakları soğuk, mavimsi/soluk ve terlidir.
• Büyük tansiyon 90 mmHg’nın altında ise ölümcül KARDİYOJENİK ŞOK vardır.

2. Orta derecede şiddetli olgularda
• Yukarıdaki bulguların aynısı mevcut olmasına rağmen kan basıncı normaldir.

3. Hafif olgular
• Yatmakla artan nefes darlığı ve 
• Birkaç gün sonra çıkan ayak bileklerinde ödem, şişliğe neden olur.

Anormal Kalp Ritmi
• Kalp krizi sonucu ölen kalp kasları özellikle ilk 24 saatte anormal ritimlerin ortaya çıkmasını 

tetikleyebilir.
• Olguların çoğunda hızlı ve anormal ritimler kötüleşerek ani ölüme yol açabilir.
• Kalbin normal atımını düzenleyen özel kalp kası hücrelerinin bir kısmının ölmesi sonucu, 

kalp hızı dakikada 30-40’a kadar düşebilir. Bu durum bayılmaya, kan basıncı düşüklüğüne 
ve bazı olgularda nefes darlığına neden olur.

KALP YETMEZLİĞİ OLGUSUNDA NELER YAPILMALI?

Ağır Seyreden Olgularda
• 40 mg furosemit veriniz (tercihen damar içine ya da kas içine) ve
• 5-10 mg morfin veriniz (tercihen damar içine ya da kas içine)
• 30 dakika içinde düzelme görülmezse 80 mg furosemit veriniz (tercihen damar içine ya da 

kas içine).

Orta Derecede Şiddetli Olgularda
• 40 mg furosemit veriniz (tercihen damar içine ya da kas içine); düzelme görülmezse 30 

dakika içinde aynı dozu tekrarlayın.

Hafif Olgularda
• Kas içine 20 mg furosemit veriniz.

ANORMAL RİTİM GÖRÜLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?
Tele Sağlık Merkezini arayınız
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KANAMA NEDİR?

Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğ-
ru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:
• Kanamanın hızına
• Vücutta kanın aktığı bölgeye
• Kanama miktarına 
• Kişinin fiziksel durumu ve yaşına.

KAÇ ÇEŞİT KANAMA VARDIR?

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır: 

Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanama-
lardır.

DIŞ KANAMALARDA İLK YARDIM

• Hasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC).
• Tıbbi yardım istenir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Yara yada kanama değerlendirilir.
• Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
• Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır.
• Gerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır.
• Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.
• Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
• Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere 

taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa 
turnike uygulanır.

• Şok pozisyonu verilir.
• Sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.
• Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür.
• Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır.
• Hızla sevk edilmesi sağlanır.

1.4. KANAMALAR
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Atardamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarz-
da olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedi-
lir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kana-
yan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst 
atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta 
bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır: 
1. Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı) baskı 

yeri.
2. Köprücük kemiği üzeri: Kol atardamarı baskı 

yeri.
3. Koltukaltı: Kol atardamarı baskı yeri.
4. Kolun üst bölümü: Kol atardamarı baskı yeri.
5. Kasık: Bacak atardamarı baskı yeri.
6. Uyluk: Bacak atardamarı baskı yeri.

Hangi Durumlarda Turnike Uygulanmalıdır?
• Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek 

ilk yardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha 
sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için).

• Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa.
• Uzuv kopması varsa.
• Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmu-

yorsa. 

Turnike uygulaması kanamanın durdurulamadı-
ğı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. 
Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü, 
uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku hara-
biyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kay-
bına neden olunabilir.

Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek 
Hususlar Neler Olmalıdır? 
• Turnike uygulamasında kullanılacak malzemele-

rin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır. 
• Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malze-

meler kullanılmamalıdır. 
• Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi 

malzemeler kullanılabilir. 
• Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama 

durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. 
• Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey 

örtülmez. 
• Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda 

yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır. 
• Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamala-

rında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir 
turnike gevşetilmelidir. 
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(arteria brachialis)

uyluk atardamarý
  (arteria femoralis)
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19• Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere 
uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın 
beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv 
kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike 
uygulanabilir.

El ve Ayak Kopmalarında Turnike Nasıl 
Uygulanır?
Kaza ve yaralanmalarda atardamar yaralanmalarına 
neden olarak ölüme yol açmaktadır.
• Kopmuş olan uzvun kanama kontrolü yapılır, tam-

pon yapılır ve kapatılır.
• Turnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve 

deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye 
uygulanır.

• Turnike uygulandıktan sonra sıkılaştırılarak uzuvda-
ki kanama kontrol edilir.

• Kopmuş uzuv parçası, su geçirmeyen bir plastik tor-
baya konur.

• Daha sonra kopmuş uzuv parçasının konduğu plas-
tik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek 
suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya yada 
kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçası-
nın buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir or-
tamda taşınması sağlanmış olur.

• Torbanın üzerine kopan uzun parçasının sahibine 
ait kimlik bilgileri kaydedilir ve yaralı ile aynı araca 
konarak en çok 6 saat içerisinde sağlık kuruşuna 
sevki sağlanır.

İÇ KANAMALARDA İLK YARDIM

İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yara-
lanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtile-
ri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygu-
lamalar yapılmalıdır.
• Hasta/yaralının bilinci ve ABC’si değerlendirilir.
• Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır.
• Tıbbi yardım istenir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Asla yiyecek ve içecek verilmez.
• Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa).
• Yaşamsal bulguları incelenir.
• Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
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20 DOĞAL DELİKLERDEN ÇIKAN KANAMALARDA İLK YARDIM

Burun Kanaması
• Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
• Oturtulur.
• Başı hafifçe öne eğilir.
• Burun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır.
• Uzman bir doktora gitmesi sağlanır. 

Kulak Kanaması
• Hasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
• Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir. 
• Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bez-

lerle kapanır. 
• Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü 

yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan 
yatırılır.

• Kulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organ-
larından gelen kanamalarda hasta/yaralı kana-
ma örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir.
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GENEL BİLGİ: Dokulara kan akımında uzun süreli azalmaya bağlı olarak oluşan yaşamı tehdit edici 
duruma şok denir. Dokulara kan akımınında uzun süreli azalma hücrelerin beslenmesi ve oksijenlen-
mesinin bozulmasına dolayısıyla hücrelerin normal işlevini kaybedip ölmesine neden olmaktadır.

Şoklar üç ana gruba ayrılır.
1. Hipovolemik şok
2. Distribütif şok
3. Kardiyak şok

 HİPOVOLEMİK ŞOK

GENEL BİLGİ: Hipovolemik şok kan hacminde kritik seviyede azalma sonucu oluşur. En sık kanama 
ve sıvı kaybına bağlıdır. Gemide en olası neden kanamalardır (Bkz. Kanamalar, s. 17). Hipovolemik 
şokta tablonun ağırlığı sadece kaybedilen miktara değil, aynı zamanda sıvı kaybının hızına, yaşa ve 
hastanın mevcut hastalıklarına göre değişir.

BELİRTİLER
• Hızlı nabız
• Düşük kan basıncı
• Nemli ve soğuk cilt
• İdrar miktarında azalma
• Boyun toplardamarlarında belirginleşme
• Bilinç değişikliği

İLK YARDIM
• Hipovolemik şokta diğer şok tiplerinin aksine etkili ve erken tedavi ile hayat kurtarmak 

mümkündür.
• Görünen kanama odağı varsa basınç uygulayarak kanama durdurulmalıdır.
• Hastanın bilinci açık ise; beyin kan akımını artırmak için hastanın ayakları 25-35 cm yukarı 

kaldırılmalıdır.
• Hastanın bilinci kapalı ise; hasta koma pozisyonuna alınmalıdır.

TEDAVİ
• Maske ile dakikada 6 litre oksijen verilmelidir.
• Her iki koldan damar yolu açılmalı ve 20-30 dakikada 2 litre % 0,9 sodyum klorür (salin: normal 

% 0,9’luk tuzlu su çözeltisi) verilmelidir.
• Hastanın sistolik kan basıncı 90 mmHg oluncaya kadar hızlı bir şekilde normal salin verilmeli-

dir.

1.5.  ŞOK
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22 •  Hastanın sistolik kan basıncı 90 mmHg olunca 6 saatte 1 litre normal salin gidecek şekilde sıvı 
vermeye devam edilmelidir.

• Hastayı nakil için planlama yapılmalıdır.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız 

 KARDİYOJENİK ŞOK

GENEL BİLGİ: Bir kalp hastalığının ciddi şekilde ilerlemesi ya da kalp krizi gibi ani gelişen olaylardan 
sonra kardiyojenik şok görülebilir. En sık görülen nedeni kalp krizidir.

BELİRTİLER 
• Kalp krizi sonrası görülen kardiyak şok öncesinde ağrı sık görülen bulgu olabilir. Bu hastalar 

genelde 50 yaş üzerindedir.
• Düşük kan basıncı.
• Nemli ve soğuk cilt.
• İdrar miktarında azalma.
• Boyun toplardamarlarında belirginleşme.
• Bilinç değişikliği.

İLK YARDIM
• Hastanın bilinci açık ise oturur pozisyona getirilerek daha rahat nefes alması sağlanmalıdır.
• Bu hastalarda aşırı sıvı tedavisi faydadan çok zarar verebilir.

TEDAVİ
• Maske ile oksijen verilmelidir.
• Damar veya kas içinden 40 mg furosemit verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Damar veya kas içinden 10 mg morfin sülfat verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• 150 mg aspirin çiğnetilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Nakil için planlama yapılmalıdır.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

 DİSTRİBÜTİF ŞOK

GENEL BİLGİ: Dokulara kan akımını sağlayan küçük kan damarlarının yetmezliği sonucu ortaya çıkar. 
Distribütif şokun en yaygın nedenleri: 

• Yaygın enfeksiyon (septik şok)
• Yaygın iltihabi hastalık (pankreatit gibi)
• Anafl aksi.

 SEPTİK ŞOK

GENEL BİLGİ: Hastada enfeksiyon varlığını düşündüren kanıtlarla birlikte dolaşım bozukluğu ve kan 
basıncı düşüklüğünün olmasına septik şok denir. Septik şoka neden olan enfeksiyon odakları en yay-
gın biçimde idrar yolları, bağırsaklar, safra kesesi ve akciğerlerde bulunur.

BELİRTİLER
• Ateş
• Titreme
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23• Soluk, soğuk nemli deri
• Nefes darlığı
• Kan basıncında düşme
• İdrar miktarında azalma
• Bilinç değişikliği.

İLK YARDIM
• Bol sıvı verilmeli ve
• Ateş yüksekse kasık bölgesine soğuk kompres uygulanmalıdır.

TEDAVİ
• Her iki koldan damar yolu açılmalı.
• Hızla 2 litre normal salin verilmeli.
• Damardan 2 g seftriakson verilmeli, daha sonra günde iki kez 1 g dozla seftriaksona devam 

edilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Ağızdan 500 mg parasetamol verilerek ateş kontrol altına alınmalıdır. Tele Sağlık Merkezini 

arayınız
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

 ANAFİLAKTİK ŞOK

GENEL BİLGİ: Çok ani gelişen ve yaşamı tehdit eden bir alerjik bir reaksiyondur. Alerjiye neden olan 
madde veya ilaca maruz kalındığında birkaç dakika içinde ortaya çıkabilir.

BELİRTİLER
• Cilt kızarıklığı
• Kaşıntı
• Dudaklarda, yüzde ve boğazda şişme
• Hırıltılı solunum
• Nefes darlığı
• Kan basıncında düşme.

İLK YARDIM
• Hastanın hava yolu desteklenmeli (Bkz. İlk Yardım Solunum Kontrolü, s. 6) 
• Bol sıvı verilmelidir.

TEDAVİ
• Yüksek konsantrasyonda oksijen verilmeli.
•  Uyluğun yan veya ön yüzünden kas içine 1/1000 ‘luk adrenalin çözeltisinden 0.3-0.5 

ml enjekte edilmeli, enjeksiyon gerekirse 5 dakikada bir tekrarlanmalıdır. Tele Sağlık 
Merkezini arayınız

• 30 dakikada bir 1-2 litre normal salin verilmeli, kan basıncı yine düşük seyrederse bu miktar 
tekrar edilmelidir.

• Salbutamol inhaler verilmeli, gerekirse 10 dakikada bir tekrarlanmalıdır. Tele Sağlık Merkezi-
ni arayınız

• Damardan ya da kas içine 4 mg deksametazon verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Günde bir kez ağızdan 10 mg setrizin verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Tele Sağlık Merkezini arayınız
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Ağrı çok kişisel bir kavram olup çok çeşitli nedenlerle oluşabilir. 

GENEL YAKLAŞIM

• Ağrı kesici ilaçların yanında ağrı için alternatif tedavi seçenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
o Soğuk uygulaması, ilk 48 saat içinde oluşan yaralanmalara, burkulmalara bağlı ağrılarda işe 

yarayabilir. Her 2 saatte bir 10 dakika buz kalıplarının bir şeye sarılarak uygulanması (doğru-
dan cilt üzerine buz konulmamalıdır), ardından hastanın yaralı bölgeyi yukarıda tutması ağrıyı 
azaltabilir.

• Kırık gibi şiddetli yaralanmalarda ağrı kesici ilaçlar kullanılması gereklidir. Ağrı kesici ilaç dozları-
nın saatine dikkat edilerek uygulanması önerilir. Amaç bir önceki ilaç dozunun etkisi geçmeden 
yenisini zamanında vermektir.

• Gemide olan ağrı kesici ilaç türlerinden hangisinin kullanılacağı konusunda ağrının özelliklerine 
dikkat edilmesi gereklidir:
o Ağrının şiddeti göz önüne alınmalıdır.
o Hastanın en az yan etkiyle ilacın ağrı kesici etkisinden yararlanması sağlanmalıdır. 
o Ağrının mekanizması, örneğin şişlik, ısı artışı varlığında parasetamol etkisiz olacağından tek 

başına ya da ek tedavi olarak ibuprofen kullanılmalıdır.
o Şiddetli ağrının süresi tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
o Hastanın ağrı kesiciyi ağızdan alıp alamayacağı belirlenmelidir.
o İlacın (ilaçların) ilgili hastada kullanılmasına sakıncalı bir durum olup olmadığı belirlenmelidir: 

örneğin aktif mide ülseri olan veya olasılıkla ameliyat gerekecek hastaya aspirin verilmemesi, 
depresyon ilacı kullanan hastada tramadolun etkisiz kalacağı gibi.

• Ağrı kesicinin etkinliğini hangi yöntem ile değerlendireceğinizin belirlenmesi gereklidir. Bir nu-
maralandırma sistemi kullanılabilir.

 1……….2……….3………4…….5…….6……….7…….8………9…………10 gibi 
• ‘Etkili analjezi’ ya da ‘ağrı kontrolü’ hastanın algıladığı ağrı derecesinde en az 2 birim azalma olma-

sı anlamına gelir.

ÖZELLİKLİ DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇOCUKLARDA AĞRI TEDAVİSİ
• Erişkinler için geçerli ilkeler uygulanabilir.
• Benzer yaralanması olan erişkine morfin gerekli ise çocuğa da verin.
• Morfin için kilograma göre doz ayarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• 18 yaş altı çocuğa asetilsalisilik asit (Aspirin) vermeyin.

GEBE KADINLARDA AĞRI TEDAVİSİ
• Gebe bir kadına morfin verilebilirse de doğuma yakın bir dönemde ise solunum baskılayıcı özel-

liğini akılda tutmak gereklidir. Solunumu baskılanmış bebeğin tedavisi için cilt altı yolla 0,01 mg/
kg dozda nalokson verilebilir. Bu dozun ölçülebilmesinin çok zor olduğuna dikkat edin.

1.6.  AĞRI TEDAVİSİ
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• Gebe veya bebeğini emziren kadına ancak kısa bir süre ibuprofen verilmesi düşünülmelidir.

Morfin için kilograma göre doz ayarları
Hastanın yaşı (yıl) Doz Sıklık
<16 0.05-0.1 mg/kg 4 saatte bir

16-39 7.5-12.5 mg 2 saatte bir

40-59 5-10 mg Her 2 saatte bir

60-69 2.5-7.5 mg Her 2 saatte bir

>69 2.5-5 mg 2-3 saatte bir

MORFİN TÜREVLERİNE BAĞIMLI HASTALARDA AĞRI TEDAVİSİ

• Morfin türevlerine bağımlı hastaların daha yüksek ağrı kesici morfin dozlarına ihtiyacı olacağını 
unutmayın.

• Bu hastaların hangi düzeyde bağımlı olduklarını ölçecek bir yöntem olmadığından yüksek dozda 
başlamayıp gerekirse doz artımı yapın.

Ne Yapmayalım?
• Tıbbi yardım gelene kadar hastayı ağrı kesici ilaçtan yoksun bırakmayın.
• Çok şiddetli ağrısı olan hastaya zayıf etkili bir ağrı kesici ilaç vermeyin.
• Parasetamol ya da ibuprofenin başlangıç dozu tam doz olmalıdır. İki doz sonrası ağrı yine de 

kontrol altına alınamıyorsa tramadol ya da morfine geçin.
• Ağrı kesici ilaçları önerilen zamanlarda alın, dozları aksatmayın. 

İlaçların Birlikte Kullanımı
• Şişlik, kızarıklık gibi bulguların eşlik ettiği ağrılı durumlarda ya da kırıklarda genelde uygun olan 

ibuprofen ve morfinin birlikte kullanımıdır.
• Karındaki içi dolu organlardan kaynaklanan ağrılarda örneğin karaciğer hasarında, parasetamol 

ve morfin birlikteliği genelde faydalı olabilir.
• Tramadol ve morfin birlikte verilmemelidir.

İLAÇLAR

Parasetamol
• Hafif ağrı tedavilerinde ve ateşte genelde ilk tercihtir.
• Asetilsalisilik asit ile benzer ağrı kesici etkinliğe olmakla birlikte mideye yan etkileri daha düşük 

düzeyde olduğu için genelde daha fazla tercih edilir. 
• Genelde başlangıç dozu günde 2 kez 500 mg şeklindedir. Bu doz 6 saatte bir uygulanır. Önerilen 

günlük maksimal doz 4 g’dır.
• Yirmi dakika içinde ağrının azalması beklenir.
• Normal dozlarda istenmeyen yan etkileri azdır. Bir kez alınan 10-15 gr parasetamolün ölümcül 

karaciğer hasarına neden olabileceği unutulmamalıdır.

Asetilsalisilik Asit
• Uzun zamandan beri hafif ve orta şiddette ağrının örneğin baş ağrısı, kas-iskelet sistemi ağrısı, 

adet sancısının giderilmesi ve ateşin düşürülmesi için kullanılmakla birlikte parasetamol genelde 
daha iyi bir tercihtir.
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• Normal dozlarda genelde istenmeyen etkiler nadirdir. Çoğunlukla mide rahatsızlığı, alerjik insan-

larda cilt reaksiyonları, kanama zamanında uzama gibi etkiler görülür.

İbuprofen
• Steroit yapısında olmayan iltihap giderici bir ilaçtır. Ağrı ve iltihap (şişlik, kızarıklık, ısı artışı gibi 

olayların eşlik ettiği durumlar) tedavisinde etkili olup yan etkileri daha azdır.
• Hafif- orta şiddetli ağrının tedavisinde kullanılır.
• Günlük dozu genellikle 3-4 kez 800 mg şeklindedir. Günlük maksimal doz olarak 3.2 g verilir.
• Etki başlangıcı genelde doz alımından sonraki 30- 40 dakikada başlar.
• En sık görülen yan etkileri bulantı ve kusmadır.
• Diğer ciddi yan etkileri böbrek yetmezliği, sıvı birikimi, ödem ve alerjik reaksiyonlardır.
• Mide ve böbrek hastalığı olanlara verilmesi önerilmez.

Tramadol
• Kötüye kullanım potansiyeli olan morfin türevi ağrı kesicidir.
• Orta şiddetli ağrıda kullanılır. Şiddetli ağrıda morfin kadar etkili değildir.
• Genellikle günlük maksimal başlangıç dozu 8 saatte bir 100 mg olmak üzere 400 mg şeklindedir.
• İstenmeyen yan etkileri morfin türevlerine benzerdir. Sersemlik, gevşeme hali, küçük göz bebek-

leri, azalmış solunum sayısı, konuşmada peltekleşme ve kabızlık görülebilir.
• Önerilenden daha yüksek dozlarda kullanılırsa solunum baskılanmasına neden olabilir. Bu etkisi 

nalokson ile geri çevrilebilir.
• Etkisi doz alımından 1 saat sonra başlar, 2-4 saatte doruğa çıkar toplam 6-8 saat sürer.
• Epilepsisi olan hastalarda kullanılmadığı gibi epilepsi krizine sebep olabilir.
• Antidepresan ilaçlarla birlikte verilmemelidir.

Morfin
• Şiddetli ağrı için kullanılan afyon alkaloitleri grubu bir ilaçtır.
• Komada, ağır karaciğer yetmezliği ve şiddetli solunum yolu hastalığı olan hastalarda kullanılma-

malıdır.
• Epilepsisi olduğu bilinen, şiddetli kafa travması, alkol zehirlenmesi veya yoksunluğu olan, astım 

atağı bulunan veya şok tablosundaki hastalara verilmemelidir.
• Etkisi beraber kullanılan ibuprofen gibi ilaçlarla daha fazla artar.
• Gemide şiddetli ağrısı başlayan hastaların ağrıları genellikle çıkığın yerine oturtulması gibi bir 

durum yoksa uzun süre (en az 24 saat) devam eder. Bu nedenle tekrarlayan dozlara gerek duyu-
labilir.

• Tekrarlayan düşük dozlarda verilen morfin, tek bir yüksek doz morfinden daha etkilidir.
• Morfin aşağıdaki şekillerde verilebilir:

o Oral (ağızdan): Etkisi genelde 1 saat içinde başlayıp 4 saat kadar sürer; 20 mg oral alım, 10 mg 
intramüsküler (kas içi) uygulamaya eşittir.

o İntravenöz (damar içi): Etkisi hemen başlayıp 2- 3 saat sürer.
o İntramüsküler (kas içi): Etkisi 10- 15 dakikada başlayıp 2- 3 saat sürer.
o Subkutan (cilt altı): Etkisi 10- 15 dakikada başlayıp 2-3 saat sürer.

Morfinin Başlangıç Dozu:
• Cilt altı ve kas içi enjeksiyon: Damar içi doz gibi başlanıp giderek arttırılır. Ağrı kontrol altına alına-

na kadar 5 mg ile başlanıp her 10 dakikada bir 5 mg arttırılarak devam edilir.
• Ağızdan alım: Her 4 saatte bir verilir. Başlangıç dozu damar içi dozun %50’si kadar daha yüksektir. 

İstenmeyen etkiler:
o Solunum baskılanması: En korkulan yan etkisidir.
o Kabızlık: Tekrarlayan dozda morfin alan herkeste görülebilir. Diyet ayarlaması önerilir.
o Kusma: İlk dozda sık görülen bir etkidir. Giderek azalır.
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GENEL YAKLAŞIM

Kafa travması kafa derisine, kafatasına ve beyne zarar verebilir. Hasarın en büyük nedeni kafatasının 
esnemez bir kutu olmasından ve beynin bu kapalı kutu içinde yüzmesinden kaynaklanır. 

ANATOMİ

Beyin aşağıdaki tabakalar tarafından sarılı olup korunmaktadır:
1. Üç zar tabakası (meninksler):
 Dura: Kafatasının iç tabakasını oluşturur.
 Araknoit: İkinci ince tabaka.
 Pia: Beyne yapışan iç tabaka.
2. Subaraknoit sıvı: Araknoit ile pia arasındaki boşluğu dolduran sıvı.

Genel Notlar
• Kafatasının bir tarafına olan darbe beynin o tarafa daha sonra karşı tarafa fırlayıp çarpmasını sağ-

lar. Bu nedenle tek bir darbe çoğul beyin yaralanmalarına neden olabilir.
• Kafatasına bir darbe, beynin daha hareketli üst kısımlarının diğerlerine göre daha fazla hareket 

etmesine neden olabilir. Bu da sinir yaralanmalarını doğurur.
• Bir kafa kemiği kırığı meninkslere kan sağlayan damarları yırtabilir. Bu kanamanın giderilmesi için 

cerrahi gerektiren dura dışı kanamalara sebep olabilir.
•  Kafaya darbe beynin kafatasının iç tarafına doğru hareketini sağlayıp, toplar damarların yırtılma-

sına neden olabilir, bu da ‘subdural kanama’ denilen genelde şiddetli beyin hasarı ile birlikte olan 
soruna sebep olabilir.

• Bu kanamalardan ya da beynin şişmesinden dolayı hacmin artışı, kafa içi basıncı arttırır; bu basınç 
kritik seviyi geçince beyin aşağıya doğru hareket eder ve beyin sapına baskı yapar, bu da ölüme 
sebep olur.

• Kafa içi basıncın çok artışı, vücutta kan basıncı artışı ve nabız düşüşüne sebep olarak ölümle so-
nuçlanır.

• Kafatası çok fazla kanı alamayacak kadar küçüktür, bu nedenle eğer darbe alan birinin tansiyonu 
düşüyorsa bu karın gibi başka yerlere kanama sebebiyle olabilir.

 KAFATASI KIRIKLARI

İki çeşit kafatası kırığı vardır:
• Çizgisel kırıklar, ince çizgi şeklindeki kırıklardır. Darbe yerinde olur, genelde çok ciddi değildir. 

Deri altında yumuşak ve geniş bir şişlik oluşturur.
• Çökme kırıkları, kafatasının bir kısmının içeri çökmesidir. Daha fazla güç gerektirir. Daha fazla be-

yin hasarı ile birliktedir. 

1.7.  KAFA TRAVMALARI
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Belirti ve Bulgular
• Bilinç kaybı.
• Konfüzyon (bilinç bulanıklığı).
• Bir dönem hafıza kaybı.

Notlar
• Eğer yukarıdaki bulgulardan herhangi biri varsa beyin hasarı olasıdır. 
• Travma yalnızca acilen beyin hasarına değil ayrıca ilerleyen beyin şişliği ve kanamaya da neden 

olabilir, saatler içinde hastanın kötüleşmesine yol açabilir.

Ne yapalım?
• Çoğul yaralanmaların 4 m ya da daha fazla yüksekten düşmelerde meydana gelebildiğini unut-

mayalım. Bir metre ya da daha yüksekten, 4 ya da daha fazla basamaktan kafa üzerine düşmeler-
de beyin hasarı olasıdır.

• Kafa yaralanması olan hastalarda başka yaralanmaların özellikle omurilik ve boyun yaralanmala-
rının da araştırılması gerekir.

• Bilinçsiz hastayı, omurgada bir travma düşünülmüyorsa iyileşme pozisyonuna alın.
• Belirgin kırık bulgusu araştırın.
• Hastanın açık bir yaralanması varsa tetanoz aşısı yaptırmayı düşünün.
• Glasgow Koma Skorlaması (GKS) kullanarak hastanın puanını hesaplayın. 
• Kazadan 30 dakika sonra ölçülen GKS <13 ise tıbbi yardım arayın. Hastaya ağızdan bir şey verme-

yin. Çok şiddetli ağrısı olmadıkça morfin vermeyin. 
• Hastanın yaşı > 65 ise, 1 m ya da dört basamaktan fazla yükseklikten düşmüşse, GKS>13 olsa da 

tıbbi yardım arayın.
• GKS> 13 ve başka eşlik eden yaralanması yoksa hastayı yatağa yatırın. Damla damla su hariç ağız-

dan başka bir şey vermeyin. Hastayı sık sık değerlendirin. Yaralanmadan 2 saat sonra GKS’i tekrar 
ölçün. Kazadan önce ve sonra hafıza kaybı olup olmadığını sorgulayın. 

• Kazadan 2 saat sonra GKS< 15, birçok kez kusma veya nöbet geçiriyor, kazadan önceki 30 dakika-
dan uzun bir dönemi hatırlamıyorsa tıbbi yardım için arayın.

• Kazadan 2 saat sonra GKS 15, ve kriterlerden herhangi biri bulunmuyorsa hastayı yatağa yatırın. 
Gelecek 24 saatte hastayı 2-3 saatte bir kontrol edecek bir yardımcı belirleyin. 

• Hastanın takibinde aşağıdakilerin herhangi birinin varlığında tıbbi yardım isteyin:
1. Hasta uyandırılamıyorsa
2. Çok şiddetli baş ağrısı varsa
3. Bilinci iyi değilse 
4. Ayağa kalkmaya çalışırken iyi değilse
5. Nöbet geçiriyorsa
6. İdrar ya da dışkı kaçırmışsa
7. Vücudun herhangi bir yerinde uyuşukluk ya da güç kaybı varsa.

BEYİN SARSINTISI SENDROMU

Travmatik beyin hasarı geçiren çoğu hastada bu sendrom görülür. Genelde kafa travmasından sonra 
iyileşme döneminde en sık 1 ve 2. haftada görülür, 1 ay içinde azalarak kaybolur. 
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• Baş ağrısı 
• Sersemlik
• Kişilik değişikliği
• Bellek ve konsantrasyon zayıfl ığı
• Uykusuzluk.

Ne Yapalım?
• Hastanın strese girmeyeceği işler ayarlayın.
• Baş ağrısını tedavi edin.
• Yakınmalar devam ederse, hastanın doktora gitmesini sağlayın.
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İki çeşit yara iyileşmesi vardır: 
1. Primer (birincil) iyileşme: Yara uçları birbiri ile ilişki halinde ise oluşur.
2. İkincil iyileşme: Yara uçları birbirinden uzak ise ya da yara dudakları ve etrafında iltihap, hasar 

varsa oluşur.

ANAHTAR SORULAR
1. Yaraya ne sebep oldu?

• Yara keskin uçlu ve temiz bir bıçak tarafından oluşmuşsa, etrafındaki doku olasılıkla zarar gör-
memiştir. Yarada olasılıkla iltihap oluşmayacaktır.

• Bıçak, hançer vs. ile bıçaklanma varsa, yaranın derinliğine bağlı olarak önemli organlar hasar 
görebilir.

• Yara künt bir nesneye çarpma sonrası oluşmuşsa, deri yırtılabilir, yara genelde düzensizdir. 
Etraf dokularda aşırı ezilmeler görülebilir. Yara olasılıkla iltihaplanır ve iyileşirken iz bırakır.

• Yara ısırık ile oluşmuşsa, etrafındaki doku olasılıkla ezilmiştir. İltihaplanma olasılığı yüksektir.
2. Yaraya kir, çamur, deniz ya da nehir suyu bulaşmış mı?
 Olası iltihaplanma riski vardır.
3. Yara ne kadar derin ve altında ne var?
 Yaranın tabanı eklem ya da kasa denk gelebilir, önemli oluşumlara zarar verebilir.
4. Yara içinde yabancı cisim olabilir mi?
 Yabancı cisim iltihaplanma oranını arttırır. Yara içinde cam parçaları olabilir.
5. Tendon ya da sinir yaralanabilir mi?
 El yaralanmalarında sinir ve tendon hasarları sıktır.
 Sinir yaralanmalarında hareket sorunu ya da his kusuru görülür.
6. Hasta tetanoza karşı tam aşılı mı?

YARALARDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Aşağıdaki Durumlarda Acilen Tıbbi Yardım İsteyiniz
1. Bıçaklanma.
2. Sıkışma ve ezilme yaralanmaları; örneğin elin makineye sıkışması gibi.
3. Şüpheli kırık yanındaki yaralanmalarda, kırığın yaraya neden olduğunu düşünmek gerekir.
4. Makine yağı ya da boya gibi maddelerin enjeksiyonu ile oluşan yüksek basınçlı yaralanma.

Ne Yapalım?
• Elimizi yıkayalım.
• Eldiven giyelim, gözlerimizi koruyalım.
• Yarada yabancı cisim, kir var mı diye bakalım.
• Sinir ya da tendon yaralanması var mı diye inceleyelim.
• Yarada cam parçası olduğundan kuşkulanıyorsanız hastanın en yakın zamanda doktoru görmesi-

ni sağlamaya çalışın.

1.8.  YARA İYİLEŞMESİ
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• Yabancı cismi görüyorsanız, cımbız ile uzaklaştırın.
• Yabancı cisimden kuşkulanmakla birlikte onu göremiyorsanız o zaman yaraya dokunmamanız 

daha iyi olacaktır.

Yaradan Kanamayı Durdurmak İçin
1. 10-15 dakika gazlı bez ile bastırınız.
2. Kanamanın durup durmadığının kontrolü için 10 dakika bekleyin.
3. Kanama devam ediyorsa, tekrar baskı uygulayın.
4. Kanayan noktaları körlemesine klemplemeye kalkmayın.
5. Ana bir atardamar kesilmişse cerrahi onarım gerektiğinden hasta hastaneye götürülmelidir.
6. Küçük bir atardamar kanıyorsa basınç uygulayıp, yarayı dikebilirsiniz.

Yarayı Yıkamak İçin
• 19 G çapında iğnesi olan 50 ml’ lik enjektör kullanın.
• Her 10 hacimlik içilebilir suya 1 hacim povidon iyodür ekleyin. Klorheksidin ya da hidrojen perok-

sit kullanmayın.
• Kir, doku parçaları, bakterilerin temizlenmesi için yarayı basınçlı suyla yıkayın. 
• Yaklaşık 250-500 ml ile yıkayın.
• Gözünüze kan ile bulaşık sıvının gelmemesine dikkat edin.
• Yaranın nasıl kapatılacağına karar verin.

Ne Yapmayın?
Yaranın etrafını tıraş etmeyin. İltihaplanma riski ve yara içinde saç/kılların kalma olasılığı artar.

 YARA KAPATMA TEKNİKLERİ

Yapışkan Doku Kapatıcıları Kullanmak
• Küçük temiz kesilerde ‘kelebek kapatması’ kullanılabilir (Şekil 1). Bu kapatmada 2 adet yapışkan 

bant aralarında dar yapışkan olmayan köprü ile yapıştırılır. Bu kapatma deri elastik ve alttaki yapı-
lara sıkıca yapışabiliyorsa iyi olur.

S .Altunay M.D.  
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32 Doku Yapıştırıcısı Kullanmak
• Siyanoakrilat türevi doku yapıştırma bileşikleri, yara kapatmada dikiş kadar etkili olabilir.
• Doku yapıştırıcıları aşağıdaki durumlarda özellikle yararlıdır:

o Yarayı kuru tutmanın zor olduğu ve
o Germeye gerek olmadan yara kenarlarının kolayca bir araya getirilebildiği küçük yaralarda.

• Doku yapıştırıcıları aynı zamanda ek yara bakım ürünleri kullanımını gerektirmez. Su geçirmez ve 
bölgesel (lokal) anestezi gerektirmezler.

• Doku yapıştırıcıları için ana riskler; göze girme olasılığı, parmakların da beraberinde yapışması ve 
kullanılan aletlerin de yapışma olasılığıdır.

• Doku yapıştırıcıları aşağıdaki yaralarda kullanılmamalıdır:
1. Eklem üzerindeki kesiler.
2. Ağız içi yaralar.
3. Kirli yaralar.
4. Etraf dokunun çok hasarlı olduğu yaralar.

Ne Yapalım?
• Yarayı yıkayıp iyice inceleyin.
• Hastayı yapıştırıcı kururken dışarı ısı vereceği konusunda uyarın.
• Hasta ya da bir yardımcının parmaklarını yara dudaklarının 2 cm ötesine yerleştirin ve yara uçları-

nı bir araya getirmesini sağlayın.
• Kanamanın durduğundan emin olun ve cildi kurulayın.
• Yapıştırıcıyı düz ve devamlı bir şekilde sürün, yapıştırıcı yara alanını ve 5-10 mm etrafını ince bir 

tabaka şeklinde kapatın.
• Yara içine yapışkan sürülmesin.
• Kenarları 40- 45 saniye daha tutun.
• Yara düzgün kapanmadıysa vazelin jeli kullanarak yapışkanı çıkartıp işlemi tekrarlayın.
• Yapışkanı 3-4 kat sürün ve her seferinde katların kurumasını bekleyin. Son kat kuruyana kadar 

yaraya dokunmayın.
• Hastanın duş almasına izin verin, yarayı ovalamamasını söyleyin.

YARANIN DİKİLMESİ

Dikiş atılmasının amacı yara dudaklarını bir araya getirilerek birincil iyileşmenin sağlanmasıdır.

Aşağıdaki durumlarda dikiş atılmamalıdır:
1. Yara dudakları kolayca bir araya gelmiyorsa.
2. Yara dudakları dikiş atılmadan da bir arada duruyorsa.
3. Birincil iyileşme olanağı yoksa.

• Kötü dikiş atılması iltihap riskini arttırır, iz miktarı artar.
• Dikiş başka bir yara oluşturduğu gibi dokuya yabancı bir madde girmektedir. 
• Dikiş materyali sağlam ve iğne yeterince uzun olmalıdır.
• Dikiş materyali seçerken:

1. Dikiş kalınlığı, paketin üzerindeki numara ile belirlenir:
 1-0: kalın, geniş kafatası yaralanmaları
 3-0: genelde kol ve bacak yaralanmaları
 5-0: ince, yüz yaralanmalarında kullanılır.
2. İpek ve prolenden yapılmış dikişlerin (emilmeyen dikiş materyali) kullanımı en kolaydır. 
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333. Dikiş materyali ne kadar kalınsa daha kalın ve uzun iğne gereklidir.
4. Modern dikişlerin çoğu iğnesi ile birlikte satılmaktadır.

• Cilt dikişi için kullanılan dikişlerin iğneleri eğimli ve bir ucu keskindir.

Ne Yapılmamalı?
• Yara uçlarını bir arada tutmak için gereğinden fazla dikiş atmayın.
• Deri altında önemli yapıların olup olmadığından emin değilseniz dikiş atmayın.
• Yaranın kenarlarını bir araya getirmek için dikiş materyali ile çekmeyin. Dikişlerdeki gerilim yara-

nın kan akımını kesip iltihaba yatkın hale getirebilir, iyileşmeyi geciktirir.
• Kirli ve yabancı cisim bulunan yaraları dikmeyin.
• Derin delici yaralarını dikmeyin.
• Etrafında çok fazla hasarlı, çürümüş doku olan yaraları dikmeyin.
• Sekiz saatten eski olan yaraları dikmeyin.
• Çok kolay sinir, damar, tendon hasarı olabileceğinden parmak yaralarını dikmeyin. 

Ne Yapalım?
• Aşağıdaki materyalleri bir araya getirin:

1. Seçtiğiniz bir adet dikiş materyali
2. Bir iğne tutucu
3. Küçük makas
4. Dişli doku pensi
5. Böbrek küveti.

• Bir iğne tutucu, küçük makas, dişli doku pensi ve bir böbrek küvetini 20 dakika kadar kaynatarak 
sterilize edin.

• Sterilize edilen materyalleri böbrek küvetine koyun.
• Ellerinizi yıkayın.
• Temiz eldiven giyin.
• Dikiş materyal paketini açın ve içindeki iğne ile ipliği böbrek küvetine boşaltın.
• İğne tutucuyu kullanarak iğneyi kavrayın. İğneyi ortasından tutmaya dikkat edin.
• Dişli doku pensini yaranın köşesini kavramak için kullanın.
• İğneyi cilde dik tutun, cildi tam kat geçin.
• İğnenin girdiği nokta ile yara kenarı arasında yara derinliğinin yarısı kadar mesafe olmasına dikkat 

edin.
• İğne tutucuyu döndürüp artık iğne ucunun dik değil de paralel olmasını sağlayın.
• İğnenin çıktığını doğrulayın.
• İğne tutucuyu açıp iğne ucunun yaradan çıktığı yerden ucu tekrar kavrayıp dışarıya doğru çekin.
• Tekrar iğne tutucu ile iğnenin orta noktasından kavrayın.
• Dişli pensi kullanarak yaranın diğer dudağını kavrayın.
• İğneyi, iğnenin çıktığı noktanın karşısındaki yara dudağından geçirip yukarı doğru itin (Şekil 2).
• İğneyi çekin, yara dudaklarının her iki tarafında 4 cm kalacak şekilde ipi kesin.
• Cildin iki tarafını bir araya getirmek için cerrahi düğüm (iki düğüm) atın (Şekil 3). İpi çok germeyin.
• Düğüm attıktan sonra ipin uçlarını yüzeyde 5-10 mm kalacak şekilde kesebilirsiniz, böylece dikiş 

alımında bu uçlardan tutulabilir.
• Dikiş işlemini bitirir bitirmez sivri uçlu materyalleri atın.
• Dikiş atıldıktan sonra temiz gazlı bez ile yarayı kapatın. 24 saat sonra bunu değiştirin. Ardından 

yara su ile yıkanabilir.
• Kırk sekiz saat sonra yara açık bırakılabilir.
• Dikişleri yüz için 5, baş için 7, diğer yerler için 7- 10 gün sonra alın.
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• Dişli pens, povidon iyot, gazlı bez, bistüri 

kullanın.
• Yaranın etrafını povidon iyot ile temizleyin.
• Pens ile ipin bir ucunu tutun ve yukarı kaldırın.
• Düğümün altına bistüri ucunu yerleştirip ipi 

kesip çıkarın.

LOKAL ANESTEZİ
Ağrılı yaradan şikayetçi ve yara dikilirken daha 
fazla acı duyacak hastada lokal anestezi, işlemi 
kolaylaştırır. Lokal anestezi hassasiyet gerektire-
cek dudak gibi vücut bölümlerinin dikişlerinde 
mutlaka kullanılmalıdır.

Ne Yapalım? 
• Lokal anestezi için bir kezde miktarı 20 

ml’den fazla olmamak üzere lidokain (%1) 
çözeltisi kullanın.

• Lidokain enjeksiyonu uyuşma olana kadar 
acı verir. Çok fazla dozda verilirse ilaç anor-
mal kalp ritmi ve çarpıntıya neden olabilir.

• Anestetik maddeyi direkt yara dudaklarına 
verin.

• İğneyi her iki tarafa 1 cm derinliğinde batırın.
• İlacı vermeden önce enjektörün pistonunu 

geri çekip, kan damarı içinde olup olmadığı-
nı kontrol edin.

• Lokal anestezi yaklaşık 10 dakika sürer. De-
neyimsizseniz ya da yara çok büyük ise bir 
seferde 2 cm lik bölgeyi uyuşturun.

YARA İLTİHAPLANMASI

Bazı bakteriyel yara bulaşmaları yaralanma 
anında görülmez. İltihap sonrasında oluşabilir. 
Köpek ısırıkları genelde iltihap kapmaz, ancak 
kedi ya da insan ısırıkları ciddi iltihaplara neden 
olabilir.

Yakınmalar ve Bulgular
• Kızarıklık, ısı artışı, şişlik, ağrı, yakınmaların 

kötüleşmesi.

Ne Yapmalı?
• Yaradan pıhtılaşmış kanı uzaklaştırın.
• Yara dikilmişse dikiş boyunca olan gerilme-

nin şişme ve iltihaba neden olup olmadığını 
kontrol edin.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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35• Gerilme fazla ise dikişleri alın.
• Kızarıklık ve şişlik fazla ve 24 saat içinde geçmiyorsa, 

hastaya ağızdan günde iki kez amoksisillin/klavunat 
(1875/125 mg) tedavisine başlayın.

• İltihap geçerse yarayı ikincil iyileşmeye bırakın.
• Yarayı ıslak-kuru kapatın (aşağıda tarif ediliyor).
• İltihaplı kedi ısırığı durumunda hastaya günde 2 kez 

ağızdan 500 mg siprofl oksasin vermeye başlayın.
• İltihaplı insan ısırığı durumunda, hastaya günde iki kez 

ağızdan amoksisillin/klavunat (1875/125 mg) vermeye 
başlayın.

• Deniz, ırmak suyu v.s. ile yara iltihap kapmışsa bu çok 
ciddi olabilir. Eğer kızarıklık, şişlik artarsa, hasta kötüle-
şirse acil tıbbi destek isteyin.

KAPATILAMAYAN YARALARDA SARGI

• Yara ikincil iyileşmeye bırakılacak ise, yarayı nemli ve te-
miz durumda tutabilmek için yara örtülmelidir. 

Ne Yapalım?
Islak-kuru kapatma işlemi aşağıdaki gibi yapılır:
1. Gazlı bezin bir ucunu su ile ıslatın.
2. Yaranın içine ve etrafına yerleştirin.
3. Üzerini 3- 4 kat kuru bez ile kaplayın.
4. Yarayı bandaj ya da koruyucu sargı ile koruyun.
 Gazlı bez kuruyunca yara yüzeyine yapıştığından alınır-

ken bakteri ve yaradan akan sıvı uzaklaştırılır.
5. Yaranın tabanı pembe olup, iltihap bulgusu olmayana 

kadar bu gazlı bezleri günde 2 kez değiştirin.
6. Üzerine yapışkan olmayan yara örtüsü uygulayıp
7. İki günde bir değişin.

A

B

C

D
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Gemilerde bu tür yaralanmalar çok sıktır. Hepsi dikkatlice inceleme gerektirir. Omurga, pelvis (leğen 
kemiği) ya da uzun kemik yaralanmaları gibi büyük yaralanmalarda hastanın gemiden en yakın lima-
na indirilmesi gerektiğinden tıbbi yardıma mutlaka başvurulmalıdır. Köprücük kemiği yaralanması 
gibi bazı yaralanmalar çok büyük sorun oluşturmayabilirken başparmak, diz, dirsek yaralanmaları 
gibi önemli görülmeyen yaralanmalar uzun dönemde önemli sorunlar oluşturabilir.

YARALANMALARIN GENEL TEDAVİSİ

• Eklem ve kas yaralanmalarının temel tedavisi Dinlendirme, Buz, Bası, Yükseltme (DBBY) ve ağrı 
giderilmesinden ibarettir.

• Yaralı bölgenin ağrısı kaybolana kadar dinlenme devam etmeli ve bu arada sınırlı hareket teşvik 
edilmelidir. 

• Buz, soğuk buz torbası şeklinde uygulanabilir; buz torbası yaralı bölgeye 15- 20 dakika süre ile 
günde 4-5 kez konur. 

• Bası, omuz gibi sarılamayacak bir bölgede değilse elastik bir bandaj uygulanır.
• Yükseltme, yaralanan vücut bölgesini kalp seviyesinden yükseğe kaldırmadır. Bu pozisyonda tut-

ma, şişliği azaltır ve iyileşmeyi hızlandırır. 

 Ağrıyı gidermek için
• Hastanın kırığı yoksa, DBBY uygulayın ve hastaya her 6 saatte bir ağızdan 400 mg ibuprofen verin.
• Kırık durumunda özellikle büyük kemik kırıklarında gemide kırığın tespiti çok zor olur İlk 3 gün 

günde 3 kez ağızdan 50- 100 mg tramadol verilebilir. 

ÖZELLİKLİ YARALANMALAR

İNCİNME VE BURKULMALAR
İncinme ya da burkulma tendon (kasın kemiğe yapıştığı kısım) ya da bağın (kemikleri bir arada tutan 
kısım) kısmi ya da tam yırtıldığı bir durumdur. Tendon ya da bağın yırtığı kırıkla birlikte olabileceği 
gibi yalnız başına da olabilir. 

BİRLEŞİK KIRIKLAR
Birleşik kırıklar, kırığın hava ile temas ettiği açık yaralanma ile beraber olan kırıklardır. Ciddi bir durum 
olup hastanın acil gemiden indirilmesini gerektirir.

Ne Yapalım?
• Acilen tıbbi yardım alın.
• Hastanın gemiden indirilmesi mümkün değil ya da gecikecekse hastaya antibiyotik olarak günde 

2 kez ağızdan amoksisilin/klavunata (875/125 mg) başlayın.
• Hastanın penisilin alerjisi varsa antibiyotik olarak günde 2 kez ağızdan 500 mg azitromisin verin.

1.9.  KEMİK, EKLEM VE KAS YARALANMALARI
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37• Yaraya dikiş atmayın. Temiz bir örtü ile kapatın ve her gün şişlik, kızarıklık, ısı artışı, akıntı gibi 
iltihap bulguları için yaraya bakın.

• Hastanın kolunda ya da bacağında bir kırık varsa, el ve ayağın nabızlarını ve duyusunu kontrol 
edin.

• Duyu anormal ya da nabız alınamıyor veya zayıfsa tekrar tıbbi yardıma ulaşın.

BURUN, ÇENE VE YÜZ KIRIKLARI

BURUN
 Burun kırıkları genellikle yüze doğrudan bir darbe sonucu oluşur. Acil tedavi gerektirmez.

ALT ÇENE
Düşme ya da darbe sonrası oluşur. Eşlik eden başka yaralanma var mı diye araştırmak gerekir.

Ne Yapalım?
• Hastayı muayene ederken eldiven takmayı ihmal etmeyelim.
• Şişlik, kızarıklık, ağız içi yaralanma için hastayı muayene etmek gerekir.
• Hastadan çenesini kapatmasını isteyin. Eğer kapanmıyorsa kırıktan kuşkulanın.
• Üst çene ve alt çene buluşmuyorsa kırıktan kuşkulanın.
• Hastanın açık bir yarası, kırık bulgusu yoksa; ağrısını giderip, en yakın karaya çıkışta doktor mua-

yenesine gönderin.
• Açık yara ya da açık kırık kuşkusu varsa tıbbi yardım isteyin.

ÜST ÇENE (MAKSİLLA) VE YÜZ
Bu kırıklar genelde yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur. Bu nedenle diğer şiddetli travmalar örne-
ğin kafa travmaları ile beraberdir. 

Ne Yapalım?
• Hastanın yüzünün iki tarafı arasında farklılık varsa olasılıkla kırık yerinden oynamıştır ve cerrahi 

olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Cerrahinin genelde takip eden hafta içinde yapılması uygun 
olacaktır. 

• Hasta gözlerini normal olarak oynatamıyor ya da çift görüyorsa olası cerrahi gerekliliği için tıbbi 
yardım isteyin.

• Göz küresi ya da yanakta kırık ve beraberinde burun kanaması da varsa açık birleşik bir kırıktan 
kuşkulanın.

 BOYUN (SERVİKAL OMURGA) YARALANMALARI

Boyunda 7 adet omurga vardır (C1 den C7 ye kadar). En şiddetli yaralanmalar C4 ve C7 de görülür. 
Kırıklar genelde boyun arkaya doğru çok zorlandığında ya da yüksekten kafa üzerine düşmelerde 
görülür. Boyun yaralanması genellikle beyin yaralanmaları ile beraberdir.
 Omurga yaralanmalarında kırık omurgayı kararsız ve düzensiz hale getirir.

Ne Yapalım?
• Eğer yaralanma mekanizması boyun yaralanması olma şüphesini doğuruyorsa boynu sabit, sert 

bir şey ya da boyunluk ile sabitlemek gereklidir (Şekil 1).
• Glasgow Koma Skorlaması (GKS) kullanarak hastanın bilincini değerlendirin. GKS 15 ise hastaya kol-

ları ve bacaklarını oynatmasını söyleyin. Uyuşukluk, karıncalanma hissedip hissetmediğini sorun.
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38 • GKS< 15 ise, 30 dakika sonra tekrar değerlendirin, 15 ise bo-
yun yaralanmasını tekrar değerlendirin.

• Bilinci bozuk olan hastada boyun yaralanmasını değerlendire-
mezsiniz. Hastanın bilinci normale dönene kadar boynu sabit-
leyin.

• Hastanın duyumsamasını değerlendirin. İğnenin ucu ile do-
kunup hissedip hissetmediğini sorgulayın. Bunun için meme 
ucu ve bel-kalça bileşkelerini belirli seviyeler olarak kullanın.

• Kol ya da bacakta güçsüzlük ya da herhangi bir alanda seviye 
veren duyu kaybı varsa hemen tıbbi yardım çağırın.

• Duyumsama ya da hareket normalse daha ayrıntılı muayene 
için hastayı geminin revirine götürün.

• Mürettebattan 4 kişiyi yardıma çağırın. Bir kişi hastanın boynu 
ve başını aynı hizada tutacak, diğer 3 kişi ise hastanın bir taraf-
tan diğer tarafa çevrilmesine yardım edecektir.

• Boyunluğu aşağıdaki durumlarda çıkarmayın.
o Hasta kımıldatılmasından kaygılanıyorsa kol ve bacağında kırıktan kuşkulandığınızda
o Dört yardımcı bulamazsanız

• Boynu nazikçe hassasiyet ve kas spazmı açısından inceleyin.
• Bölgesel hassasiyete bakın. Eğer varsa tıbbi yardım çağırın. Bu arada boyunluğu çıkarmayın.
• Hassasiyet ve ağrı yoksa hastaya boynunu sağa sola çevirmesini söyleyin. Hasta bunu yapamıyor-

sa ısrar etmeyin. Bu kırık bulgusu olabilir.
• Aşağıdakilerin üçünün birlikteliğinde ciddi bir yaralanma olmadığını düşünebilirsiniz:

o Hareket ve duyu normalse
o Boynun arkasında az dahi olsa hassasiyet yoksa
o Hasta başını sağa- sola 45 derece döndürebiliyorsa

• Yalnızca ilk iki kriter mevcutsa hastanın boyunluğunu yerinde bırakın, 6 saatte bir ağızdan 400 
mg ibuprofen verin.

• Yirmi dört saat sonra halen iyileşme yoksa tıbbi yardım isteyin.

 KÖPRÜCÜK KEMİĞİ YARALANMALARI

Kol açık bir şekilde düşme sonucu köprücük kemiği sıklıkla kırılabilir. Bu kemik cilde çok yakın olduğu 
için tanı kolaydır.

Şekil 1. Boyunluk ile boynun sa-
bitleştirilmesi

S .Altuny  M.Da . S .Altun  y  M.Da .

Şekil 2. Velpau bandajı.
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Ne Yapalım?
• Bir sargı ile askı uygulayalım veya Velpau bandajıyla 

(Şekil 2) kolu askıya alalım.
• Altı saatte bir ağızdan 400 mg ibuprofen verelim.
• Hastanın kolunu normal olarak kullanabilmesi için 3-4 

hafta geçebileceğini unutmayalım.

 OMUZ YARALANMALARI

OMUZ ÇIKIĞI
Kolun üst kısmında yer alan kemiğin ucunun yuvasından 
çıkması sonucu oluşur. Genelde öne doğru çıkar (Şekil 3).
 Sık sebepleri arasında açık olan kol üzerine düşme, omuz 
üzerine direkt düşme ve önceden sorunlu olan omuzlarda 
zorlu bir şekilde bir şeyi uzağa doğru fırlatma sayılabilir.

Semptom ve Bulgular
Omuz ağrısı, genelde şiddetlidir.
Anormal omuz şekli.

Ne Yapalım?
Genelde çıkığı yerine oturtmak için yerçekiminden fay-
dalanılır. Hastaya 10 mg morfin verilip 30 dakika beklenir. 
Hasta yüzüstü masaya yatırılır. Kolu aşağıya sarkıtılır. Kol-
tuk altı pedlenir. Eline 7-8 kilogram ağırlık verilir. Genelde 
30 dakika içinde omuz kasları yorulduğu zaman çıkık ye-
rine oturur (Şekil 4). Eğer oturmazsa tıbbi yardım isteyin.
 Omuz yerine oturduktan sonra kol askısı (Şekil 2) yapıp 
bunu hastanın 3 hafta takmasını isteyin.

ÖNKOL VE DİRSEK YARALANMALARI

ÜST KOL KEMİĞİNİN KIRIKLARI
Genelde orta kısmından kırılır. Ani başlangıçlı bir ağrının 
ardından morarma, şişme görülür. 

Şekil 3. 

Şekil 4. 

S .Altunay M.D. S .Altunay M.D.

5-7 kg
S .A . M.D.

S .Altunay M.D.

Şekil 5. 

A
S .Altunay M.D.

B
S .Altunay M.D.

C
S .Altunay M.D.

A B
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Tıbbi yardım isteyin, çünkü hastanede tedavisi ge-
reklidir. Kırık ile kolun sinirleri yaralanabileceğinden 
hastanın kolunu açıp açamadığına, başparmak ve 
yüzük parmağı aralarında kavrama hareketini yapıp 
yapamadığına dikkat edin.
 Hastanın gemiden nakli beklenirken atel uygula-
nabilir (Şekil 5) (Bkz. Atel Uygulaması, s. 45).

 DİRSEK KIRIK VE ÇIKIKLARI

Genelde kırık ve çıkığı beraberdir. 
 Ağrı, belirgin şekil bozukluğu ve dirseği oynata-
mama vardır.
 Hastanın gemiden nakli gereklidir. Bu arada kol 
askısı yapılabilir (Şekil 6) ve ağrı için tramadol 100 mg 
oral 6-8 saatte bir verilebilir.

EL BİLEĞİ VE ÖN KOL KIRIKLARI

Belirgin şekil bozukluğu oluşur. Sinir ve damar yara-
lanmaları olabilir. 

Ne Yapalım?
• Parmaklardaki duyuya bakalım.
• Dolaşımı kontrol edelim. Parmakların rengi nor-

mal mi, parmak uçlarına bastırınca beyazlaşıp ar-
dından bırakınca kızarıyor mu bakalım. 

• Eğer herhangi bir sinir ya da damar yaralanma 
belirtisi yoksa hastanın nakli için 24 saat zaman 
vardır.

• Eğer sinir ya da damar yaralanma bulgusu varsa 
erken tahliye gereklidir. 

• Hastanın tahliyesi beklenirken, kolu askıya alın ve 
ibuprofen 400 mg oral her 6 saatte bir ya da tra-
madol 100 mg oral 6-8 saatte bir analjezik verin.

• Eğer sinir ya da atar damar yaralanması varsa 
ve tahliye hemen gerçekleşmezse atar damarın 
basısını azaltmak için kırığın yerine oturtulması 
gerekebilir. Bu durumda hastaya 15 mg kas içine 
morfin verip 30 dakika bekleyin. Bir kişinin size 
yardım ederek üst kolu ve dirseği tutmasını sağ-
layın. Hastanın elini tokalaşır pozisyonda tutun, 
sonra el bileği düzleşene kadar sıkıca çekin. Atel 
uygulayın (Bkz. Atel Uygulaması , s. 45).

A.S ayharman M.D.

A.S ayharman M.D.

A.S ayharman M.D.

Şekil 6. 

A

B

C
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El yaralanmaları sıktır. Ufak yaralanmalar bile ciddi sorunlar 
yaratabilir. El bileği altında elin 3 santimetresi içinde 8 adet 
karpal kemik 2 sıra şeklinde dizilmiştir.

 SKAFOİD KIRIKLARI
Skafoid kemiği, el bileğinin altında başparmağın olduğu ta-
rafta bulunan küçük bir kemiktir. El üzerine düşmelerde kırı-
labilir.

Semptom ve Bulgular
• El bileğinde ağrı.
• Başparmağın tabanında ağrı.
• Kavrama hareketinde ağrı.

Ne Yapalım?
• Eğer düşme sonrası skafoid üzerinde ağrı varsa tıbbi yar-

dıma başvurun. Bu yaralanmalar uzun dönem tedavi ge-
rektiren problemler yaratabilir.

• Eğer şüpheleniyorsanız başparmak ateli (spica tarzı) uy-
gulayıp film çekilene kadar bekleyin (Şekil 7).

 METAKARPAL KIRIKLAR
Metakarpal kemikler (el tarak kemikleri) parmakları el bileği-
ne bağlar ve el kavsini oluşturur. 

Ne Yapalım?
• Hastaya parmaklarını düz olarak ileriye uzatmasını söy-

leyin. Sonra el ile parmaklar arasındaki eklemi mümkün 
olduğunca bükün. Parmakların düz bir çizgide yer alması 
gerekir.

• Parmaklar bir hizada ise bir oluk (gutter) ateli uygulayın 
(Şekil 8) ve 6 saatte bir ağızdan 400 mg ibuprofen verin.

• Parmaklar dönüyorsa hastanın kırık onarımı için tahliyesi 
gereklidir. Bu işlem 3-4 gün içinde yapılmalıdır.

• Hastanın yaralanması dövüş esnasında olmuş ve cilt hasa-
rı bulguları, diş ısırığı varsa açık kırık olabildiği gibi iltihap 
riski de çok yüksektir. Hastanın erken tahliyesi gereklidir.

• Bu arada hastaya antibiyotik olarak günde iki kez ağızdan 
amoksisilin/klavunat (875/125 mg) verilmelidir.

• Kapalı bir kırıktan kuşkulanıyorsanız, elin ön yüzüne atel 
uygulayıp ağrı kesici verilebilir.

• Elin aşırı gerilmesinden dolayı parmak çıkığı varsa, çıkığı 
ileri çekme ve aşağıya doğru bastırma yöntemi ile yerine 
koyup atel uygulamak gerekir.

S .Altunay M.D.

S .A . M.D.

70
O

Şekil 7. 

Şekil 8. 
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Başparmak kavgalarda sık kırılır. Çoğu kırık, eklemi de içerir. Eğer cerrahi olarak onarılmaz ise sorunlar 
doğurur.

Ne Yapalım?
• ‘Spica’ (Şekil 7) ya da ‘oluk’ tarzı (Şekil 8) atel uygulayalım.
• Altı saatte bir ağızdan 400 mg ibuprofen verelim.
• Hastanın 2-3 gün içinde tahliyesini sağlayalım.

EL VE PARMAKLARDA KESİ
El ve parmak kesilerinde sinir ve tendon yaralanmaları sık görülmekte olup cerrahi tedavi olmadan 
iyileşmez. Gemide kapatılması ya da dikiş atılması hastaya daha çok zarar verebilir.
• Avuç içi kesilerde genellikle tendon hasarı görülmez.
• Elin arkasındaki kesiler tendon hasarı ile sonuçlanabilir.
• Ulnar sinir yaralanmalarında hasta 4. ve 5. parmağını düzleştiremez.
• Parmak sinirlerinin kesilerinde parmağın o tarafında duyu kaybı olur.
• Sinir ya da tendon kesilerinde hastanın tahliyesi gereklidir.

KABURGA KIRIKLARI

PELVİS, KALÇA VE FEMUR KIRIKLARI

Gençlerde pelvis (leğen kemiği) kırıkları, kalça eklemi etrafında kırıklar ve femur kırıkları genelde 
büyük travmalarda ve diğer yaralanmalarla birlikte görülür. Bu kırıklarda kan kaybı fazladır ve şok 
tablosu oluşabilir. Hastanın tahliyesi olana kadar sıvı verilmelidir. 

Belirtiler ve Bulgular 
• Ufak düşmelerdeki küçük kırıklarda ağrı olur, çoğu kez hasta ayağa kalkıp yürüyemez.
• Etkilenen bacakta kısalık olur.
• Ayak dışa dönüktür.

Ne Yapalım?
• Hastanın tahliyesini ayarlayalım.
• Bu arada hastanın ağrısı için 8 saatte bir ağızdan 100 mg tramadol ya da 3-4 saatte bir morfin 

verelim.

 DİZ YARALANMALARI

Diz eklemi vücudun en geniş eklemidir. Karmaşık bir işlevsel mekanizmaya sahiptir. Yaralanmalara 
açık olup sıklıkla yırtıklar görülür. Dört tane ana bağı ve 2 adet meniski bulunur. Eklem etrafında 
kırıklar daha seyrek olup bağ zedelenmeleri çok sık görülür.

Diz Yaralanmalarını Nasıl Değerlendirelim?
• Bacağın diz üstü ve altı arasında çap farkı olup olmadığını kontrol edin. 
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belirtecidir. 

• Hastaya yürümesini söyleyin. Yürümesi normalse, hastaya topuk-parmak üzerinde yürümesini 
söyleyin.

• Yürümede sorun yoksa, hastaya ağrısının izin verdiği kadar çömelmesini söyleyin.
• Yürüme ve çömelmede sorun yoksa, hastanın çömelir pozisyonda öne doğru hareket etmesini 

söyleyin (ördekvari yürüyüş).
• Dört olasılık mevcut olabilir:

o 1. Dizde herhangi bir anormallik yoksa hasta yürüyebilir, çömelebilir ve ördek gibi hareket 
edebilir.

o 2. Hasar az ise hasta yürüyebilir, çömelebilir, ancak ördek gibi hareket edemez. Diz ekleminde 
az miktarda ya vardır ya da hiç yoktur.

o 3. Hastada ciddi yaralanma mevcut olmasına rağmen ileri tetkik için bir sonraki liman bekle-
nebilir. Bu hasta topallayarak yürüyebilir ve/veya çömelemez. Bacakta şişme vardır. Hastanın 
ağrısı hafiftir veya yoktur.

o 4. Hastada erken tedavi gerektiren bir durum vardır. Bu hasta yürüyemez, şiddetli ağrısı vardır 
ve diz etrafında belirgin miktarda sıvı vardır.

Ne Yapalım? (3. ve 4. olasılık için)
• Hastanın kişisel gereksinmeleri dışında yürümesini, uzun süre ayakta kalmasını ve çömelmesini 

engelleyin.
• Hastanın yatağa bağlı kalması gerekmemektedir.
• Soğuk uygulama, bacağın kaldırılması, dinlenme ve bası uygulanmasını sağlayın.
• Günde iki kez hastanın bacak kaslarını çalıştırmasını tavsiye edin. Bir plastik torba içine yaklaşık 

5 kg ağırlık koyun. Hastanın bir iskemlenin köşesinde oturmasını sağlayın. 5 kg ağırlığı hastanın 
ayağına asın ve dizini 10-15 kez düzleştirmesini, bir dakika dinlendirip bu hareketi 3 kez tekrarla-
masını sağlayın.

KAVAL (TİBİA) VE KAMIŞ (FİBULA) KEMİĞİ KIRIKLARI

Kaval kemiği alt bacağın en çok ağırlık taşıyan kemiğidir. Bacağın alt düz kısmını oluşturur. Kamış 
kemiği bacağın dış yüzeyinde bulunan daha ince bir kemiktir. Genelde yüksekten düşme ya da ezil-
meler ile kırıklar oluşur. Kaval kemiği tam cilt altında olduğundan açık kırıkları sık görülmektedir.

SORUNLAR
Kırığa bağlı şişme ve bacak içi basıncın artması kan akımını durdurur. Sonuçta 
• Cilt soluklaşır
• Ayakta nabız alınamaz
• Ağrının kötüleşir
• Ayak bileği ve ayakta güç ve his kaybı oluşur.
Acil bir durum olup basıncın hemen azaltılması gereklidir.

Ne Yapalım?
• Hastanın tahliyesi için tıbbi yardım isteyin.
• Yardım gelene kadar kas içine 10-15 mg morfin uygulayın.
• Bacağın arka tarafından atel uygulayın (Bkz. Atel Uygulaması , s. 45).
• Ayak parmaklarını atel ile kapatmayın, her 30 dakikada bir duyu ve renk kontrolü yapın.
• Ağızdan sadece su verin.



Bölüm
 1         İLK YA

RD
IM

44 AYAK BİLEĞİ YARALANMALARI

Ayak bileği, kaval, kamış kemiği ve ayağı birleştiren bir eklemden oluşur. Kaval ve kamış kemiğinin iç 
taraftaki sonu içyan malleol (aşık kemiği), dış taraftaki sonu dışyan malleol olarak adlandırılır. Malle-
oller ayak kemiklerine bağlar ile bağlıdır. 

ÇELME TAKMA YA DA DÜŞME İLE OLUŞAN AYAK BİLEĞİ YARALANMALARI
• Ayak bileği burkulmaları genelde ayak bileğinin dış tarafını etkiler. 
• Bağlarda yırtılma ya da malleolde kırık olabilir. 

YARALANMA ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Hastaya şu soruları sorun:

o Nasıl oldu?
o Yaralanmadan hemen sonra yürüyebildiniz mi?
o Ayak bileği üzerine güç verebiliyor musunuz?
o Daha önceden bu ayak bileği yaralandı mı?

• Yalnızca dış yüz etkilenmişse olasılıkla ciddi hasar yoktur.
• Şişme ve morarmaya bakın. İkisi de yoksa, kırık ya da bağ hasarı olma olasılığı zayıftır, varsa kırık 

ya da bağ hasarı olabilir.
• Bütün bacağı inceleyin. 
• Ayak bileğini içeri, dışarı, yukarı, aşağı oynatın. Ağrı yoksa yaralanma olası değildir.
• Hastayı yürürken inceleyin. Eğer hasta yaralanmadan hemen sonra yürüdü ise ve en az 4 adım 

atabiliyorsa yaralanma muhtemelen ciddi değildir.

Ne Yapalım?
• Eğer hastanın ayak bileğinin iç tarafı etkilenmişse ya da her iki taraf etkilenmişse tıbbi yardım 

gereklidir. 
• Aksi halde yukarıda belirtilenleri uygulayın. 
• Ayak bileğine bandaj uygulayın. 
• Hastanın ayak bileği ekzersizlerini yapmasını sağlayın. 

DÜŞME SONUCU AYAK BİLEĞİ YARALANMALARI
Bunlar genelde şiddetlidir, ayak bileğinin her iki tarafını ve topuğu da içerir. Ayrıca kalça kemiği, 
omurga kırıkları da görülebilir.

Ne Yapalım? 
• Tahliye için tıbbi yardım çağıralım.

AYAK VE AYAK PARMAKLARI KIRIKLARI

Ayak bileğinin altındaki küçük kemikler de (tarsal kemikler) el kemikleri gibi sıralanmıştır. Bu kemik-
lerden sonra 5 adet uzun kemik (metatarsal kemikler) ve parmak kemikleri bulunur.
• Tarsal kemik kırıkları nadirdir ve genelde başka travmalarla beraber olur.
• Tarak kemiği kırıkları ayağa ağır cisim düşmeleri veya ayak üzerine düşmelerde görülebilir.
• Metatarsal kemikler, hasta egzersizli değilse tekrarlayan stres ile de olabilir. Bunlara marş kırıkları 

denir. Şişlik, hassasiyet oluşturur.
• Başparmak kırıkları genelde direkt darbe sonucu oluşur.
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• Hastada tek bir metatarsal kemik kırığı varsa dinlen-

me önerin. Ağrı kesici olarak her 6 saatte bir ağızdan 
400 mg ibuprofen verilebilir. 

• Ayak ve ayak bileğine bandaj uygulayın.
• Kıırığın beraberinde ağır yumuşak doku zedelenme-

si ya da açık kırık varsa tahliye edin. Bu arada antibi-
yotik olarak günde 2 kez ağızdan amoksisillin/klavu-
nat (875/125 mg) verin.

• Basit parmak kırıklarında 2 parmağı birbirine bantla-
yıp ağrı kesici verin (Şekil 9).

• Başparmak yürüme ve dengede görev aldığından 
kırıkları önemlidir. Kapalı kırıksa ve yumuşak doku 
zedelenmesi şiddetli derecede değilse cerrahi ge-
ciktirilebilir. Bu arada hastaya ağrı kesici verin, bacak 
arkası atel uygulayın (Şekil 10) ve hastanın mümkün 
olduğunca kısa sürede doktoru görmesini sağlayın.

ATEL UYGULAMALARI
Ateller, hasarlı kemik ve yumuşak dokuları korumak ve 
desteklemek içindir. Ağrıyı, şişliği ve kas spazmını azaltır, 
hastanın naklini kolaylaştırırlar.

 ATELLER
• Atel, kırık kemik ya da çıkık eklemin hareketini en-

gellemek için uygulanan sert materyalden yapılan 
uzun, dar tabakalardır. Hava ile doldurulabilen atel-
lerin uygulanması daha kolay olmasına rağmen sert 
olanlara göre daha az destek sağlar.

• Ateller uzvu tam olarak sarmamalıdır. Hasarlı bölge-
nin şişliğine karşın genişleme olanağı sağlamalıdır-
lar. 

• Elde alçı malzemesi yoksa çevreden bulunan sert 
mukavva gibi cisimlerle atel ya da sargı yapılabilir 
(Şekil 11).

• Bir atel, bir kat lastik dokuma, bir tabaka pamuk pet, 
paralel şekilde düzenlenmiş birkaç tabaka alçıdan 
oluşur. Son tabaka pamuk ya da elastik bandaj alçı-
nın üzerine sarılarak her şeyin yerinde kalmasını sağ-
lar. Geçici çözüm için atel gemide bulunan herhangi 
bir yarı-sert maddeden yapılabilir.

A.Sayharman M.D.

Şekil 9. 

Şekil 10. 

A.S ayharman M.D. A.S ayharman M.D.

A.S ayharman M.D.

A.S ayharman M.D.

Şekil 11. 
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GÖZ MUAYENESİ

 Göz yaralanmaları; yabancı cisim, doğrudan göze yumruk, kesi, kimyasallara maruz kalma ya da ya-
nık gibi nedenlerden oluşabilir.

Hastalara Sorulacak Anahtar Sorular
• Görme normal mi?
• Etkilenen göz ile okuma yapabiliyor mu? Hasta iki gözünü de açık tutabiliyor ve normal okuyabi-

liyorsa göz problemi muhtemelen ciddi değildir.
• Hasta gözünün içinde bir şey varmış gibi hissediyor mu? Yanıt ‘evet’ ise ve yakın bir zamanda göze 

hasar ya da yabancı cisim girmediyse sorun olasılıkla saydam tabaka (kornea) ile ilgilidir.
• Parlak ışık rahatsız ediyor mu?
• Göz yaralanması oldu mu? Yanıt ‘evet’ ise hastaya herhangi bir şeyi bileyip bilemediğini, metal 

delip delmediğini sorun. Metal parçaları gözü delip geçecek yaralanma oluşturabilir.
• Kimyasal maddelerle çalışıp çalışmadığını sorun.
• Kontakt lensi olup olmadığını sorun.
• Gözden akıntı olup olmadığına dikkat edin.

Gözü Nasıl Muayene Edelim?
• Hastayı yatırın.
• İyi bir ışık sağlayın.
• Büyüteç bulun. 
• Yumuşak kağıt ürünleri bulundurun.
• Nemli pamuk bez bulundurun. 
• Floresan göz boyama bantları edinin. 
• Anestetik göz damlaları (%0.5 tetrakain hidroklorür) kullanabilirsiniz. Bir damladan fazla damlat-

mayın. 
• Antibiyotikli göz damlaları (%1 tetrasiklin hidroklorür) gerekebilir. Aynı göz damlasını birden fazla 

hastaya uygulamayın. 
• Yaralanmış gözü diğer göz ile kıyaslayın.
• Hastanın etkilenen gözü açık tutup tutamadığını kontrol edin.
• Görmeyi test edin. Önce görmeyi herhangi parlak ışık ya da damla kullanmadan test edin. Hasta-

ya gazete ya da kitabı okumasını söyleyin. Okuma normal değilse, daha büyük bir yazıyı okuma-
sını isteyin. Hâlâ okuyamıyorsa 2 ya da 3 parmak gösterip saymasını söyleyin. Parmakları sayması 
da mümkün değilse, hastanın karanlık ve ışığı ayırt edip edemediğini sorgulayın.

• Göz bebeğinin boyutunu ve ışığa yanıtını görmek için karanlık bir oda kullanın. Eğer gözde say-
dam tabaka (kornea) hasarı varsa göz bebeği genelde küçüktür (1-2 mm çapında) ve ışığa tepki 
olarak küçüldüğünü görmek zordur.

• Sklerayı (gözakı) muayene edin. Parmaklarınız ile göz kapaklarını nazikçe ayırın ve hastaya yukarı, 
aşağı, sola, sağa bakmasını söyleyin. Her 2 göz köşelerini net gördüğünüzden emin olun.

• Hasta yukarıya bakarken alt göz kapağını nazikçe aşağı doğru çekip içini inceleyin.

1.10. GÖZ YARALANMALARI
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• Üst göz kapağını da inceleyin. Bunun için üst göz kapağını dışarı doğru çevirmek gereklidir. Hasta 

aşağı doğru bakarken bir elinizin işaret parmağını ya da kibrit çöpünü göz kapağının üzerine 
yerleştirin. Bu arada diğer elinizin başparmağı ve işaret parmağı ile kirpikleri kavrayın. Kirpikler-
den nazikçe yukarıya doğru çekin. Bu arada işaret parmağınız ya da kibrit çöpü ile bastırarak göz 
kapağının dışarı çevrilmesini sağlayın. Hasta 1- 2 kez göz kırptığında göz kapağı normal haline 
geri dönecektir.

• Korneayı (gözün saydam tabakası; iris, göz bebeği ve ön kamarayı kaplar) inceleyin. İncelerken 
ışık kullanın. Kornea temiz olmalıdır. Herhangi bir bulanıklılık, yabancı cisim not edilmelidir. Etra-
fındaki skleranın (gözakı) kızarık olması, kornea tahrişini gösterebilir. Herhangi bir gevşek yabancı 
cisim varsa çıkarın.

• Gözü fl oresan ile boyayıp, kornea ya da konjonktiva (göz küresini göz kapaklarıyla birleştiren ince 
zar) hasarını gösterebilirsiniz. Hasta yukarı doğru bakarken fl oresan kağıdını aşağı doğru çekilmiş 
alt göz kapağına koyun. Boyanın dağılması için hastanın birkaç kez gözünü kırpmasını isteyin. 
Göz kapaklarından fazla boyayı uzaklaştırın. Kornea ya da konjonktiva hasarı olan yerler yeşile 
boyanacaktır.

Önemli Noktalar
Aşağıdaki durumlarda tıbbi yardım isteyin:
• Hasta bir göz yaralanmasına maruz kaldı ve ışığa yanıt vermeyen göz bebeği ışığa yanıt vermiyor, 

büyümüş ve şekli düzensizse ve irisin (gözün renkli kısmı) altında kan varsa,
• Gözü kızarık, ağrılı, görme bozukluğu olan parlak ışıktan rahatsız bir hasta kontakt lens kullanı-

yorsa, bir gün önce gözü yaralanmış veya gözüne yabancı cisim kaçmış olmasına ve gözünde bir 
şey varmış gibi hissetmesine rağmen gözüne herhangi bir şeyin girdiğini hatırlamıyorsa.

GÖZE VEYA YAKININA DARBE

Göze ya da yakınına darbe: 
• Retinanın (gözün en içteki ağ tabakası) tam ya da kısmi yırtılması.
• Göz küresi içine kanama.
• Göz çukurunda kırılma (darbe kırılması).
• Gözün sınırlarında kırılmaya neden olabilir. 
 Göz küresine hasar, en sık görülen göz yaralanmasıdır. Genellikle göz çukuruna tam oturan nes-
neler örneğin golf topu ile darbe sonucu oluşur. Göz çukurundan daha büyük nesneler örneğin bir 
yumruk, genelde göz küresine zarar vermez. Göz duvarı çok güçlüdür ve genelde motosiklet kazası 
veya bir nesne ile ağır darbe ile hasar oluşur.

Yakınmalar ve Bulgular
• Genelde ani bir rahatsızlık hissi ve gözde bir şey varmış gibi hissetme.
• Kırılmalarda, ağrı, şişlik, gözü bir yöne hareket ettirememe (özellikle en sık yukarı bakışta).
• Retina ayrışması durumunda görme alanında siyah nokta.
• Göz küresi etrafının kırıklarında ağrı, şişme, gözde şekil değişikliği, göz kenarında basamaklaşma 

hissedilmesi.

Ne Yapalım?
• Hastayı yatağa yatırın.
• Tıbbi yardım isteyin.
• Retina ayrışmasından kuşkulanıyorsanız hastanın en yakın zamanda bir göz uzmanı tarafından 

görülmesini sağlayın.
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48 • Darbeye bağlı kırık varsa, hastanın cerrahi tedaviye (en iyisi darbeden 7-10 gün sonra) gereksin-
mesi olabilir. 

• Ağır bir darbe sonucu kırık oluşmuşsa diğer potansiyel yaralanmaların da olabileceğini (örneğin 
yüzde kırıklar, beyinde yaralanma) akla getirin.

GÖZÜN SAYDAM TABAKASINDAKİ (KORNEAL) AŞINMA

Gözün saydam tabakasındaki aşınmanın olası nedenleri:
• Göz kapakları altında yabancı cisim.
• Göze tırnak değmesi.
• Eski ya da iyice temizlenmemiş kontakt lens.

Yakınmalar ve Bulgular
• Görme normal olabilir veya aşınma saatler içinde oluşmuşsa bozulabilir.
• Göz bebeği genelde küçüktür.
• Işığa yanıt vermeyen göz bebeği, gözün yabancı bir cisim tarafından delindiğini gösterir.
• Kornea arkasında kan (hasta ayakta iken görülür) delici bir yaralanmayı gösterir.
• Floresan ile yeşil renge boyanma saydam tabakadaki aşınma alanlarını tespit eder.

Ne Yapalım?
• Alt göz kapağının iç yüzüne göz merhemi uygulayın ve yayılması için hastanın birkaç kez gözünü 

kırpmasını isteyin.
• Ağrının giderilmesi için gözü bir ped ile en fazla 24 saat kapatın.
• Ertesi gün fl oresan boya ile gözü tekrar inceleyin. Herhangi bir boyanma bulgusu yoksa tedaviyi 

durdurun. Saydam tabaka hâlâ boyanıyorsa boyanma geçene ya da hastayı doktor görene kadar 
tedaviyi tekrarlayın.

• Kontakt lens kullanan bir hastanın gözünde kornea aşınma bulgusu saptamanıza rağmen ya-
bancı cisim yoksa, hastanın acilen doktoru görmesini sağlayın. Kontakt lensler şiddetli korneal 
enfeksiyona neden olacak kornea yırtıkları yapabilir.

Ne Yapmayalım?
• Korneal aşınmanın ağrısını gidermek için lokal anestezi çözeltisi kullanmayın.
• Kontakt lens kullanan bir hastada göze pet uygulamayın.

GEVŞEK YABANCI CİSİMLER

Ne Yapalım?
• Yabancı cisim göz kapağının altında ya 

da konjonktivanın üzerinde ise nemli 
pamuklu çubuk kullanarak nazikçe alın. 
Gözü fl oresan ile boyayıp göz diyagra-
mında boyanma alanlarını işaretleyin. 
Boyanma varsa korneal aşınma gibi te-
davi edin.

• Yabancı cisim saydam tabakanın üzerin-
de ise, göze 2 dakikada bir 3 kez 3 damla 
anestetik çözelti damlatın.

S .Altunay M.D.
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49• Birkaç dakika sonra yabancı cismi nemli pamuk ile alın.
• Mümkün olan en kısa zamanda doktorun hastayı görmesini sağlayın. Metalik yabancı cisimler 

korneayı boyayabilir.
• Yabancı bir cismi çıkarmaya çalıştıysanız, korneal aşınma gibi tedavi edin. Anestezinin etkisi ge-

çene kadar hastanın gözünü kapatın. Aksi halde hasta bu sırada gözüne girebilecek başka bir 
yabancı cismi hissedemez.

Ne Yapmayalım?
• Yabancı cismi keskin bir aletle çıkarmaya çalışmayalım.
• Kımıldatılamayan yabancı cismi çıkartmaya çalışmaktan vazgeçin.

GÖZE GÖMÜLÜ YABANCI CİSİMLER

Küçük bir metal parçası ya da çapak gözün saydam tabakası veya göz gömüldüğü ya da göz küresini 
deldiği zaman yarayı ya da nesneyi fl oresan boya ile görmek bile çok zor olabilir. Hasta herhangi bir 
ağrı hissetmeyebilir. Hasta çekiçle çalışıyor, bir metali kesiyor ya da bileme yapıyorsa göze yabancı 
sisim girdiğinden kuşkulanmalısınız. 

Ne Yapalım?
• Korneal aşınma gibi tedavi edin. Ayrıca 6 saatte bir tetrasiklinli damla damlatın. Gözü kapatın.
• Mümkün olan en kısa sürede bir göz doktorunun görmesini sağlayın.
• Gözü doktor görene kadar kapalı tutun.

Ne Yapmayalım?
• Kendiniz cismi çıkarmaya çalışmayın.
• Hastanın gözünü ovmasına izin vermeyin.

GÖZ KAPAĞI VE GÖZ KÜRESİ 
YARALANMALARI

Ne Yapalım?
• Göz küresi kesilmişse ve gözden sıvı ya da jel ben-

zeri madde akıyorsa tıbbi yardım isteyin.
• Bu arada hastanın göz kapaklarını kapatın ve 

mümkün olduğunca yan yana getirmeye çalışın.
• Etkilenen göz kapağını kapalı tutmak için onu 1 ya 

da 2 kat jelli pet ile kapatın.
• Üzerine bir pet yerleştirip bantlayın.

KİMYASAL YANIKLAR

Ne Yapalım?
• Gözü en az 10 dakika bol su ile yıkayın.
• Gözü fl oresan ile boyayın.

o Göz belirgin derecede boyanıyorsa, 4 saatte bir 
göz damlası kullanarak göz kapaklarının göz 

S .Altunay M.D.
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sağlayın.

o Boyanma daha az belirgin ise, her 4 saatte bir tetrasiklinli göz damlası kullanın ve gözü kapa-
tın. Gözü her gün fl oresan boya ile kontrol edin. Göz artık fl oresan ile boyanmıyor, beyazlığını 
muhafaza ediyorsa tedaviye 24 saat devam edin.

KAVİSLİ GÖZ (KAYNAK MAKİNESİ PARLAMASI)

Elektriksel kavis içindeki radyasyon, korunması olmayan gözün yüzeyini yakabilir.

Belirtiler ve Bulgular 
• Maruziyetin ilk 24 saati içinde her iki göz kumlu hissedilebilir ve kızarık görünür.
• Parlak ışık gözü acıtır.

Ne Yapalım?
• Gözü yabancı cisim için inceleyin.
• Floresan ile boyayın.
• Sadece bir göz etkilenmişse kavisli göz tanısını dışlayabilir. 

o Korneaya gömülü yabancı cisimden ve 
o Korneal hasar alanından (fl orosan boyamada yeşile boyanır) kuşkulanabilirsiniz.

• Semptomları gidermek için gözleri soğuk su ile yıkayın ve göz kapaklarına soğuk bası uygulayın.
• Işıktan rahatsızlığı gidermek için hastaya koyu renkli gözlükler taktırın.
• Kumlu hissetmeyi azaltmak için her 4 saatte bir her 2 göze tetrasiklinli göz damlası damlatın.
• Göz tam iyileşene kadar hastanın ışığa maruziyetini engelleyip, parlak güneş ışığında koyu renkli 

gözlük takmasını tavsiye edin. 
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GENEL BİLGİ

Yaşamak için gerekli temiz havanın alınıp kirli hava olarak geri atılması işlemlerinin hava yolundaki 
bir engel nedeniyle durması haline boğulma denir. Hızla müdahale edilmezse beyne yeteri kadar 
kan gitmeyeceği için kişi ölebilir. Beyin hasarı yaklaşık 5- 6 dakika içinde başlayarak kişide geri dönüş-
süz beyin ölümüne neden olur. Bu olay çeşitli şekillerde gelişebilir. En çok, karşımıza çıkan bilinçsiz 
insanlarda dilin arkaya gitmesi, başın öne doğru bükülmesi gibi baş boyun pozisyonundaki uyum-
suzluk yüzünden ortaya çıkan durumları sayabiliriz. Ayrıca yabancı cisim, takma diş, ağızda biriken 
kanın solunum yolunu kapatması veya solunum yollarının yaralanması, ses tellerinin şişmesi gibi 
nedenlerle solunum yolları tıkanabilir. Yemek yerken lokmanın hava yoluna takılması da sık görülen 
bir durumdur. Çeşitli zehirli gazlar, kafa yaralanmaları gibi nedenlerle santral sinir sisteminin çalışma-
sının yavaşlaması, suda boğulma ve iple boğulmalar v.b. nedenlerle de hava yolu tıkanabilir. Alerjen 
maddeler (böcek ısırığı, ilaçlar, bazı gıdalar, v.s) ile hava yolunda ödem gelişerek tıkanması da boğu-
larak ölmeye neden olabilir. 

BELİRTİLER

Boğulmak üzere olan hastayı tanımak kolaydır. Hem hareketlerinden hem de solunum sıkıntısından 
bu durum kolaylıkla anlaşılabilir. Hasta tipik olarak ellerini kendi boynuna götürerek “boğuluyorum” 
işaretini verir. Eğer hasta boğulmuş ve yerde baygın durumda ise hava yolu kontrolü tüm hastaların 
ilk başta yapılması gereken bir kontrol olduğu için bu durum kolaylıkla tanınabilir. Ayrıca hastada şu 
belirtiler de olabilir; 

• Nefes darlığı
• Nabız sayısının artması
• Kısmi bilinç kaybı
• Boyun damarlarında şişme
• Yanak ve dudaklarda morarma ile birlikte yüzde kızarma, kan toplanması
• Morarma 
• Kesik veya hırıltılı soluma 
• Tam bilinç kaybı vardır. 

YABANCI CİSMİ ÇIKARMAK

Hastanın hava yolunu açmak tek tedavi şeklidir. Uygulanacak manevralar hastanın bilinci olup ol-
mamasına göre değişir. Ama ilk önce boğulmaya neden olan etken ortadan kaldırılmalıdır. Örneğin 
ağız içinde (yabancı cisim, ağızda takma diş, kusmuk, sakız gibi ajanlar varsa bunlar temizlenmelidir. 
Hastanın bilinci yerinde ise en önemli manevra hastanın öksür(tül) mesidir. Bilinci kapalı hasta yere 
sırtüstü yatırılır ve ağız içi bakarak kontrollü bir şekilde parmakla sıyrılarak temizlenir. Bu işlem asla 

1.11.  BOĞULMALAR
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cisim gözden kaçarak soluk borusunun altlarına 
inebilir. 

Hasta bilinçli ise; hastayı ayakta duracak pozis-
yona getirip tam arkasına geçin. Ellerinizi hasta-
nın belinin etrafından sıkı bir kemer gibi dolayın. 
Böylece hastayı kendi vücudunuz arkada olacak 
şekilde sıkı bir şekilde kavrayın. Kollarınız hastanın 
belinin etrafında elleriniz ise birbirine kenetlen-
miş bir yumruk halinde hastanın mide boşluğun-
da olmalıdır. Bu boşluk kaburgaların ortasında yer 
alan ve iman tahtası olarak bilinen kemiğin tam 
alt noktasıdır. Bu yumuşak bölge sizin bası nokta-
nız olacaktır. Siz hastanın arkasında iken yumruk 
haldeki ellerinizi bu noktadan geriye doğru sıkıca 
bastırın böylece hastayı bu noktadan kendinize 
doğru çekin. Bu yukarı ve karın içine doğru basıya 
Heimlich manevrası (karın basısı) denir.

• Hastanın mide boşluğu üzerinde her iki yum-
ruğunuzla içeri ve yukarı yönde bası uygula-
yın. Hasta eğer oturur pozisyonda ise hastayı 
masa veya sandalyeye de dayayabilirsiniz. 

• Bu manevrayı hızlıca 4- 5 kez tekrarlayın.

• Hastanın ağzından yabanı cisim çıkıncaya ve 
kuvvetli öksürünceye dek manevraya devam 
edebilirsiniz.

• Hasta bilinçsiz ise; hastayı sırtüstü yatırın ve 
başını hafif bir yana çevirin. 

• Hastanın kalçası üzerinde eğilin ve tam karşısı-
na geçin. 

• İki elinizi birbirine geçirerek bir yumruk oluştu-
run. 

• Hastanın mide noktası üzerinden hastanın kar-
nının içine ve başına doğru açılı olmak üzere 
bası uygulayın. 

• En az 4- 5 kez bu manevrayı uygulayabilirsiniz. 

BAŞ BOYUN POZİSYONU VERMEK

Hava yolu temizlendikten sonra hava yolunun açık 
kalması için baş ve boyuna pozisyon verilir. Bunun 
için yapılan en basit teknik hastanın başını alından 
geriye doğru iterken çeneyi kaldırma (head tilt-
chin lift) manevrasıdır. Bu manevra ile dilin geriye 
kayarak hava yolunu kapaması engellenir. Boyun 

S .Altunay M.D.
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travması olmayan herkese bu manevra uygulanabilir. Boyun travması olanlara ise boynu zorlamadan 
hava yolunun açık kalmasını sağlayacak olan çeneyi itme manevrası (jaw thrust) yapılabilir. 

SOLUTMAK

Boğulan bireylerde yabacı cisim çıkartıldıktan solunum Bak- Dinle- Hisset yöntemi ile kontrol edilir 
ve gerekirse ağızdan ağıza suni solunum yaptırılır. Solunum yollarının açılması (beyin daha fazla ok-
sijensizliğe dayanamadığından) ilk bir- iki dakika içinde gerçekleştirilmelidir.

SUDA BOĞULMADA İLK YARDIM

Bu kişiler önce güvenli bir yere çıkartılır. Sırtüstü yere yatırılır. Hastanın önce hava yolu açıklığı sağ-
lanır. Ağızda yabancı cisim varsa temizlenir. Hava yolunun açılması için bu hastalarda en basit teknik 
başı alından geriye doğru iterken çeneyi kaldırma (head tilt- chin lift) manevrasıdır. Bu manevra ile 
dilin geriye kayarak hava yolunu kapaması engellenir. Boyunda travması olmayan herkese bu ma-
nevra uygulanabilir. Boyunda travması olanlara ise boynu zorlamadan hava yolunun açık kalmasını 
sağlayacak olan çeneyi itme manevrası (jaw thrust) yapılabilir. Suda boğulanlarda travma riski her 
zaman akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda yaşamı tehdit edici bir diğer durum vücut ısısının düşmesi-
dir (hipotermi). Hipotermi sorunlarından kurtulmak için hasta ıslak elbiselerden kurtarılıp kuru bat-
taniyelere sarılmalıdır. Suda boğulmalarda hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra ağızdan solunum 
başlatılmalıdır. Bu kişiler kuru veya ıslak boğulmuş olabilirler. Başka bir deyişle hava yoluna su girme-
miş veya girmiş olabilir. Gerçekten olguların yarısında boğulma sırasında refl eks olarak yutak spazmı 
olduğu için su hava yoluna giremez. Bu yüzden suda boğulmalarda ilk yardımda amaç akciğerlerdeki 
suyu boşaltmaya çalışmak değil hemen ağızdan solutmaya başlamak olmalıdır. Bu ağızdan solutma 
işlemleri sırasında hasta zaten ağızdan suyu atacak ve kalan bir miktar su da akciğerlerden emilerek 
dolaşıma katılacaktır. 

ASILARAK BOĞULMALARDA İLK YARDIM

İpi keserek hastayı düz bir zemine yatırın. Hastanın hava yolu, solunum ve dolaşım (ABC) kontrollerini 
yapın. Hastada mutlaka boyun travması olduğunu kabul ederek ona göre müdahale edin. Gerekli 
temel yaşam desteğini verin.

S .Altunay M.D.
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 BESİN ZEHİRLENMELERİ

GENEL BİLGİ
Bakteri, virüsler veya toksinlerle kirlenmiş besinlerin tüketilmesi ile besin zehirlenmeleri meydana 
gelir. 

BELİRTİLER
Besinlerle bulaşan enfeksiyonların neden olduğu hastalıklar başlıca üç şekilde görülür:
• Kusma ön plandadır beraberinde ishal olabilir veya olmayabilir. Bakterilerden Staphylococcus au-

reus ve Bacillus cereus en sık görülen etkenlerdir. Bu bakteriler yiyeceklere kirleten (kontamine 
eden) toksin üretirler. Toksinlerin alınması ile 6 saat içinde bulantı kusma başlar. Viruslerden en 
sık görüleni ise Norovirus’dür (Norwalk virüsü olarakta adlandırılır). Ani başlayan kusmaya neden 
olur, bazen hafif ve sulu ishal eşlik eder.

•  İshal ön plandadır beraberinde kusma olabilir veya olmayabilir. Gelişmemiş ülkelerde en sık gö-
rülen neden bağırsaklar için toksik olan Escherichia coli’ dir. Gelişmiş ülkelerde ise ishalin en sık 
görülen nedeni Clostridium perfiringes’dir. Bu bakteri toksin üreterek ishale neden olur.

• Kanlı ishal. İshalde kan olmasının nedeni organizmaların bağırsak duvarına zarar vermesidir. La-
boratuvar testleri yapmadan dışkıda kanın varlığını saptamak zordur. İshalde görünen kan, sü-
müksü sıvı (mukus) veya hastada şiddetli karın ağrısı veya ateş varsa mikropların hastanın bağır-
sağına zarar verdiği kabul edilip uygun tedaviye başlanır.

TEDAVİ 
• Kusma ana semptom ise; hasta birkaç saat içinde düzelir. Hastaya bol miktarda temiz su içmesi 

önerilir. 
• İshal (sulu veya kanlı) ana semptom ise; 3 gün boyunca 12 saat ara ile ağızdan 500 mg siprofl ok-

sasin verilir. Göreve hemen dönmesi gereken çalışanlara başlangıçta 4 mg(2 tablet) daha sonra 2 
mg (1 tablet) loperamit verilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

• Siprofl oksasin verilmeden yalnızca loperamit verilmez.

KORUNMA
• Tüm çalışanların özellikle yemeği hazırlayanların ellerini yıkadıklarından emin olmak.
• Pişmemiş yemeklerin yenmemesi konusunda uyarıda bulunmak.
• Yemek satın alırken yüksek hijyen standartlarına uyulmasını söylemek.
• Pişmemiş kolay bozulabilir yiyeceklerin pişirilmeden önce buzdolabında saklanması.
• Pişirilmiş ve hemen tüketilmemiş, bekletilecek yemeklerin buzdolabında saklanması bekletilmesi.

DENİZ ÜRÜNLERİYLE ZEHİRLENMELER

CİGUATERA BALIK ZEHİRLENMESİ
GENEL BİLGİ
Ciguatera deniz ürünleri toksin zehirlenmelerinin sık nedenidir. Bu toksin mercan kayalıkları üzerin-
de tek hücreli organizmalar tarafından üretilir. Bunu tüketen balıklarda birikir ve bu balıkların insan-
lar tarafından tüketilmesi sonucu zehirlenmeler ortaya çıkar.

1.12.  ZEHİRLENMELER
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• Etkilenen balık yenilence birkaç saat sonra başlangıçta bulantı kusma görülür.
• Kısa bir süre sonra kol ve bacaklarda yanma iğnelenmeler gibi nörolojik belirtiler görülür.
• Birkaç hafta ve bazı olgularda aylar süren bulanık görme ortaya çıkabilir.

TEDAVİ
• Genellikle kendi kendini sınırlar ve zehirleme belirtileri başlangıçtan sonraki birkaç gün içinde 

kaybolur
• Nörolojik belirtiler daha uzun sürede kaybolur. Alkol, kafein ve çay tüketimi bu belirtilerin tekrar 

oluşmasına neden olur.

KORUNMA
Özellikle mercan balığı, iskarmoz balığı (barracuda) gibi tropik deniz ürünlerinin tüketimin-
den kaçınılmalıdır. 

SCOMBROİD BALIK ZEHİRLENMESİ
GENEL BİLGİ
Scombroid balık zehirlenmesi dünyanın her bölgesinde ve sık olarak görülür. Koyu etli balık türle-
rinin tüketimi ile (özellikle ton ve uskumru balığı) görülür. Balık uygun koşullarda saklanmadığında 
bakteriyel faaliyetler sonucunda ortaya çıkan histamin, zehirlenmeden sorumludur.

BELİRTİLER 
• Kontamine balık yendikten birkaç saat sonra yüzde ani ateş basması, sıcaklık hissi ve yüzde, göv-

dede lekeli döküntüler oluşur.
• Birkaç saat sonra bu belirtiler ortada kalkar.

TEDAVİ
Ağızdan 10 mg setirizin verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

KORUMA
Balıklar uygun koşullar altında saklanmalıdır.

İLAÇ VE KİMYASAL MADDE ZEHİRLENMELERİ

GENEL BİLGİ
Medikal ilaçlar, işte kullanılan yük veya maddelere maruz kalma sonrası zehirlenmeler olabilir. Zehir-
lenme ve toksik maruziyet sonrası hastaya sorulacak sorular. 
 -ne ile, -ne miktarda ve -ne zaman soru sözcükleriyle başlar.
• Kasıtlı olarak aşırı dozda ilaç veya kimyasal madde alan bir hasta ne aldığını söylemeyebilir 

ve birden çok ilaç veya madde almış olabilir.
• Zehirlenme tedavisinde hastanın ne aldığı önemli olmakla birlikte gerekli değildir Gerçekten vü-

cut neredeyse her zaman zehiri atarken yapılan destekleyici tedavi yeterli olur.
• Çok az sayıda zehir için özel (panzehir) antidot vardır. Zehirlenmelerin çok azında bu maddelere 

gereksinme duyulur.

BELİRTİLER 
• Hastayı muayene edin, gözbebeğinin boyutu, bilinç durumu, yaşamsal bulgulara ayrı ayrı dikkat 

edin.
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56 • Hangi ilaç tipinin hastanın durumunu karşıladığına karar verin (Tablo).
 İlaç ve madde tipine göre zehirlenme bulguları

İlaç tipi Bilinç durumu Gözbebekleri Yaşamsal 
bulgular

Diğer belirtiler 
ve bulgular İlaçlar

Amfetamin-
Benzeri

Uyanık, ajite, 
halüsinasyonlar 
(sanrılar)

Büyümüş Hızlı nabız, 
yüksek tansiyon, 
ateş

Terli cilt, titreme Teofilin, kafein, 
amfetamin, 
kokain

Bellodonna-
Benzeri

Uyanık, ajite, 
sanrılar

Büyümüş Hızlı nabız, 
yüksek tansiyon, 
ateş

Kuru cilt ve ağız Antihistaminik,
skopolamin, 
atropin

Sedatif-hipnotik Uyku hali, bilinç 
bulanıklığı, koma

Küçük veya 
normal

Yavaş nabız,
düşük tansiyon

Diazem, 
barbitürat, alkol

Böcek ilacı
Bilinç bulanıklığı, 
koma

Küçük Yavaş nabız Tükürük 
salgısında 
artma, göz 
sulanması, 
terleme, sık 
idrara çıkma, 
ishal, aşırı 
akciğer salgıları

organofosfat,
karbamat türevi 
böcek ilaçları

Trisiklik 
antidepresan

Bilinç bulanıklığı, 
ajite, koma

Küçük Hızlı nabız, 
ateş, başlangıç 
yüksek tansiyon 
sonra düşük 
tansiyon

Kas seyirmesi, 
felç

Amitiriptilin, 
imipramin,
Doxepin

TEDAVİ
• Hastaya bol sıvı verilmeli.
• Tıbbi önerilerin gecikmesi durumunda ağızdan tek bir 1 mg/kg dozda aktif kömür verin. Bilinç 

kapalı ise solunum yolu kontrolü yapılmadan aktif kömür vermeyin.
•  Tele Sağlık Merkezini arayınız

DİKKAT
• Glasgow koma skoru ≤6
• Sistolik kan basıncı < 100 
• Nöbet geçiriyor ise
• Nabız düzensizliği veya nabız <50 atım/dk 
• Yavaş salımlı tabletler ile zehirlenme kanıtı (genelde paket üstünde ticari ismi ardı sıra SR veya ER 

yazar) varsa 
• Tehlikeli ilaçlarla zehirlenme durumunda hastayı tahliye etmeyi planlayın.

 GAZ ZEHİRLENMELERİ

KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİ
GENEL BİLGİ
Karbonmonoksit hemoglobine (dokulara oksijen taşır) bağlanır ve dokulara oksijen taşınmasına en-
gel olur. Yangın dumanının, yetersiz havalandırılmış motorlardan çıkan egzoz veya yakıt soba gazla-
rının solunması ile oluşur.
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Hafif seyreden olgularda
• Baş ağrısı
• Mide bulantısı
• Baş dönmesi
• Güçsüzlük
Ağır seyreden olgularda
• Uyku hali
• Bilinç değişikliği
• Bilinç kaybı

TEDAVİ
• Hastayı bulunduğu ortamdan hızla uzaklaştırın.
• Hava yolunu kontrol edin.
• % 100 rezervuarlı maske ile oksijen verin.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

 SİYANÜR ZEHİRLENMESİ
GENEL BİLGİ
Siyanür gemi tütsülemek için kullanılır. Bu işlem dikkatsizce ve eğitimsiz işçilerce yapılırsa maruziyet 
sonucu zehirlenmeler oluşur. Hidrojen siyanür kapalı alanlarda birikir ve havalandırma aracılığı ile 
dağılarak zehirlenmelere neden olabilir.

BELİRTİLER 
• Gözde ve burunda tahriş
• Nefes darlığı ve baş ağrısı
• Kusma
• Bilinç değişikliği
• Güçsüzlük
• Felç
• Koma
• Daha sonra ölüm meydana gelebilir.

TEDAVİ
• Hastayı bulunduğu ortamdan hızla uzaklaştırın.
• Hava yolunu kontrol edin.
• % 100 rezervuarlı maske ile oksijen verin.
• Antidot tedavisi hayat kurtarıcı olabilir. Antidot tedavisi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

KARBON DİOKSİT ZEHİRLENMESİ
GENEL BİLGİ
Atmosferde sık olarak bulunan gazdır. Ağır bir gaz olduğu için kapalı alanlarda yerde birikir ve solu-
nan havada oranı artarsa zehirlenmelere neden olur.

BELİRTİLER 
• Nefes darlığı
• Baş ağrısı
• Sıcak basması
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58 TEDAVİ
Hasta bulunduğu ortamdan uzaklaştır.

 TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR ( FOSGEN,  KLOR,  AMONYAK) İLE ZEHİRLENME
GENEL BİLGİ
Bu gazlar havadan ağırdır ve kapalı alanlarda yerde birikirler.

BELİRTİLER 
• Göz, deri, akciğerler ve solunum yollarında tahriş. 
• Ağır yanıklar.
• Burun ve boğazda tahriş.
• Öksürük ve nefes darlığı akciğer hasarını düşündürür. Hafif seyreden olgularda bu bulgular 24 

saat maruziyetten sonra oluşurken ağır seyreden olgularda bu bulgular hemen gelişir.
• Özellikle amonyak maruziyetlerinde gözde yanma.

TEDAVİ 
• Hastayı bulunduğu ortamdan uzaklaştırın.
• Hava yolunu kontrol edin.
• Rezervuarlı maske ile oksijen verin.
• Hastanın tahliyesi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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 KIRIK

Kırık, bir kaza sonucu kemik dokusunun sürekliliğinin tümüyle bozulmasıdır. Kırıklar çoğu zaman 
şiddetli ve ani düşüşler, araba kazaları gibi  olaylar sonucu meydana gelir. Ayrıca, darbe olmaksızın ya 
da önemsiz bir olay sonucu ortaya çıkan kırıklar vardır. Bu kırıklar, kemiklerin gereği kadar dayanıklı 
olmamasından kaynaklanır. Raşitizm, osteoporoz (kemik dokusunun yoğunluğunun azalması), oste-
omiyelit (kemik sert dokusu ve iliği iltihabı), kemik veremi, birincil ya da ikincil kemik tümörleri gibi 
kemik yapısında zayıfl amaya ya da erimeye yol açan hastalıklar bu tür kırıklara yol açabilir.
 Tek bir bölgeyle sınırlı kırıklar bile tüm vücudu kapsayan bir tehlike yaratabilir. Bünyeye göre de 
değişebilen bu tehlikelerin en önemlileri yağ tıkaçları ya da aşırı kanamaya bağlı  şoktur. Bu yüzden 
hastanın yalnızca kırık bölgesiyle değil, genel durumuyla da ilgilenmek gerekir.
 Özellikle tam olmayan kırıkların tanınması zordur.  Bunun nedeni belirtilerin zayıf ya da gizlen-
miş (örneğin giysilerin altında) olmasıdır. Bu kuşkulu durumlarda çok dikkatli hareket etmek gerekir. 
Öncelikle zarar gördüğü sanılan bölgedeki giysiler dikkatle çıkarılmalıdır. İşlem hastaya zor geliyor 
ya da acı veriyorsa hemen durdurulmalı ve kırık varmış gibi hareket edilmelidir. Daha hafif seyreden 
olgularda ilk yardımı yapan kişi parmağını kırık olduğundan kuşkulandığı kemik üzerinde gezdirerek 
yerel bir acı olup olmadığına bakabilir. Parmak kırık bölgesine ulaştığında acının artması, kırık kuşku-
sunun doğrulanmasında önemli bir unsurdur.
 Kırığın en sık rastlanan sonuçları şok ve iltihaptır. Kırık ke-
miğin iliğinden kana geçen yağ tıkaçları akciğere ulaşarak acı, 
solunum zorluğu, ateş, kalp atışının artması, ajitasyonla seyre-
den ve ölümcül olabilen bir tabloya yol açabilir.

KAÇ ÇEŞİT KIRIK VARDIR?

Açık ve Kapalı Kırıklar
Kapalı ve açık kırıklar arasında ayrım yapmak büyük 
önem taşır. 
 Açık kırıkta deri ile derialtındaki yumuşak dokuların bü-
tünlüğü bozulmuştur ve kırık hattı, dış ortam ile ilişkidedir. 
Kemik dokusunun iltihaba karşı direnci daha düşük olduğun-
dan, açık kırıklarda kemik iltihabı tehlikesi çok yüksektir.
  Kapalı kırıkta ise kırığı kaplayan ve dış ortamdan ayıran 
dokuların bütünlüğü bozulmamıştır. Her iki kırık türünde de 
sinirlerde, kan ve lenf damarlarında ve çevredeki yumuşak 
dokularda çeşitli derecelerde yara ve bereler oluşabilir. Kı-
rıklar her zaman kolay fark edilmez. Ancak, hastanın yanlış 
taşınması bazen çok ağır zararlar getirdiğinden, tanıda hata 
payını en aza indirmek gerekir. Bir kırığı yok saymak ise yanlış 
tanımlamaktan daha tehlikelidir. Örneğin, bir omur kırığı fark 

1.13. KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALAR

 S. Altunay M.D

 Kapalı kırık                   Açık kırık
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60 edilmez ya da kırık kuşkusu önemsenmezse, hastanın dikkatsiz ve yanlış taşınması omurilikte hasara, 
sonuçta da felce neden olabilir.

Kırık Belirtileri Neler Olabilir?
• Hareket ile artan ağrı.
• Şekil bozukluğu.
• Hareket kaybı.
• Ödem ve kanama nedeniyle morarma.
• Ağrılı bölgelerin tespiti için elle muayene gereklidir.

Kırığın Yol Açabileceği Olumsuz Durumlar Nelerdir?
• Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma. Parçalı kırıklarda kanamaya bağlı 

şok meydana gelebilir.

Kırıklarda İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?
• Yaşamı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir.
• Hasta/yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur.
• Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır (aksi takdirde gelişebilecek ödem doku hasa-

rına yol açacaktır).
• Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki 

renk, hareket ve duyarlılık kontrol edilir.
• Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak 

şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış ve 
kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır.

• Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır.
• Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir.
• Kol ve bacaklar yukarıda tutulur.
• Tıbbi yardım istenir.

 BURKULMA

• Eklem yüzeylerinin anlık ayrılmasıdır. Zorlamalar sonucu oluşur.

Burkulma Belirtileri Nelerdir?
• Burkulan bölgede ağrı.
• Kızarma, şişlik.
• İşlev kaybı.

Burkulmada İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?
• Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir.
• Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır.
• Hareket ettirilmez.
• Tıbbi yardım istenir.

 ÇIKIK

• Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır. Kendiliğinden normal konumuna dönemez.
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61Çıkık Belirtileri Nelerdir?
• Yoğun ağrı.
• Şişlik ve kızarıklık.
• İşlev kaybı.

Çıkıkta İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?
• Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.
• Kırık yerine oturtulmaya çalışılmaz.
• Hasta / yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.
• Bölgede nabız, deri rengi ve ısısı kontrol edilir.
• Tıbbi yardım istenir.

Kırık Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Nasıl Olmalıdır?
• Tespit için ilk yardım personeli elde olan malzemeleri kullanır. Bunlar üçgen sargı, rulo sargı, bat-

taniye, hırka, eşarp, kravat, vb. tahta, karton vb. malzemeler olabilir.

Tespit Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
• Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
• Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
• Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzeme ile kaplanmalıdır.
• Yaralı bölge nasıl bulunduysa öyle tespit edilmeli, düzeltilmeye çalışılmamalıdır.
• Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın üstünde ve altında kalan eklemleri de içerecek şekilde yapılma-

lıdır.

Tespit Yöntemleri Nelerdir?

Kol ve Köprücük Kemiği Kırığının Tespiti
• Koltuk altına yumuşak malzeme yerleştirilip.
• Kol askıya alınır.
• Üçgen bandaj yaralının gövdesinin üzerinde, üçgenin tepesi dirsek tarafına, tabanı gövdeyle aynı 

hizada olacak şekilde yerleştirilir.
• El dirsek hizasında bükülü olarak göğsün alt kısmına yerleştirilir ve üçgen bandajın iki ucu yaralı-

nın boynuna düğümlenir. Tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır.
• Kol askısı desteği, göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir (geniş dış bandajda yerleştirile-

bilir.). Böylece yaralı kol ve omuz eklemi vücuda yapışık bir şekilde sabitlenmiş olur.

Pazı Kemiği Kırığı Tespiti
• Sert tespit malzemesiyle yapılır.
• Kırık kemiği tespit edecek olan malzemeler yerleştirilmeden önce, kolun altına (koltuk boşluğun-

dan yararlanılarak) iki şerit yerleştirilir.
• Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği.
• Uzun olanı ise omuzla dirseği içine alacak şekilde yerleştirilir.
• Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak tespit edilir. Şeritler çok kısa bağlanmamalıdır.
• Dirseği tespit için kol askısı takılır.
• Omur tespiti için, göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş kumaş şerit veya üçgen bandaj uygulanır.

Dirsek Kırığı Tespiti
• Kol gergin vaziyette bulunduysa, hastanın vücudu boyunca gergin ve deri ile arası yumuşak mal-

zemeyle doldurulmuş tespit malzemeleri yardımıyla tespit edilir.
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62 • Eğer bükülmüş vaziyette bulunduysa, bir kol 
askısı desteği yardımıyla tespit edilir.

Kol Askısıyla Ön Kol, Bilek ve El Tespiti
• Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önle-

mek için yaralı ön kolun altına üçgen kol askısı 
yerleştirilir. Hasta/yaralının boynunun arkasına 
üçgenin iki ucu düğümlenir.

• Aşırı hareket etmesini engellemek için geniş 
bir bandaj yardımıyla, gövdeye bağlanır.

Dirsek Kemiği ve/veya Ön Kol Kemiği 
Kırığında Sert Malzemelerle Tespit
• Ön kolun altına 2 şerit yerleştirilir.
• Yumuşak maddeyle desteklenmiş sert tespit 

malzemelerinden biri parmak diplerinden dir-
seğe kadar içe, diğeri elin dış yüzünden dirse-
ğe gelecek şekilde dışa konarak tespit edilir.

• Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanır, 
fazla sıkılmamalıdır.

• Dirsek eklemini tespit için kol askısı takılır.
• Bilek kemiklerinde veya el tarak kemiği kırıkla-

rında bölgeyi bir kol askısı ile tespit yeterlidir.
• Parmak kemiği kırıkları ile çıkığı ayırt etmek 

zordur. Tespit için, bir tespit malzemesi ile ya-
ralı parmak yanındaki sağlıklı parmakla birlikte 
bandaj yapılabilir.

Pelvis (Leğen) Kemiği Kırığı Tespiti
• Her iki bacak arasına bir dolgu malzemesi ko-

nur.
• Sekiz şeklindeki bir bandajla bilekler tespit 

edilir.
• Doğal boşlukların altından (dizler ve bilekler) 

bandajları kaydırmak ve iki tanesi kalça ve diz-
ler arasında diğer ikisi dizler ve bilekler arasın-
da olacak şekilde düğümlemek suretiyle tespit 
edilir. Bütün düğümler aynı tarafta olmalıdır.

A  S . ltunay M.D.

Alt n  M.S . u ay D.

l ayM .

S .A tun  D.

Üçgen kol askısı (bandaj)

 Gazete kağıdı ve üçgen bandaj ile tespit

Sert tespit malzemesi (tahta)
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63Uyluk Kemiği Kırığının Tespiti
• Sert tespit malzemesi ve sağlam bacağı (ikinci bir tespit malzemesi gibi) kullanarak tespit etme.
• Bir el ayağın üst kısmına, diğeri bileğe konularak yaralı bacak tutulur ve sağlam bacakla bir hizaya 

getirmek için yavaşça çekilirken aynı zamanda hafifçe döndürülür.
• Her iki bacak arasına (dizler ve bilekler) bir dolgu malzemesi konur.
• Sekiz şeklinde bir bandajla bilekler sabitlenir.
• Yaralının vücudunun altından, kımıldatmaksızın doğal boşlukları kullanarak bel, diz ve bileklerin 

arkasına 7 kumaş şerit (veya benzeri) geçirilir.
• Yumuşak malzemeyle desteklenmiş sert tespit malzemesi, koltuk altından ayağa kadar yerleştiri-

lir ve ayaklardan yukarı doğru bağlanır.
• Düğümler tespit malzemesi üzerine atılarak bandajlar bağlanır.
• Bilek hizasındaki bandaj öncekinin üzerine sekiz şeklinde bağlanır.
• Sert tespit malzemesi bulunmaması halinde, sağlam bacağı tek destek olarak kullanarak, geniş 

bandajlarla tespit edilir.

 Yumuşak tespit malzemesi (battaniye)

Diz Kapağı Kırığı Tespiti
• Geniş bandajlar yardımı ile iki bacağı birleştirerek dizkapağı tespit edilir. Dizin üst ve altında kalan 

bandajları sıkarken dikkatli olunmalıdır.
• Geniş ve sert tespit malzemesi (tabla) varsa, kalçadan ayağa kadar yaralı bacağın altına yerleş-

tirilir ve   ikisi kalça ve diz arasında, ikisi de diz ile bilek arasında olmak üzere geniş bandajlarla 
bağlanabilir. Bunun üzerine eklemi sabitlemek amacıyla, sekiz şeklinde bir bandaj sarılır.

A

S Alt n y M D
. u a  . .

B

A

S Alt n y M D
. u a  . .

B

A

B
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64 Kaval Kemiğinin Tespiti
Uyluk kemiği kırığı tespitindeki gibidir.
• Bacaklar tutulur ve yavaşça çekilir.
• Doğal boşluklar kullanılarak (dizlerin altı, bileklerin altı) yaralı bacağın altından kumaş şeritler 

geçirilir.
• Uygun bir şekilde yumuşak dolgu malzemesiyle desteklenmiş tespit malzemelerinden biri iç ta-

rafta kasıktan ayağa kadar, diğer tarafta kalçadan ayağa kadar yerleştirilir.
• Ayaklardan başlanarak şeritler dış tespit malzemesi üzerinde düğümlenerek bağlanır. Bilek hiza-

sındaki bandaj ayak tabanı üzerine sekiz şeklinde düğümlenir.

Bileğin / Ayağın Tespiti
• Yaralının ayakkabıları çıkarılmadan bağları çözülür.
• Bilek seviyesinde sarılmış sekiz şeklinde bir bandajla her iki ayak birlikte tespit edilir ve yumuşak 

malzemelerle iyice kaplanmış (rulo yapılmış bir battaniye) bir yüzeye dayamak suretiyle bacakları 
yukarıda tutmak gerekir.
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ALEVİ SÖNDÜRMEK

Yapılması Gerekenler
• Yanık hastasına hemen gözlerini kapamasını söyleyin ve kuru toz üfl eyen yangın söndürücü 

(çoğu ülkede kırmızı renk ile kodlanmıştır) ile ateşi söndürün.
• Ateşi söndürdükten sonra, gözlerinden giren yangın söndürücünün kuru tozlarını yıkayın.
• Kuru tozlu yangın söndürücü yoksa, yanık hastasını yatırın ve mümkün olan herhangi bir madde 

ile vücudunu sararak alevleri söndürmeye çalışın; YADA
• Üstüne kova dolusu su dökün; YA DA
• Varsa hortumla; kurbanı ıslatın.
• İçin için yanan tüm giysilerinin söndürüldüğünden emin olun.

Yapılmamaması Gerekenler
• Karbon dioksit içeren yangın söndürücü (çoğu ülkede siyah renk ile kodlanmıştır) KULLANMAYIN, 

bu gaz yanık hastasını boğabilir.
• Elde başka yangın söndürücü yoksa ve karbon dioksitli söndürücüyü kullanmaya mecbursanız; 

alevi söndürür söndürmez, yaralıyı gaz bulutunun dışına çıkartın.

SICAK YANIKLARI VE HAŞLANMALAR

Yanık (ısı kaynağı ne olursa olsun) ve haşlanmaların tedavileri genel olarak aynıdır. Elektrik yanıkların-
da cildin yüzeyinde küçük bir yanık varken, alttaki dokuda geniş yanık alanı olabilir.
• Cildin bir dış (epidermis) bir de derin tabakası (dermis) vardır. Dermisde ter bezleri, kıl folikülleri 

ve cildin duyu ve ağrısını taşıyan sinir uçları bulunur. 
• Yanık hastasında yanıt alınması gereken en önemli hususlar;

1. Yanık ne kadar derine iniyor?
2. Yanıktan etkilenen cildin alanının genişliği ne kadar? 

• Yanıklar geneldlikle vücuttan sıvı kaybına (kanın sarı kısmı olan plazma) neden olurlar.
• Genel olarak yanık alanı ne denli genişse, sıvı kaybı o denli çok, yaralının gireceği şok da o denli 

ciddi olacaktır.
• Yanıktan etkilenen alanı hesaplayabilmek için dokuzlar kuralı kullanılır. (Şekil3) Çocuklar için (be-

bekler için değil), kafa için hesaplanan oran ikiyle çarpılmalı ve diğer bölgelerdeki orandan %1 
azaltılmalıdır.

1.14.  YANIKLAR
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66 I. derece yanık

II. derece yanık III. derece yanık

Yanığın Şiddet Derecesinin Belirlenmesi:
1. Derece

• Cildin dış kısmını tutar (epiderm).
• Basmakla solan kırmızılık izlenir, hafif yanık olgularında ağrı ve şişlik izlenir.
• 3-7 günde iz bırakmadan iyileşir.

2. Derece
• İkiye ayrılır. Yüzeysel ve derin.

A. Yüzeysel
o Ağrı vardır; basmakla ya da yanığa hava üfl emekle bile hassasiyet izlenir.
o Yanık alanı sulanmıştır, su kabarcıkları gözlenir.
o 7-21 günde, genellikle iz bırakmadan iyileşir.

B. Derin
o 3. derece yanıktan ayrımı ilk başta zor görünür.
o Sinir uçlarını yaralanmasına bağlı ciddi ağrı hissedilir.
o Büyük ve patlamaya hazır kabarcıklar gözlenir.
o Kırmızı yanık alanları dokunmakla solmazlar.
o Haftalar-aylar arasında iyileşir, genellikle iz bırakır.

3. Derece
• Derinin tüm katmanları yanmıştır. Yanık alttaki yağ, kas, kemik dokusuna kadar uzanım göste-

rebilir.
• Cilt genelde siyah ya da koyu kahverengidir.
• Genellikle ağrı yoktur.
• Tedavi edilmezse iyileşmez
• Cilt nakli ile haftalar ila aylar sonra iyileşir.
• Her zaman iz bırakır.
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Dokuzlar kanunu : yanık yüzeylerin
ve verilecek sıvı miktarının hesaplanmasında
bilinmesi gereken yaklaşık oranlar

Dokuzlar kanunu

A  S . ltunay M.D.
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• Eksik tedavi yanık hastasının iyileşmesini kötüleştireceği için, yapmanız gereken müdahale konu-

sunda emin değilseniz, müdahale etmeyin ve acilen tıbbi yardım alın.
• GEMİDE TEDAVİ ETMEMENİZ GEREKEN YANIK HASTALARI

1. Başka bir yaralanması varsa
2. Bebek/çocuk/50 yaşından büyükse
3. Yüzde/elde/ayakta/kasıkta/cinsel organda/makatta yanık varsa
4. Büyük bir eklemi tutan yanığı varsa
5. Bir kolunu/bacağını çepeçevre saran yanığı varsa.

Yapılması Gerekenler
• Küçük yüzeysel yanıklar dışında tüm vakalarda tıbbi yardım için Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• GEMİDE TEDAVİ EDEBİLECEĞİNİZ HASTALAR

o 50 yaş altı, kısmi kat yanığı olan, <%15 yanık alanı olan hastalar.
o 50 yaş üstü, kısmi kat yanığı olan, <%10 yanık alanı olan hastalar.

• Yanık alanını mümkün olduğunca çabuk bir sürede (deniz/tatlı) akan soğuk su altında en az 10 
dakika boyunca soğutmaya çalışın ya da

• Yanık alanını soğuk su dolu leğene batırın.
• Kıyafetleri nazikçe çıkarmaya çalışın ama cilde yapışmış olanları asla yırtmaya çalışmayın.
• Yanık alanını; ondan daha büyük bir kuru, tüylü olamayan bir örtü ile örtün ve bandajlayın.
• Yanık alanını soğuttuktan sonra hastayı temiz su ve pansuman malzemelerinin olduğu ılık bir 

odaya alın.
• Küçük yanıklarda ağrı kesmek için parasetamol ya da ibuprofen verin.
• Büyük/derin yanıklarda ağrı kesmek amacıyla başlangıç dozu kas içine 15-20 mg olmak üzere 

morfin verin.
• 3-4 saatte bir ağrının eski seviyesine inmesini beklemeden ikinci dozu yapın.
• İkinci dozdan 1 saat sonra hastanın ağrısı devam ediyorsa, morfin dozunu %50 arttırın.
• Hastayı rehidratasyon sıvıları ya da şekerli çay içme konusunda cesaretlendirin ya da;

o Damar içine kanül yerleştirerek 125 ml/saat dozunda %0.9’luk normal salin vermeye başlayın.
• Hasta nakledilmeyi bekliyorsa, hastayı ılık ortamda tutmaktan başka müdahale yapmayın. 

Yorganların yanıklara yapışmamasına dikkat edin.
• Hasta gemide kalacaksa yanık alanını nazikçe sabun ve içilebilir su ile yıkayın.

o Dezenfektan (klorheksidin gibi) kullanmayın zira yara iyileşmesini geciktirirsiniz.
o Geniş yanık alanlarını bir seferde açıp müdahale etmeyin.
o Hastayı ılık tutun; ciltten kayıplar hastayı hipotermiye yatkın hale getirir.
o Ölü deriyi, patlamış kabarcıkların derilerini steril bir makas ile kesip alın.
o Patlamamış kabarcıkları patlatmayın;

 Ama eğer kabarcık içindeki sıvı kanlı/dumanlı ise.
 Kabarcık eklemi tutuyorsa.
 Kabarcığın üstüne yatmaktan kaçamıyorsa; steril bir makas ile kabarcığı üstten kesin (iğne 

ile delmeyin).
o Yanık alanını balla kaplayın (yapılan çalışmalar balın antibiyotikler kadar etkili olduğu hatta 

daha güvenli bulunduğunu saptamıştır) ve sonra steril yapışmayan bir örtü ile örtün.
o Yanık yerinden hem sıvı kaybını önlemek hem de pansumanı sağlamlaştırmak için en uygun 

biçimde bandaj yapılması gerekir. Kollar ve bacaklar için tübüler örtü ya da krep tarzı bandaj, 
diğer vücut alanları için elastik örtü önerilir.

o El ve ayak yanıklarında parmakların birbirine yapışmasını önlemek amacıyla, parmakları ayrı 
ayrı bandajlayın.
 Yüzeyel el ve ayak yanıklarını örtmeyin/ya da sadece yapışmaz bir gazlı bezle örtün.
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o Pansumanı günlük veya ilk başlarda daha sık değiştirin. Pansumandan sıvı sızarsa.

 Eski balı yıkayın ve yeni bir pansuman yerleştirerek eskisi gibi örtün.
o Yanık yerinde yeni pembe deri gelişimi (genelde 1-3 hafta) gözlenince, bal sürmeyi bırakın ve 

sadece kuru pansumanla örtün.
o İyileşmenin göstergesi olarak ortaya çıkan kaşıntıyı önlemek için ağızdan günde iki kez 5-10 

mg setrizin verin.
o Tam kat (>2 cm) ya da geniş alanlı yanıklarda bir sonraki limanda iyi tıbbi olanakları olan bir 

merkezde, yanık üzerine uzmanlaşmış bir doktorun görmesini sağlayınız. En iyisi yanıktan 
sonraki 8-10 gün içinde gerçekleştirilmek üzere cilt nakli gerekebilir.

YANIĞIN MİKROP KAPMASI

Yanığın kendisi ağrı, kızarıklık ve ısı artışına neden olduğundan yanık alanının mikrop kaptığının (en-
fekte olduğunun) anlaşılması zordur. Ateş ya da lenf düğümünde büyüme ya da ilk iki günde ağrıda 
artış enfeksiyonu düşündürür. Yanık dokusunda enfeksiyon tehlikelidir, mikrop kana karışabilir ve 
yara yerindeki doku hasarını kötüleştirebilir.

Yapılması Gerekenler
• Enfeksiyondan şüphe ederseniz

o tıbbi tavsiye alın ve bir an evvel sevk planlayın.
o günde iki kez ağızdan 875 mg dozda amoksisilin/klavunat almaya başlayın.

SOLUNUM YOLU YANIKLARI

Ağız ve burun civarındaki tüm yanıklarda solunum yolu yanıklarının da akılda tutulması gerekir. Has-
ta bir an evvel sevk edilmelidir. Duman ya da kuru gaz solumayla meydana gelen yanıklarda, etken 
madde genelde boğazdan aşağı inmez. Aşırı sıcak buhar solumak, boğazlar kadar akciğerlerde de 
yanığa neden olurlar.

Yapılması Gerekenler
Yanıktan hemen sonra ortaya çıkan boğaz yanığı ve boğazda şişlik ya da kabarcıklara bağlı solunum 
sıkıntısı gözlenir gözlenmez ivedilikle sevk edilmelidir.

ELEKTRİK YANIKLARI

Elektrik akımı üç şekilde hasar verir.
1. Enerjiyi vücut içinde ısıya dönüştürerek, yanıklara yol açar.
2. Kalbe doğrudan etki eder.
3. Düşmelere yol açarak yaralanmaya neden olur.

ELEKTRİK YANIKLARI
Elektrik yanıkları 4 tipte görülür:
1. İç yanıklar: Elektrik akımı vücudu geçerken oluşur ve sıklıkla elektrik akımına yüksek dirençli do-

kular (cilt, yağ, kemik) tarafından ısı üretilir. Sinirler ve damarların direnci daha düşük olduğundan 
daha az yaralanırlar. Giriş- çıkış yaraları (iç yanık alanı genişken, giriş- çıkış yaraları küçük olabilir) 
mevcuttur.

2. Ark yanıkları: Elektrik akımı cildi vurmakla birlikte vücuda giriş yapmaz.
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693. Alev yanıkları: Ark veya yıldırım çarpması sonucu giysilerin yanmasıyla oluşur.
4. Yıldırım çarpması: Yıldırım çarpmasıyla vücuda saniyenin 1/10 ila 1/1000’lik süresince 10.000.000 

Volt elektrik verilir. Yıldırımın etrafındaki havanın sıcaklığı ortalama 30 000°C olup yanığı tetikler. 
Yıldırımdaki elektrik akımı sıklıkla cildin üzerinden gezinip içeriyi, dokuları yakmaz.

Yapılması Gerekenler
• Elektrik ile temas eden kişiye yaklaşırken, bir sonraki yanık hastası olmayacağınıza emin olun.
• Mümkünse elektriği kesin.
• Elektriği kesemeyecekseniz, hastaya yaklaşmadan, dokunmadan evvel lastik eldiven, bot giyin ve 

plastik bir örtü ile izolasyon sağlayın.
• Yanık hastası elektrik kabloları arasında dolanmışsa, kabloları tahta bir sandalye, çubuk ya da me-

tal olmayan izole bir madde ile uzaklaştırın.
• Hemen kalp atımını ve nefesini kontrol edin.
• Hasta solumuyorsa kurtarıcı soluk verin.
• Kalp atışı yoksa hemen göğüs basısına başlayın.
• Bir kişiyi yardım bulması için gönderin.
• Solunum gelince, yanık alanlarını soğuk su ile soğutun, temiz, kuru, tüysüz bir örtü ile sarın.
• Isı yanıklarında olduğu gibi tedavi edin (ağrıyı kesin, şok tablosuna girmesini önleyin /şoku tedavi 

edin, enfeksiyonu tedavi edin/önleyin).

ELEKTRİK AKIMI İLE ÖLÜM

Elektrik akımı; kalbi aniden durdurup ya da kalbi anormal bir ritme sokarak ani ölüme neden olabilir. 
Ani ölüme neden olmazsa, genellikle kalp tehlikeli olmayan ve saatlerce süren anormal ritme girer. 
Her ne kadar elektrik akımından sonra kalbi duran bir hastanın gözbebekleri büyüse ve ışığa yanıtsız 
hale gelse de (ölüm bulgusudur), elektrik akımı alan hastaya (gözbebekleri büyümüş ve yanıtsız olsa 
bile) yapılan canlandırma girişimi (resüsitasyon) başarılı olabilir. Elektrik akımı omurga kırılmalarına 
ve düşmelere neden olabilecek kadar güçlü ani ve yaygın kasılmalara neden olduğundan bu hasta-
ların muayenesi daha ayrıntılı ve dikkatli yapılmalıdır.

Yapılması Gerekenler
• Aşağıdaki durumlarda çok ciddi sorunlar gelişme olasılığı düşüktür.

o Verilen elektrik akımı <1000 volt ise.
o Hasta kendini iyi hissediyorsa.
o Kalp atımı ve tansiyonu normalse.
o Gözbebekleri normal büyüklükte ve bilinci yerinde ise.
o Konuşma ve yürüme normalse.
o Ciltte yanık yoksa.

• Yukarıda sayılan bulguların HİÇBİRİ yoksa
o Sahildeki bir hastaneye nakli organize edin.
o Damar yoluna kanül yerleştirip bol açık renkli idrar çıkışı sağlanana kadar (150-200ml/saat ile 

başlayan dozda %0,9’luk normal salin verin.
o Cilt yanıklarını diğer yanıklar gibi tedavi edin.

 
ELEKTRONİK SİLAHLARLA MEYDANA GELEN ELEKTRİK ŞOKLARI

Elektroşok veren sersemletici silahlar sıklıkla bulunmakta ve sadece polislerce değil suçlularca da 
kullanılmaktadırlar. Bu silahlar elektrik şoku yaratarak cilt yanıklarına ve potansiyel ölümcül anormal 
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70 kalp ritimlerinin oluşmasına neden olabilirler. Bu silahlarla oluşan yanıklar diğer ısı yanıkları gibi te-
davi edilmelidirler.

 KİMYASAL YANIKLAR

Yapılması Gerekenler
• Kirlenmiş giysileri çıkartın.
• Kurbanın cilt ve gözlerindeki kimyasal maddeleri bol su ile yıkayın.
• Kimyasal sıvılar gözlere daha zararlı olduğu için, gözlerin yıkanmasına ÖNCELİK verilmelidir.
• Tek göz etkilendiyse, hastanın başını etkilenen gözün tarafına eğerek kimyasal maddelerin akıp 

diğer sağlam gözü etkilemesini önleyin.

Küçük kimyasal yanıklar görünürde sorun yaratmasalar da, belli bir süre sonra sorun oluşturabilirler. 
Maruz kalınan kimyasal maddeye ve içeriğine yönelik ayrıntılı kayıt tutulmalı, bu kaydın bir kopyası-
nın, gemiden ayrılırken hastaya verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 DUMAN SOLUMA

Duman karbon monoksit ve sıklıkla hidrojen siyanür içerdiği için akciğerlere toksik olan diğer alev 
ürünü maddeler kadar akciğerlere toksiktir. Oksijen, alev içinde tüketildiği için dumanda az miktarda 
oksijen bulunur. Karbon monoksit kanın akciğerlerde oksijen taşımasını, siyanür ise dokularda oksi-
jenin kullanılmasını engeller. Bu iki duruma ek olarak dumanda oksijen miktarının da az olduğu göz 
önünde tutulursa, bu iki toksin ve oksijen azlığı dumanın etkilerini açıklar. Aşırı oksijen azlığı komaya 
ve kalbin durmasına sebep olur.
• Hemoglobin alyuvarlarda bulunan ve hücrelerin hayatta kalması için akciğerlerden oksijeni alıp 

dokulara taşıyan bir proteindir.
• Dumandaki karbon monoksit hemoglobine bağlanarak, hemoglobinin oksijeni tutmasını engel-

ler.
• Karbon monoksit taşıyan hemoglobin, oksijen taşıyan hemoglobin kadar kırmızıdır. Bu durum 

ciddi karbon monoksit zehirlenmesi geçiren hastaların tenlerinin niye hep sağlıklı pembe renkli 
olduğunu, mavi renkli (siyanotik) olmadığını açıklamaktadır.

Duman ayrıca hava yoluna toksik maddeler de içerir. Bu toksik maddelerden bolca soluyan hastalar-
da solunumda daralma ve bol sulu balgam gözleniyor. Bu bulgular duman soluduktan hemen ya da 
bir-iki gün sonra gözlenebilir.

Yapılması Gerekenler
• Maske ile (nazal kanül değil) en yüksek akım-

dan oksijen verin.
• Kandan karbon monoksitin temizlenmesi sa-

atler alabileceği için, oksijen tedavisini 24 saat 
boyunca ya da oksijen tüpü bitene kadar uy-
gulayın.

• Siyanürün panzehirinin en yakın hangi kıyıda 
olduğunu öğrenmek için tıbbi danışmanlık 
alın.

A ngina
göğüste baskı,
ağrı  ve rahatsızlık
hissidir

S .Altun y M.Da .Kalp krizi

Angina
göğüste baskı,
ağrı ve rahatsızlık
hissidir



1.15. Ağır Sindirim
 Yolu Kanam

aları

71

• Gastrointestinal (Sindirim yolu) kanama olgularının yaklaşık yarısı peptik ülser kanaması nedeniy-
le oluşur. 

• İkinci sırada en sık görülen gastrointestinal kanama nedeni yemek borusu varislerin den oluşan 
kanamadır (Sirozlu hastalarda yemek borusu (özofagus) içini örten genişlemiş toplardamarlar-
dan köken alır). 

• Peptik ülserden kaynaklı kanama genellikle saatler ya da günler sonra durur.
• Yemek borusu varislerinin kanaması genellikle tedavi uygulanmadan durmaz.
• İnce bağırsaklara endoskopi ile doğrudan inceleme yapmadan hastanın kanamasının nereden 

geldiğini söylemek mümkün değildir.
• Sindirim yolu kanamaları gelişmiş ülkelerdeki en donanımlı hastanelerde bile çok belirgin ölüm 

oranlarına sahiptir.
o Ölüm riski daha fazladır.

 Yemek borusundan köken alan sindirim yolu kanamalı hastalarda ölüm riski, peptik ülserli 
hastalara göre daha fazladır.

 Daha yaşlı hastalarda ölüm riski daha fazladır
 Başka ciddi hastalıkları olan hastalarda ölüm riski daha fazladır.

AĞIR ÜST SİNDİRİM YOLU KANAMALARI

Üst sindirim yolu kanamaları genellikle mide, yemek borusu (özofagus) ve onikiparmak bağırsağın-
dan (duodenum) kaynaklanır. 

Belirti ve Bulgular
• Kan kusma (=hematemez).
• Siyah, katran gibi, kötü kokulu, kısmen sindirilmiş kanlı büyük abdest (=melena).

Ne Yapılmalı?
• Hastanın nabzını ve kan basıncını önce sırtüstü yatarken sonra ayakta dururken (ayakta durabili-

yorsa) ölçün.
• Belirgin bir kan kaybı var ise

o Büyük tansiyonu 100 mm Hg’nin altındadır.
o Hasta ayağa kalktığında büyük tansiyon 20 mmHg den fazla düşer.
o Dakikadaki nabız sayısı 100 den fazladır.

• Hastanın her iki eline ve koluna damar içine kanül yerleştirin, mümkün olan en geniş çaptaki 
kanülü kullanarak %0,9’luk normal salin verilmesine başlayın.

• Tıbbi destek alarak hastanın ne kadar sıvıya gereksinmesi olduğunu acil bir şekilde belirleyin. Bu 
gereksinme kan kasıncına ve nabza bağlı olduğu gibi büyük miktarlarda da oluşabilir.

• Ne kadar sıvı uygulayacağınıza karar vermeniz gerekiyorsa, 4 saatte bir 1 litre ile sıvı vermeye 
başlayın ve idrar çıkışı >50ml/saat olacak şekilde ayarlayın.

1.15. AĞIR SİNDİRİM YOLU KANAMALARI
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• Hastanın naklini organize edin.
• Bu arada, ağızdan önce tek doz 40 mg omeprazol (normal dozun iki katı) verin, daha sonra sabah 

akşam olmak günde 2 kez 20 mg ile devam edin.
• Günde iki kez 500 mg siprofl oksasin verin.
• Genel temizlik önlemleriyle kusulmuş kanın temizlenmesini sağlayın.

Ne Yapılmamalı?
• Hastanın bir şey YEMESİNE izin verilmemeli.
• Asetilsalisilik asit (aspirin), ibuprofen veya diğer steroit yapısında iltihap giderici ilaçlar VERİLME-

MELİ.
• Parasetamol VERİLMEMELİDİR.

AĞIR ALT SİNDİRİM YOLU KANAMALARI

Bağırsaktan kaynaklanan ağır kanamalar vişne çürüğü veya parlak kırmızı, dışkı ile genellikle karış-
mamış kanamaya neden olur. Siyah veya katran gibi veya kötü kokulu melena gibi değildir. Gemide 
üst sindirim yolu kanamasında ayırıcı tanının yapılamamasının birçok nedeni olabilir. Alt bağırsak ka-
naması üst sindirim yolu kanamasına göre daha az yaşamı tehdit edici olduğu gibi bütün hastaların 
nakledilmesine gerek yoktur.

Belirtiler ve Bulgular
• Vişne çürüğü ya da kırmızı kanlı, genellikle dışkı ile karışmamış kan.

Neler Yapılmalı?
•  Hasta sırtüstü yatarken ve ayaktayken nabzı ve kan basıncını ölçün.
• Damar içine kanül yerleştirin ve 8 saatte bir 1 litre normal salin verin.
• Tıbbi yardım alın: Aşağıdaki durumlarda hastayı gemide güvenli bir şekilde tutabilirsiniz.

o 40 yaşın altındaysa.
o Başka hastalığı yoksa.
o Tek bir kanama olayı geçirmiş ve durmuşsa.
o Nabzı dakikada 100 atımdan az ise.
o Büyük tansiyonu 100 mmHg’den yüksekse.
o Ayağa kalktığında büyük tansiyonundaki düşüklük 20 mmHg den daha az ise. 
o Doktor onaylıyorsa, hastayı yatağa yatırın ve başka kanaması olacak mı diye gözlemleyin.
o Tekrar kanaması olursa, kan kaybını karşılamak için verdiğiniz sıvının miktarını arttırın, tıbbi 

öneriler alın ve hastanın nakli planlayın.

 ANAL FİSSÜR (YARIK)

Anal fissür (yarık); anüs mukozasının anal kanala kadar, travma sonucu (ya da büyük sert dışkılamayla 
da olabilir) yırtılmasıdır. Bir kez mukoza yırtıldığında hasarlanma, kronik bir hal almaya eğimlidir.

Belirtiler ve Bulgular
• Ağrı genellikle dışkı çıkışı ile keskin ve yırtılır tarzdadır.
• Kan; tuvalet kağıdında küçük miktarda parlak kırmızı renkte veya dışkı yüzeyindedir.
• Bazı olgularda kaşıntı veya anüs etrafındaki deri tahriş olmuştur.
• Görülebilir bir fissürün varlığı (genellikle anüsün arka tarafındadır), yakın zamanda oluşmuşsa 

yeni bir kesiye benzer. Eski bir fissür ise yara kenarları kalkık ve solgun görünümdedir.
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• Dışkıyı yumuşak tutmak için taze meyve, sebze ve kepekli ürünlerden zengin besinler tüketerek 

lifl i gıda oranını arttırmak gereklidir.
• Hastaya günde 2 kez sıcak suya, 8-5 cm suyun içinde kalacak şekilde 10-15 dakika oturmasını 

önerin (sabun veya köpüklü banyo çözeltilerini kullanmayın).
• Limana vardığınızda fissür hala iyileşmediyse hastanın doktoru görmesini sağlayın.

Neler Yapılmamalı?
Parmakla rektal muayene yapmaya kalkışmayın, bu işlem ağrıyı arttıracaktır.

 HEMOROİTLER (BASUR MEMELERİ)

 Basur memeleri alt rektumdaki (düz bağırsaktaki) genişlemiş toplardamarlardır. Basur memeleri rek-
tumun içinde (iç hemoroitler) veya anüs derisinin altındadır (dış hemoroitler). Her ikisi birden aynı 
anda bulunabilir. Hemoroitler genellikle dışkı çıkartırken ıkınma sonucu oluşur.

Hemoroitler rektumdan küçük miktardaki kan kaybının en sık görülen nedenidir.

Belirti ve Bulgular
• Parlak kırmızı kan olarak görünürler.

o Dışkının yüzeyinde.
o Tuvalet kağıdında yayılmış şekilde.
o Tuvalet taşında birkaç damla şeklinde olabilir.

• Anal kaşıntı.
• Hemoroitler pıhtılaşırsa ağrı.
• Dış hemoroitler anal derinin altında morumsu düzgün şişlikler görülebilir.
• Bazı iç hemoroitlerde şişmiş toplardamarların anusün dışına sarktığı görülebilir.

Neler Yapılmalı?
• Dışkıyı yumuşak tutmak için taze meyve, sebze ve kepekli ürünlerden zengin besinler tüketerek 

lifl i gıda oranını arttırmak gereklidir.
• Hastaya günde 2 kez sıcak suya, 8-5 cm suyun içinde kalacak şekilde 10-15 dakika oturmasını 

önerin (sabun veya köpüklü banyo çözeltilerini kullanmayın). 
• İç hemoroidi rektuma geri itin; mümkün değilse.

o Hastayı yüz üstü yatağa yatırarak dışarı sarkan hemoroidin üzerine soğuk buz torbası uygula-
yın.

o 30-60 dakika sonra, dışarı sarkan hemoroidin küçülmüş olması ve rektumun içine yeniden 
geri itilebilmesi gerekir.

• Tromboze (pıhtılı) hemoroidli hastalarda.
o Günde iki kez ağızdan 100 mg’lık tramadol tablet veriniz.
o Yukarıda anlatıldığı gibi hastanın sıcak su oturma banyolarını sık sık uygulamasını sağlayınız.
o Limana vardıysanız, hastayı acilen ameliyata gönderiniz.

• Denizdeyseniz, gelecek ilk limandaki doktorun görmesini sağlayınız.
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GENEL BİLGİ

İki tip  diyabet hastalığı vardır. Tip 1 ve Tip 2.
 Tip 1, genç tipi diyabet ya da insülin bağımlı diyabet olarak da bilinir. Vücudun şeker kullanımını 
düzenleyen insülin hormonunun pankreas organı tarafından yetersiz salgılanmasıyla görülür.
 Tip 2, erişkin tipi diyabet ya da insülin bağımlı olmayan diyabet olarak da bilinir. Kısmen insülin 
salınımında azalmaya bağlı, fakat çoğunlukla dokularda insülin direnciyle karakterizedir. Bu direnç 
egzersiz azlığı, obezite ve kalıtsal faktörlerle ilişkilidir. Tip 2 diyabette birçok problemin ortaya çıkma-
sı hastalıkların onlarca yıl süren uzun dönem komplikasyonlarına bağlıdır.
 Komaya yol açan iki sebep vardır. Yetersiz doz ile tedavi diyabetik ketoasidoza yol açar ve aşırı 
doz ile tedavi kanda glikoz şekeri eksikliğine yani hipoglisemiye yol açar. Karar verirken en güvenilir 
yol kan şekeri değerini belirlemektir.
 Kan şekeri glikozun normal ölçülen değerleri, açlıkta 100 mg/dl ve 2 saatlik toklukta 140 mg/
dl’dir. 

BELİRTİLER

Tip 1 Diyabet
• Bol miktarda ve sık idrara çıkma
• Susuzluk
• Açlık hissi ya da iştah artması
• Bazı vakalarda artmış yiyecek tüketimine rağmen kilo kaybı
Tip 2 Diyabet
• Görme kaybı, körlük
• Böbrek yetmezliği
• Nörolojik sinir sistemi problemleri

Tedavide insülin hormonu kullanan bir hastaya özel yemeklere gerek yoktur, ancak öğünler ve insü-
lin alımları düzenli olmak zorundadır. İnsülin alan hasta aşırı kusma gibi bir sebeple gıda alamıyorsa 
insülin dozu için Tele Sağlık Merkezi aranmalıdır.

DİYABETİK KETOASİDOZİS (KETOASİT KOMASI)

GENEL BİLGİ
Özellikle tip 1 diyabet hastalarında, insülin azlığı vücutta yüksek miktarda şeker ihtiyacını karşılamak 
üzere glikoz şekeri üretimine ve yağ hücrelerinden yağ boşalmasına sebep olur. Bu aşırı düzeydeki 
değerler karaciğerde ketoasit olarak adlandırılan maddelere dönüşür ve kandaki keton seviyesinin 
artmasıyla da vücudun kimyasal dengesi tehlikeli hal alır. Bu süreç günler içinde gelişir. Kan şekeri 
düzeyi 250 mg/dl üzerindedir.

1.16. DİABETES MELLİTUS VE KOMA 
( ŞEKER HASTALIĞI VE KOMA)
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• Kızarmış, kuru deri
• Asetona benzer farklı meyvemsi nefes kokusu
• Bol miktarda idrara çıkma
• Zihin bulanıklığı ve uyuşukluk
• Hızlı, derin, iç çeker gibi nefes alma
• Bazen karın ağrısı ve kusma
• Ciddi vakalarda uyuşukluk, koma ve ölüme doğru ilerler.

NE YAPMALI
• Diyabet tanısı konulmamış yeni bir hasta olabilir. Dikkatli yaklaşın!
• İdrarında şeker varlığını kontrol edin. Gemide şeker koması tanısının en faydalı yöntemidir.
• İdrarda keton varlığı ama şeker olmaması son 24 saatlik yetersiz beslenmenin belirtisidir. Yiyecek 

verilmeli.
• İdrarda şeker varlığı ama keton olmaması ve hasta iyi durumdaysa yaşlı ve kilolu yapıda biri ola-

bilir. İlk limanda tıbbi yardım almalıdır. Eğer 25 yaş altı ve diyabet hastalığı bilinen bir hasta ise en 
kısa zamanda Tele Sağlık Merkezi aranmalıdır. Çok kısa zamanda ketoasidoz gelişir.

• Bilinç kaybı durumunda damar yolu açma imkânı varsa Tele Sağlık Merkezi danışmanlığında 
regular insülin 0,15 U/kg birden verilir.

• Tele Sağlık Merkezi danışmanlığında Isotonık salin %0,9 Nacl 1 saatte 15ml/kg olacak şekilde 
verilir.

 HİPOGLİSEMİ

GENEL BİLGİ
Diyabet tedavisinin amacı kan şeker düzeyini düşürmektir. Eğer tedavi yüksek dozda veya sık aralık-
larla verilirse ya da egzersizle ve yemek yememekle düşmüş kan şekerine tedavi dozu alındığında 
hipoglisemi gelişir. Kan şekeri düzeyi 50 mg/dl altındadır.

BELİRTİLER
• Açlık
• Terleme
• Hızlı nabız
• Gürültülü mide
• Şaşkın ve dikkatsiz davranış hali
• Bazen karın ağrısı ve kusma
• Ciddi vakalarda uyuşukluk ve bilinç kaybı.

NE YAPMALI
• Diyabet tanısı konulmuş tedavi alan bir hastada davranış bozuklukları ve sersemlik varsa şeker ya 

da şekerli içecekler verilmeli.
• Bilinç kaybı var ise yiyeceklerin soluk borusuna kaçma ihtimali nedeniyle ağızdan bir şeyler ye-

dirmeye çalışılmamalıdır. Glukagon 1 mg kas içine verilmeli. Kısa etkili bir ilaç olduğu için hasta 
uyanır uyanmaz şeker verilmeli.

• Diyabetiklerde ketoasidozdan ziyade hipoglisemi olma olasılığı daha fazla olduğu için bilinç kay-
bında glukagon ve şeker veriniz. Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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HASTA VE YARALI TAŞINMASINDA GENEL KURALLAR

• Hasta/yaralı taşınmasında ilk yardım personeli kendi sağlığını riske atmamalıdır.
• Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için aşağıdaki kurallara uygun davranılmalı.
• Hasta/yaralıya yakın mesafede çalışılmalı.
• Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalıdır.
• Sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir (Omurilik yaralanmaları riskini azaltır). 
• Yerden destek alacak şekilde her iki ayağı da kullanarak biri diğerinden biraz öne yerleştirilmelidir.
• Kalkarken, ağırlığı kalça kaslarına vererek dizler en uygun biçimde doğrultulmalıdır.
• Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir.
• Yavaş ve düzgün adımlarla yürümek gerekir, adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır.
• Ağırlık kaldırırken karın düz tutulup kalçayı kasmak gerekir.
• Omuzlar, leğen kemiğinin ve omuriliğin hizasında tutulmalıdır.
• Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınılmalıdır.
• Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.
• Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır.
• Hasta/yaralı taşımak mükemmel bir ekip çalışmasını gerektirir.
• Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komut-

ları (dikkat, kaldırıyoruz gibi) vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla olduğu ve en fazla 
dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalıdır. 

ACİL TAŞIMA TEKNİKLERİ

• Genel bir kural olarak, hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Olağanüstü bir 
tehlike söz konusuysa, taşıdığı her türlü riske rağmen acil taşıma zorunludur. 

• En kısa sürede yaralılar güvenli bir yere taşınmalıdır. 

 Sürükleme Yöntemleri 
Hasta/yaralının sürüklenmesi, oldukça faydalı bir yöntemdir. Özellikle, çok kilolu ve iriyarı kişilerin 
taşınması gerekiyorsa; dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarmalarda herhangi bir yaralan-
maya neden olmamak için seçilebilecek bir yöntemdir. İlk yardım personelinin fiziksel kapasitesi göz 
önünde bulundurulmalıdır. Mümkünse battaniye kullanılmalıdır.
• Koltuk altından tutarak sürükleme.

1.17. HASTA VE YARALILARIN TAŞINMASI

S .Altunay M.D.
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1. Kucakta Taşıma
 Bilinci açık olan çocuklar ve hafif yetişkinler için kul-
lanışlı bir yöntemdir. Bir ilk yardım personeli tarafından 
uygulanır.

• Bir elle yaralı dizlerinin altından veya sırtından, 
diğer elle kolundan tutulur. 

• Yaralıya kollarını ilk yardım personelinin boynuna 
dolaması söylenebilir. Bu yaralının kendini gü-
vende hissetmesini sağlar.

• Ağırlık dizlere verilerek kalkılır. 
• Ayağa kalkarak taşınır.

2. İlk Yardım Personelinin Omuzundan Destek 
 Alma
 Hafif yaralı ve yürüyebilecek durumdaki hasta/yara-
lıların taşınmasında kullanılır. Bir ilk yardımcı  personel 
tarafından uygulanır. Bu yöntem iki kişi ile de uygulana-
bilir.

• Yaralının bir kolu ilk yardım personelinin boynu-
na dolanarak destek verilir.

• İlk yardım personeli boşta kalan kolu ile hasta/ya-
ralının belini tutarak yardım eder. 

3. Sırtta Taşıma
 Bilinçli hastaları taşımada kullanılır. Bir ilk yardım 
personelini tarafından uygulanır.

• İlk yardım personeli hasta/yaralıya sırtı dönük 
olarak çömelir. 

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.



Bölüm
 1         İLK YA

RD
IM

78

• Hasta/yaralının kolları ilk yardım personelinin göğsünde birleştirilir.
• Ağırlık dizlere verilerek hasta/yaralı kaldırılır ve taşınır. 
• Hasta/yaralı kalkamayacak durumda ise altına yatarak kaldırılır ve taşınır. 

4. Omuzda Taşıma (İtfaiyeci Yöntemi)
 Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardım personeli tarafından 
uygulanır. İlk yardım personelinin bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla 
destek alınabilir.

• İlk yardım personeli sol kolu ile omzundan tutarak hasta/yaralıyı oturur duruma getirir.
• Çömelerek sağ kolunu hasta/yaralının bacaklarının arasından geçirir.
• Hasta/yaralının vücudunu sağ omzuna alır.
• Sol el ile hasta/yaralının sağ elini tutar, ağırlığı dizlerine vererek kalkar.
• Hasta/yaralının önde boşta kalan bileği kavranarak hızla olay yerinden uzaklaştırılır.

5. İki İlk Yardım Personeli ile Ellerin Üzerinde Taşıma (Altın Beşik Yöntemi)
 Hasta/yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve yardım edebiliyorsa iki, üç, dört elle altın beşik 
yapılarak taşınır. 

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D. S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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79İki elle: İki ilk yardım personeli birer ellerini birbirlerinin omzuna koyarken diğer elleri ile bileklerin-
den kavrayarak hasta/yaralıyı oturturlar.
 
Üç elle: Birinci ilk yardım personeli bir eli ile ikinci ilk yardım personelinin omzunu, diğer eli ile ikinci 
ilk yardımcının el  bileğini kavrar. İkinci ilk yardım personeli bir el ile  birinci ilk yardımcının bileğini, 
diğer eli ile de  kendi bileğini kavrar.
     
Dört elle: İlk yardım personelleri bir elleri ile diğer el bileklerini, öbür elleri ile de birbirlerinin bilek-
lerini kavrarlar.

6. Kollar ve Bacaklardan Tutarak Taşıma
 Hasta/yaralı bir yerden kaldırılarak hemen başka bir yere aktarılacaksa kullanılır. İki ilk yardım 
personeli tarafından uygulanır.

• İlk yardım personellerinden biri sırtı hasta/yaralıya dönük olacak şekilde bacakları arasına 
çömelir ve elleri ile hasta/yaralının dizleri altından kavrar. İkinci ilk yardım personeli hasta/
yaralının baş tarafına geçerek kolları ile koltuk altlarından kavrar. Hasta/yaralıyı bu şekilde kal-
dırarak taşırlar. 

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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 Hasta/yaralının bilinçli olması gereklidir. 
Özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlı bir 
yöntemdir. İki ilk yardım personeli tarafından 
uygulanır.

• Bir ilk yardım personeli hasta/yaralının 
oturduğu sandalyeyi arka taraftan, otu-
rulacak kısma yakın bir yerden, diğeri ise 
sandalyenin ön bacaklarını aşağı kısmın-
dan kavrayarak hastayı taşırlar. 

HASTAYI KALDIRIP TAŞIYICIYA 
YERLEŞTİRME TEKNİKLERİ

1. Kaşık Tekniği
 Bu teknik hasta/yaralıya sadece bir taraftan 
ulaşılması durumunda üç ya da zorunlu hallerde 
2 kişi  tarafından  uygulanır.

• İlk yardım personelleri hasta/yaralının tek 
bir yanında bir dizleri yerde olacak şekil-
de diz çökerler.

• Hasta/yaralının elleri göğsünde birleştiri-
lir.

• Bir ilk yardım personeli baş ve omzundan, 
ikincisi sırtının alt kısmı ve uyluğundan, 
üçüncüsü dizlerinin altından ve bilekle-
rinden kavrar. Daha sonra ilk yardım per-
sonelleri ellerini hasta/yaralının vücudun 
altından geçirerek kavrarlar.

• Başını ve omzunu tutan birinci ilk yardım 
personelinin komutu ile tüm ilk yarım 
personellerinin hepsi aynı anda hasta/
yaralıyı kaldırarak dizlerinin üzerine ko-
yarlar.

• Sonra uyumlu bir şekilde ayağa kalkarlar. 
• Aynı anda tek bir hareketle hasta/yaralıyı 

göğüslerine doğru çevirerek düzgün bir 
şekilde sedyenin üstüne koyarlar. 

 
2. Köprü Tekniği
 Hasta/yaralıya iki taraftan ulaşılması duru-
munda dört ilk yardım personeli tarafından uy-
gulanır.

• İlk yardımcılar bacaklarını açıp, hasta/ya-
ralının üzerine hafifçe çömelerek yerleşir-
ler. 

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.
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• Birinci ilk yardım personeli başı koruyacak şekilde hastanın/yaralının omuz ve ensesinden, 

ikincisi kalçalarından, üçüncüsü de dizlerinin altından tutar.
• Birinci ilk yardım personelinin komutu ile her üçü birden hastayı kaldırırlar.
• Dördüncü ilk yardımcı sedyeyi arkadaşlarının bacakları arasına iterek yerleştirir ve hasta/yaralı 

sedyenin üzerine konulur. 

3. Karşılıklı Durarak Kaldırma
 Omurilik yaralanmalarında ve kuşkusunda kullanılır. Üç ilk yardım personeli tarafından uygulanır.

• İki ilk yardım personeli hasta/yaralının göğüs hizasında karşılıklı diz çökerler.
• Üçüncü ilk yardım personeli hasta/yaralının dizleri hizasında diz çöker.
• Hasta/yaralının kolları göğsünün üzerinde birleştirerek, düz yatması sağlanır.
• Hasta/yaralının baş kısmındaki ilk yardım personelleri kollarını baş-boyun eksenini koruyacak 

şekilde hasta/yaralının sırtına yerleştirirler.
• Hasta/yaralının dizleri hizasındaki üçüncü ilk yardım personeli kollarını açarak hasta/yaralının 

bacaklarını düz olacak şekilde kavrar. Verilen komutla, yardımcıların hepsi hasta/yaralıyı düz 
olarak kaldırarak sedyeye yerleştirirler. 

 SEDYE İLE TAŞIMA TEKNİKLERİ

Sedye ile Taşımada Genel Kurallar
• Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalı.
• Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalı.
• Başı gidiş yönünde olmalı.
• Sedye daima yatay konumda olmalı.
• Öndeki ilk yardım personeli sağ, arkadaki sol ayağı ile yürümeye başlamalı, (sürekli değiştiri-

len adımlar sedyenin sağlam taşınmasını sağlar).
• Daima sedye hareketlerini yönlendiren bir sorumlu olmalı ve komut vermeli.
• Güçlü olan ilk yardım personeli hasta /yaralının baş kısmında bulunmalıdır. 

1. Sedyenin İki Kişi Tarafından Taşınması
• Her iki ilk yardım personeli çömelir, sırtları düz, bacakları kıvrık olacak şekilde sedyenin iki 

ucundaki iç kısımlarda dururlar. 
• Komutla birlikte sedyeyi kaldırır ve yine komutla birlikte dönüşümlü adımlarla yürümeye baş-

larlar.
• Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur. 

2. Sedyenin Dört Kişi Tarafından Taşınması
 Yaralının durumu ağır ise ya da yol uzun, zor ve engelli ise sedye 4 kişi ile taşınmalıdır.

• İki ilk yardım personeli hasta/yaralının baş kısmında, diğer ikisi ayak kısmında sırtları dik, ba-
cakları bükülü olarak sedyenin yan kısımlarında çömelir. Sedyenin sapından tutar ve yukarı 
komutu ile sedyeyi kaldırırlar.

• Sedyeyi sol tarafından tutan ilk yardım personelleri sol, sağ tarafındakiler sağ adımlarıyla yü-
rümeye başlarlar.

• Dar bölgeden yürürken sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yerleşirler.
• Merdiven, yokuş inip çıkarken sedye mümkün olabilecek en yatay pozisyonda tutulmalıdır. 

Bunun için ayak tarafındakiler sedyeyi uyluk hizasında, baş tarafındakiler omuz hizasında tut-
malıdır. 
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• Tek bir battaniye ile sedye oluşturmada ise 

battaniye yere serilir kenarları rulo yapılır. Ya-
ralı üzerine yatırılarak kısa mesafede güvenle 
taşınabilir. 

4. Bir Battaniye ve İki Sırıkla Geçici Sedye 
Oluşturma

 Yeterli uzunlukta iki sırık ile sedye oluşturmak 
mümkündür.

• Bir battaniye yere serilir.
• Battaniyenin 1/3’üne birinci sırık yerleştirilir 

ve battaniye bu sırığın üzerine katlanır.
• Katlanan kısmın bittiği yere yakın bir noktaya 

ikinci sırık yerleştirilir.
• Battaniyede kalan kısım bu sırığın üzerini kap-

layacak şekilde sırığın üzerine doğru  getirilir.
• Hasta/yaralı bu iki sırığın arasında oluşturulan 

bölgeye yatırılır.

AÇILMIŞ BATTANİYE
ORTASINA SIRIK KOYUN

S .Altunay M.D.

BATTANİYEYİ SIRIK İÇİNDE KALACAK
ŞEKİLDE İKİYE KATLAYIN

 S. Altunay M.D

BATTANİYENİN İÇİNDE 
KALACAK ŞEKİLDE 
BATTANİYEYİ TEKRAR KATLAYIN

S. Altunay M.D 

İKİNCİ SIRIĞI BATTANİYENİN 
ÜSTÜNE KOYUN

S . l ay D.A tun  M.
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 OLTA İĞNESİ YARALANMALARI

Bu tip yaralanmalar özellikle balık avlama gezile-
rinde sıklıkla meydana gelir. Oltanın ucu kancalı 
olduğundan mümkünse bir doktor tarafından çı-
karılmalıdır. Eğer 6-8 saat içinde doktor tarafından 
çıkarılması mümkün değilse, kancanın çıkarılması 
denenmelidir. Yüz ve boyun bölgelerindeki olta iğ-
nesi yaralanmalarında kancanın çıkarılması denen-
memeli, olta sabitlenmeli ve bir sağlık kuruluşuna 
başvurulmalıdır.
 Eğer kanca hâlâ deri içindeyse, oltanın ucu düz 
uçlu bir pens ile kancanın ucu deriden çıkana kadar 
bastırılmalı ve kancanın ucu bir metal kesiciyle ke-
silmelidir. Oltanın kalan kısmı geriye doğru çekerek 
çıkarılmalıdır.
 Yara açıkta bırakılmalı, hafif pansuman yapılmalıdır.
 Tetanos aşısı ve kontrol için en yakın sağlık kuru-
luşuna başvurulmalıdır. 

1.18. SIK GÖRÜLEN GEMİCİ KAZALARI

A

B

C

S.Al  M .tunay .D

D

A  S. ltunay M.D.

D

S.Al  M .tunay .D

D E



Bölüm
 1         İLK YA

RD
IM

84 EL VE PARMAKLARDA KESİ

El ve parmak kesilerinde sinir ve tendon yaralanmaları sıktır. Bunlar cerrahi müdahale olmadan iyi-
leşmezler. Gemide kapatılması ya da dikiş atılması daha çok zarar verebilir. Tele Sağlık Merkezini 
arayarak buradan alınacak talimatlar doğrultusunda hareket edilmelidir.

• Avuç içi kesilerde tendon hasarı genelde görülmez.
• Elin arkasındaki kesiler tendon hasarı ile sonuçlanabilir.
• Ulnar sinir yaralanmalarında hasta 4. ve 5. parmağını düzleştiremez.
• Dijital sinirlerin kesilerinde parmağın o tarafında duyu kaybı olur.
• Sinir ya da tendon kesilerinde hastanın tahliyesi gereklidir.

 SEPTİK PARMAK

Dolama (paranoşi) ve tırnak batması parmakta gelişen enfeksiyonlar içinde karşımıza en sık çıkan 
iltihabi durumlardır. Enfeksiyonun klasik belirtileri olan kızarıklık, şişme, ağrı ve ısı artışı dolama ve 
tırnak batmasında da görülür.

Dolama ( Paronişi)
Dolama, tırnağın çevresindeki derinin yüzeysel bir enfeksiyonu etkenleri en büyük sıklıkla stafilakok, 
s treptokok cinsi bakteriler veya kandida cinsi mantarlardır. Bu durum genellikle bir tırnak kenarında 
çıkan şeytan tırnağının ısırıp kopartılması sonucu veya tırnak dibindeki derinin travmasıyla ortaya 
çıkar.
 Tırnağa bitişik olan cildin üzerinde kızarıklık, şişkinlik ve ağrı ile kendini gösterir.
 Dolamaların büyük bir çoğunluğunu oluşturan Bakteriyel dolama genellikle ani ve ıstıraplı bir 
enfeksiyondur. Yüzeysel cerahat dolu kabarcıklar belirebilir. Tutulan bölgeyi bastırınca cerahat sızın-
tısı olabilir. Tedavide antibiyotikli kremler, ağızdan 
alınan (oral) antibiyotikler ve iltihap giderici (anti-
enfl amatuar) ilaçların kullanılması faydalıdır.
 Şeker hastalığı (Bkz. Diabetes Mellitus, s. 74) 
veya ellerin uzun süre su içinde bulundurulma-
sı gereken mesleklerde çalışma (aşçı, çamaşırcı) 
gibi mantar hastalığına uygun zemin hazırlayan 
bir durumun varlığında kandida kaynaklı dolama 
yaygındır. Mantar enfeksiyonları ağır ağır gelişme-
sine karşın inatçı olma eğilimi gösterir. Tedavide 
mantar ilaçları kullanılır.
 Akut bir enfeksiyon tırnağın çevresine ve altına 
işleyip ağrılı bir apse meydana gelmesine yol açar. 
Tırnak dibindeki deri kabarır. Tırnak ayrılabilir. Tır-
nakta bozulma veya renk atması meydana gelir. 
Nadir olmakla birlikte, bu enfeksiyon parmağın 
içine işleyerek tendon dokusuna yayılabilir.
 Tırnak dibindeki dolamanın yaygınlaşıp apse 
geliştiği durumlarda iltihabın fl uktuasyon verdiği 
bölgeden bir bisturi yardımıyla derinin kesilmesi 
ve iltihabın boşaltılması gereklidir. Bu durumda, 
Tele Sağlık Merkezini arayınız.

S. Altunay M.D
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Tırnak  batması oldukça acı veren ve ayağı ta-
mamen etkileyen bir sorundur. Tırnağın battığı 
parmakta ve neredeyse ayağın tümünde ağrılar 
oldukça şiddetlidir.
 Tırnak batması, bir ayak parmağı tırnağının 
keskin ucunun ayak parmağı etinin içine doğru 
büyümesidir. Sıklıkla ayak başparmağında mey-
dana gelir. Bu durum normalden fazla kıvrık olan 
ayak tırnaklarından, iyi uymayan ayakkabılardan 
veya hatalı kesilmiş olan ayak tırnaklarından 
meydana gelebilir. Ayak parmağı tırnağının etra-
fında ağrı, şişme ve kızarıklık şeklinde enfeksiyon 
belirtileri vardır. Enfeksiyon etkeni sıklıkla stafilokok veya streptokok cinsi bakterilerdir (Bkz. Bakteri-
ler, s. 130).
 Tırnağın çevresindeki doku enfekte olmuşsa parmağın içine doğru uzamış olan tırnak bölümü-
nün kenarlarından alarak kısaltılmalı, ılık kompres yapılmalı (Bkz. Gemide Hasta Bakımı, s. 134), bir 
antibiyotik verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
 Kronik olarak ayak parmağı tırnaklarının batmasını önlemek için, tırnaklarınızı çok fazla kısa kes-
meyiniz. Tırnaklarınızı ayak parmaklarınızın şekline uygun olarak kavisli kesmek yerine düz olarak 
kesiniz. Ayağınıza tam olarak uyan çorap ve ayakkabılar giyiniz ve ayaklarınız ve ayak parmaklarınız 
üzerinde aşırı basıncı önleyiniz.

 BOĞULMALAR

Boğulma Nedir?
Boğulma, vücuttaki dokulara yeterli oksijen gitmemesi sonucu dokularda bozulma meydana gelme-
sidir.

Boğulma Nedenleri Nelerdir?
• Bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye kayması.
• Soluk borusuna sıvı dolması.
• Soluk borusuna yabancı cisim kaçması.
• Asılma.
• Akciğerlerin zedelenmesi.
• Gazla zehirlenme.
• Suda boğulma (*).
 (*) Suda boğulmalarda, boğulma sırasında soluk borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az 
miktarda su akciğerlere girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20–30 dakika geçse bile 
yapay solunum ve kalp masajına başlanmalıdır.
 Suda boğulmalarda, ağızdan ağıza ya da ağızdan buruna solunumun suda yaptırılması mümkün-
dür. Bu uygulamaya su içerisinde iken başlanmalıdır. Bu uygulama derin sularda mümkün olmayabi-
lir, bu nedenle hasta/yaralının hızla sığ suya doğru çekilmesi gerekir.
 Suya atlamalarda, boğulma riskinin yanı sıra genel vücut travması ya da omurga kırıkları da akla 
gelmelidir. Bu nedenle suda, başın çok fazla arkaya itilmemesi gereklidir.

Boğulmalarda Genel Belirtiler Nelerdir?
• Nefes almada güçlük.

S.Altun y M.Da .
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86 • Gürültülü, hızlı ve derin solunum.
• Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme.
• Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma.
• Genel sıkıntı hali, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık.
• Bayılma.

Boğulmalarda Genel İlk Yardım İşlemleri Ne Olmalıdır? 

• Boğulma nedeni ortadan kaldırılır.
• Bilinç kontrolü yapılır.
• Hastanın yaşamsal bulguları değerlendirilir.
• Temel yaşam desteği sağlanır.
• Derhal tıbbi yardım istenir 
Yaşam bulguları izlenir.

DALIŞ KAZALARI

 Dalış kazaları en çok su sporu ile ilgilen kişilerde görülür. Dalış aktivitesi sırasında basınç değişikliği 
nedeniyle kulakta, akciğerlerde ve bağırsaklarda ciddi sorunlar oluşabilir. Denize atlarken çarpmaya 
bağlı yaralanmalar olabilir.

Belirtiler ve Bulgular 
• Burun kanaması
• İşitme kaybı
• Kulakta ağrı
• Kulakta kanama
• Donma
• Göğüs ağrısı
• Solunum sıkıntısı
• Ağızdan kan gelmesi

Ne Yapalım?
• Tele Sağlık Merkezini arayınız
• %100 oksijen solunumu yaptırılmalı.
• Damar içinden sıvı verilmelidir.

 GÜNEŞ ÇARPMASI

Yüksek derece ısı ve nem nedeniyle vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya çıkan bozukluklar-
dır. Kalp, tansiyon hastaları, şeker, böbrek hastaları risk grubunda oldukları için sıcak havalarda daha 
dikkatli olmalıdırlar. Açık havada şapka, güneş gözlüğü takılmalıdır. Mevsim şartlarına uygun, terlet-
meyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir. Bol sıvı tüketilmelidir. Sık sık duş alınmalıdır.

Belirtiler ve Bulgular 
• Kramp
• Güçsüzlük, yorgunluk
• Baş dönmesi
• Sinirlilik
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• Solgun ve sıcak deri
• Terleme
• Mide krampı, bulantı, kusma

Ne Yapalım?
• Hasta serin ve havadar bir yere alınır.
• Giysileri çıkarılır.
• Sırt üstü yatırılır, kol ve bacakları yükseltilir.
• Bilinci açık, bulantı yoksa soda veya sıvı (1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tuz) içirilir.
• Bilinci kapalı veya bulantısı varsa serum takılır.

DENİZ HAYVANLARI YARALANMALARI

 DENİZANASI 
Yaşadıkları denizlere göre boyları, renkleri ve zehir şiddetleri değişen denizanalarının, ölü olsalar bile 
dokunaçlarındaki zehir etkili olabilir. Denizanasının etkisi zehrin miktarı ile ilgilidir. Ülkemizde öldü-
rücü düzeyde zehirli denizanası türleri yaşamamakla birlikte, bunların uzantılarında bulunan yakıcı 
kapsül hücreleri, deriyle teması sonucunda patlar ve zehrini deriye zerketmesiyle yanma ve kaşıntı 
başlatır. Kaşıntı daha sonra yerini acıya bırakır. Bu acının önemsiz bir kaşınma ve ovuşturma ile geçiş-
tirildiği zannedilse de bazı kimselerde nefes darlığı, bulantı ve mide krampları görülebilir.
 Suda denizanasına herhangi bir şekilde temas edilirse, sudan çıktıktan sonra kesinlikle kaşıma-
malı ve ovuşturulmamalıdır. Patlamamış yakıcı kapsüller varsa deriden bir havlu ile temizlemek su-
retiyle uzaklaştırılır. Yanan yerin tatlı suyla yıkanması ilk tedbir olarak yanlış bir uygulama olup, böyle 
bir uygulamanın, deniz suyu yoğunluğuna sahip patlamamış kapsüllerin, yoğunluk farkından dolayı 
patlamasına neden olması söz konusudur. Denizanasının dokunduğu bölgeyi amonyaklı su, yoksa 
sirke ile silmek kazazedeyi rahatlatır. Ciddi yaralanmalarda doktora başvurmak gerekir, aksi halde 
daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 DENİZ KESTANESİ 
Küresel vücutları, hareketli ve düzgün aralıklarla sıralanmış dikenleri denizkestanelerinin karakteristi-
ğidir. Genellikle kayalık ve temiz kumlu sığ denizlerin diplerinde yaşayan canlılardır. Denizde veya dip-
te farkına varmadan üzerine basıldığında veya herhangi bir yerinize sürtünmeden dolayı dikenleri ba-
tar ve kırılarak o bölgede kalır. Eğer bu dikenler hemen çıkarılmazsa zamanla o yerde iltihap oluşabilir. 
Denizkestanesinin dikenlerinin battığı bölge zeytinyağı ile yumuşatılıp bir cımbız yardımıyla dikenler 
çıkarılır. Yaraya kum kaçmamasına dikkat edilmelidir Dikenleri çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptik 
sıvılarla temizlenmelidir. Aksi halde ağrılı iltihaplar oluşur 

 VATOZ 
Genellikle kıyı şeridinde, deniz dibinde kumlu zeminlerde bulunan vatozların vücutları eşkenar dört-
gen şeklinde; baş uçta sivrileşmiş, pulları ve sırt yüzgeçleri bulunmaz. Kuyruk uzun, kamçı şeklinde, 
birbirine ters eğimli, bazen kancalı zehirli dikenlere sahiptirler. Çıplak ayakla kumlu deniz taban-
larında bir vatoza basılması halinde, şiddetli ve birbiri ardına darbe duygusu hissedilir ve zaman-
la etkilenen yerde dayanılmaz bir sancı başlar. Vatozlar bazen zor iyileşen yırtılmış yaralara da yol 
açarlar. Kan basıncı düşer, büyük ölçüde terleme, kusma, karın ağrısı ve kalp çarpıntısına yol açabilir.
İlk yardım olarak, batan ve kırılan dikenler hemen çıkartılmalı, soğuk tuzlu suyla yara emilmeli ve 
ovulmalı; daha sonra yaranın bulunduğu kısım, mümkünse tüm vücut, yaklaşık bir saat süreyle sıcak 
suya sokulmalıdır. Yara antiseptik solüsyonlarla temizlendikten sonra kanama varsa durdurulmalı ve 
hasta sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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Sırt yüzgeçleri zehirli olan  iskorpitler, ülkemizde en sığ sulardan 80 m. derinliklere kadar taşlı, yosun-
lu kayalar arasında yaşar. Az hareket ederler. Tehlike zamanında şiddetle çırpınırken diplerinde zehir 
bezleri olan yüzgeç dikenleri ile baş ve burun dikenlerini çevrelerindeki canlılara çarparak yaralarlar. 
Bunlardan başka sırt ve karınlarındaki yüzgeçlerinde bulunan bazı dikenler de zehirlidir. Genellik-
le denizde yüzerken üzerine basıp dikenlerin batmasıyla veya amatör balıkçıların ellerine dikenleri 
battığında, kişinin duyarlılığına bağlı olarak, çok acı veren ve geç kapanan yaralar meydana gelir. Bu 
durumda eğer diken yaranın içinde kırılıp kalmışsa çıkarılması gerekir. Yara sabunlu su veya amonyak 
ile yıkanmalıdır.

MÜREN
Boyları 1,5 metreye kadar uzayabilen müren balıklarının görünüşleri yılanı andırır. Göğüs yüzgeç-
leri olmayan mürenlerin kuvvetli çeneleri son derece keskin dişlerle kaplıdır.  Mürenlere en çok 
Ege ve Akdeniz kıyılarında rastlanır. Sanıldığı gibi saldırgan olmayan mürenler, kayaların içinde-
ki oyuklarda yaşarlar. Dalış esnasında merakınıza yenik düşüp yuvalarına el sokarsanız mürenin 
saldırısına maruz kalabilirsiniz. Bazen ısırdıkları zaman öldürülünceye kadar çenelerini açmaya-
bilirler. Oldukça derin ve çok geç kapanan bir yara açarlar. Ağızlarındaki çok çeşitli bakteriler ne-
deniyle ısırılan yer çoğunlukla iltihaplanır. Kişinin duyarlılığına bağlı olarak durum ağırlaşabilir. 
Yara, sabunlu su ya da antiseptik solüsyonlarla yıkandıktan sonra kanama varsa durdurulmalı ve en 
yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 KURBAĞA BALIĞI
Boyları 30 cm kadardır. Vücutları grimsi kahverengi olup düzensiz açık renkli benekleri vardır. Bi-
rinci sırt yüzgeci siyahtır. Trakonyalara benzerler; onlardan farklı olarak gözleri yukarıya doğru ve 
başları büyüktür. Taşlık, kumluk ve kısmen çamurlu bölgelerde zehir içeren birinci sırt yüzgecinin 
ilk dikenleri açıkta kalacak şekilde zemine gizlenerek veya gömülerek avlarını beklerler. Sert dikenin 
üzerine basılmasıyla yaralanma olur. Ağrı ve sızısı pek fazla olmamakla birlikte, yara çabuk iyileşmez. 
Lezzetli eti olan (özellikle balık çorbası için kullanılan) bu balığı balıkçılar tuttukları zaman, çoğunluk-
la sırt yüzgeçlerinin zehirli kısımlarını keserler. Çünkü bu zehir, balık öldükten sonra da aynı etkisini 
sürdürür. Tedavisi iskorpit balığında olduğu gibidir.

 TRAKONYA 
Özellikle dalış yapacakların dikkat etmesi gereken bir balık türü olan trakonyalar 40 cm boyundadır. 
Kuma gömülü yaşarlar ve basıldığında dikenlerinden zehir salgılarlar. Zehirden etkilenen organ şişer, 
hücreler ölür. Sinirler etkilenir ve hatta ölüm söz konusu olabilir. İğnenin batması durumunda yara 
amonyak ile yıkanmalı ve zehrin yapısını bozabilmek için olabildiğince sıcak suya sokulmalıdır. Hasta 
en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir. Şişen yerlere buz ve alkol pansumanı 
yapılabilir. Oltaya gelebilirler, bu takdirde iğnelerinden tutmamak gerekir. Öldüklerinde dahi sırt yüz-
geçleri diktir ve zehirleyici özelliğini kaybetmez. Bu tür kazalarda; ağrının giderilmesi, zehrin etkileri-
nin azaltılması ve yarada ikincil bir enfeksiyonun önlenmesi gerekir. Öncelikle, yara içinde diken veya 
parçaları kalmışsa çıkarılır, yara tuzlu su veya fizyolojik serum ile bol bol yıkandıktan sonra antiseptik 
bir solüsyonla temizlenir. 
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Gemiadamlarının fiziksel ve zihinsel verimliliğinin sağlanması için, gemi kaptanı veya yetkilisinin 
yapacağı periyodik denetimler yoluyla gemide iyi sağlık koşulları sağlanmalıdır. Haftalık düzenli 
denetimlerin yapılması ve kaydedilmesi gerekmektedir. Bu denetimler gemilerde sağlık koşullarını 
korumayı ve oluşabilecek halk sağlığı risklerine karşı önceden tedbir alınmasını sağlar. Gemilerde 
bölümlerine göre farklı hijyen ve sağlık koşullarının yerine getirimesi gerekir. 
 Gemilerde olması gereken hijyen ve sağlık koşulları:

HAVALANDIRMA

Yaşam alanlarının yanısıra çalışma alanlarının da büyük bölümü kapalı olan gemilerde hava kalitesi 
büyük önem kazanmaktadır. 

• Uygun havalandırma sağlık için önemlidir. Geminin yaşam ve çalışma alanlarında etkin hava-
landırma olmalıdır. 

• Havalandırma sistemi her türlü hava ve iklim koşullarında yeterli hava akımı sağlayacak ve is-
tenilen koşullarda muhafaza edebilecek çıkış şeklinde dolaşım sağlayan uygun havalandırma 
sistemi olmalıdır.

• Gemilerde havalandırma genellikle bir sirkülasyon klima sistemi ile sağlanmalıdır. Eski gemi-
lerde ise elektrikli fanları ve dışa açılan kapı ve lumbuz gibi yerlerin uygun kullanımı ile belli 
ölçülerde havalandırma sağlanabilir.

• Uygun bir havalandırma sayesinde, temiz hava girişi ile yeterli oksijen akışı ve nem kontrolü 
ile terleme ve küf oluşumunun önlenmesi sağlanır. 

• Gemi revirinin ayrı bir havalandırma sistemi olmalıdır. Böylece bir enfeksiyon durumunda 
etkenin hava yolu ile yayılması engellenmiş olunur. Eğer hasta kendi kabininde kalmak 
zorunda kalıyorsa o zaman o kabinin dışa açılan kapı veya lumbuz ile havalandırmasının 
sağlanmasıyla hastalığın yaşam alanlarına yayılması belli oranda engellenebilir. Böyle du-
rumlarda mümkünse hastanın bulunduğu kabininin genel havalandırma sistemi kapalı tu-
tulmalıdır.

• Gemilerde uygun olmayan havalandırma nedeniyle yük veya yapısal nedenlerden dolayı 
zehirli gaz birikimi ve buharlaşma oluşabilir. Uygun havalandırma ile karbon monoksit, kar-
bon dioksit, amonyak, klor, hidrojen, sülfit ve petrol gazları gibi tehlikeli gazların birikme-
si engellenmiş olunur. Bu gazlara maruz kalmak asfiksi gibi nedenlerden dolayı tehlike arz 
etmektedir. Bu gibi şüpheli yerlere girilmeden önce o bölgenin imkan varsa önceden iyice 
havalandırılması ve oksijen maskeli aparatlarla o bölgeye girilmesi gerekmektedir. Oksijen 
maskesi ve donanım olsa bile bu şekildeki bölgelere giren personel daima takip edilmelidir. 
Gemi personeline oksijen maskesi ve donanımların nasıl kullanılacağı öğretilmeli ve tatbik 
ettirilmelidir. 

A. TEMEL BİLGİLER

2.1. GEMİDE HİJYEN VE SAĞLIK
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Gemilerde kaza riskinde artma, iş performansının azalması, moral bozukluğu, göz yorgunluğu 
oluşmaması ve kirlilik belirtilerin görülebilmesi için iyi bir aydınlatma olması gerekmektedir. Ay-
dınlatma doğal veya suni olabilir. Ancak mürettebatın kullandığı tüm mekânlar yeterli şekilde ay-
dınlatılmalıdır.

ISITMA

Mürettebatın barındıkları yerler ve çalışma alanları için yeterli ve uygun bir ısıtma sistemi olmalıdır. 
Sistem mürettebatın gemide olduğu ve koşullar gerektirdiği sürece çalıştırılmalıdır.

 GIDA HİJYENİ

Gıda
Gıdalar ülkenin mevzuatlarına uygun güvenilir kaynaklardan elde edilmelidir. Gemiye alınan gıda-
lar sağlık koşullarına uygun olmalıdır. Kullanım tarihleri ve ambalajları uygun, ambalajsız ürünler ise 
taze, temiz ve bozulmamış olmalıdır. Ambalaj içinde bulunan baklagiller gibi ürünlerin, kurtlanma 
benzeri bozulma gösterebileceğinden bu yönde takibine dikkat edilmelidir. Gıdaların takibi gemi-
deki yetkili kişilerce kayıt altına alınarak düzenli biçimde gerçekleştirilmelidir. Önce giren önce kul-
lanılır kuralı uygulanmalıdır. Gıdalar uygun ısılarda saklanmalıdır. Düzenli olarak ısı takibi yapılmalı 
ve veriler kayıt altına alınmalıdır. Bunun için termometre kullanılmalıdır Çözüldükten sonra gıdalar 
tekrar dondurulmamalıdır. Yeniden dondurulan bozuk veya erimiş gıdalar atılmalıdır. Tarihi geçen 
veya bozulan gıdalar imha edilmelidir.

Mutfak
Bu kişiler gıdalarla ve su yolu ile yayılabilen mikrop (lar) taşımamalıdır. 
 Tüm gıda işi ile uğraşanlar, yasal düzenlemeler, sağlık koşulları, donanımın kullanımı, koruyucu 
giysilerin kullanımı, yemek hazırlama, taşıma ve sunma, kişisel hijyen ve çalışma alanlarında hijyen 
konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Gıda hazırlama ile ilgili eğitici tablolar bulundurulmalıdır. 
 Mutfakta çalışan kişinin sadece gıda işleri için kullandığı özel giysi veya önlüğü olmalı ve bu giy-
siler düzenli aralarla temizlenmelidir.
 Mutfakta çalışan kişi, yiyeceklerin tipine göre hangi ısılarda saklanması gerektiğini, hangi durum-
larda çapraz bulaşmaya sebep olabileceğini ve hijyen kurallarını bilmelidir. Ör: Buzdolabı veya derin 
dondurucuda bulunan dondurulmuş malzemeler, dışarıda en fazla 30 dakika gibi bir süre kalabilir. 
Sıcak yiyecekler, bulunduğu yerde 60-75°C (167°F) ısının üstünde tutulmalıdır. Servis sırasında soğuk 
saklanması gereken yiyecekler 5 saat süre ile 7°C (44°F) ısının altında bekletilebilir.
 Mutfakta mümkünse çift evye olmalıdır. Bunlardan biri temizlik diğeri yemek hazırlanma için 
kullanılmalıdır. Tek evye varsa çapraz bulaşmaya neden olmamak için her farklı yemek hazırlama 
işleminden önce bu evye sıcak su ve uygun temizlik malzemesi ile temizlenmelidir. Aksi halde 
çapraz bulaşmaya sebep olunabilinir. Çapraz bulaşma, bir gıda malzemesinde bulunan mikroor-
ganizmanın yiyecek hazırlama işlemleri veya saklama sırasında başka bir besin kaynağına bulaştı-
rılmasıdır. Burada çapraz bulaşma dört ana kaynağa sahiptir: Gıdalar, insanlar, donanım ve çalışma 
alanları.
 Çapraz bulaşmadan korunmak için farklı besin türlerinin hazırlanmasında, geçişlerde kullanılan 
malzeme ve evye iyice sıcak su ve uygun temizlik malzemesi ile temizlenip kurulandıktan sonra diğer 
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veya çiğ tavuk, balık ve etle yemek hazırlanma işlemlerinde her birinden diğerine geçişlerde mutlaka 
kullanılan bıçak, tencere veya diğer malzemeler ile birlikte tezgâh ve evye de iyice temizlenmelidir. 
Ayrıca bu geçişlerde eller de sıvı sabunla yıkanmalı ve tek kullanımlık havlularla kurulanmalıdır. Mut-
fakta el yıkama işlemlerinden sonra aynı havlunun devamlı kullanımı da çapraz bulaşmaya sebep 
olabilen bir başka etkendir. 
 Gıdaların saklanma şekli de çapraz bulaşma açısından önemlidir. Örneğin, çiğ et doğal olarak 
yüksek oranlarda salmonella, kampilobakter ve listeria enfeksiyonları gibi gıda kökenli hastalıkların 
temelini oluşturabilecek zararlı bakterileri barındırabilir. Bu bakteriler çiğ gıdalardan pişmiş ve tüke-
time hazır gıdalara kolaylıkla bulaşabilmektedir. Yanlış muhafaza ile birlikte, çiğ etin kanı ya da suyu, 
pişmiş gıdalara ya da tüketime hazır gıdaların üzerine damlayabilir. Bu nedenle hazır-pişmiş yiyecek-
ler çiğ yiyeceklerin üstünde saklanmalıdır.
 Mutfakta çalışanlar için ayrı bir el yıkama veya el temizlik ünitesi olmalıdır. Burada sadece el yı-
kama işlemi yapılmalı, el yıkama işleminden sonra kullanılacak tek kullanımlık havlular bulunma-
lı, ayrıca kullanılan havlunun atılacağı kapaklı, su geçirmez bir çöp kovası bulunmalıdır. El yıkama 
ünitesinin yanında el yıkama işlemini anlatan hatırlatıcı levha olmalıdır. Mutfak personeli çalışma 
sırasında bir işten diğerine geçerken, pişmemiş yiyeceklerle çalıştıktan sonra, tuvaletten ve burun 
temizliğinden sonra, yemekleri dağıtmadan ve servis yapmadan önce, ellerin sıvı sabunla yıkayıp 
tek kullanımlık havlu ile kurulamalıdır. Her kurulamada aynı havlunun kullanılması çapraz bulaşmaya 
sebep olabilir. El yıkama ünitelerinde ve tuvalet çıkışlarında, el temizliğini hatırlatan ve nasıl yapıla-
cağını tarif eden şekilli levhalar bulunmalıdır.
 Mutfakta bulunan tencere, tava gibi malzemeler ve tezgâhlar kolay temizlenebilen ve aşınmayan, 
paslanmayan, dayanıklı, toksik olmayan malzemeden olmalıdır. Malzemelerin üzerindeki bu aşın-
malar nedeniyle aralara zararlı mikroorganizmaların yerleşmesi veya toksik olabilme gibi sorunlara 
neden olacağından aşınmış malzemeler değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. Mutfakta gıda ile temas 
eden malzeme ve tezgâhlar uygun şekilde düzenli aralarla temizlenmelidir.
 Herhangi bir hasara sebep olmaması için mutfak gereçleri mümkün olduğunca sabit olmalı, sabit 
olamayanlar asılı olmalı veya kapalı alanlarda saklanmalıdır.
 Mutfakta tezgâh gibi bütün yiyecek işleme alanları temizlenebilecek şekilde pürüzsüz, böcek ve 
kemirgenler için barınak yeri oluşturacak ek yerleri olmayacak şekilde sağlam ve su geçirmez mater-
yalden yapılmış olmalıdır. Böcek ve kemirgenlerin girmesine müsaade eden ek yerlerin değiştirilmesi 
veya tamiri yapılmalıdır. 
 Mutfak zemini kolay temizlenebilen, su geçirmeyen, korozyona dayanıklı, böcek veya kemirgen-
lerin yuvalanmasına müsaade etmeyen eksiz yapıda, duvar ile döşeme birleşme yerlerinde döşeme 
yukarı doğru yuvarlanmış şekilde bir bütünlük oluşturacak özellikte olmalıdır.
 Mutfakta kemirgen veya böcekleri çeken herhangi bir gıda artığı yığılması olmayacak şekilde dü-
zenli ve planlı bir şekilde temizlenmelidir. Mutfakta, hangi yerlerin ne şekilde ne sıklıkta temizlik ve 
bakım yapılması gerektiğinin planı yapılmalı ve bu plana göre temizlik yapılarak kayıt altına alınması 
sağlanmalıdır. 
 Çöpler kapalı ve sızdırmaz kaplarda toplanmalı, çöpler aşırı dolmadan düzenli ve planlı bir şe-
kilde boşaltılmalıdır. Çöplerin nasıl toplanacağı, nasıl saklanacağı ve ne şekilde boşaltılması gerek-
tiğine dair atık yönetim planı yapılmalı ve buna göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. Çöpler gü-
neş, yağmur veya rüzgâr gibi etkenlerden etkilenmeyecek şekilde saklanmalı, çöp saklama yerleri 
sızdırmaz yapıda ve sıkıca kapanacak özellikte olmalıdır. Vektörlere karşı gerekli önleyici tedbirler 
alınmalıdır.
 Mutfakta sadece yiyecek hazırlama ile ilgili işlemler yapılmalıdır.
 Geminin mutfak, kiler, çamaşırhane veya diğer yerlerinde bulunan lavabolar, bulaşık, buz ve ça-
maşır makinelerinin tahliye boruları, atık su sistemine kanalizasyon suyunun geri gelmeyeceği şekil-
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94 de dolaylı bağlanmalı, doğrudan bağlanmamalıdır. Bu dolaylı bağlanma ya hava blokajı oluşturacak 
şekilde “S” şeklinde ya da çek valf şeklinde olmalıdır. Tahliye boruları lavabo veya tuvaletlerin üzerine 
monte edilerek taşma riskine neden olunmamalıdır.
 Mutfak sıcak ve soğuk su donanımına sahip olmalıdır. Gıda hazırlama ve servis için her zaman 
sıcak ve soğuk su sağlanmalıdır. Yiyecek hazırlanmasında sadece içme suyu kullanılmalıdır. İçilmez su 
kullanımı durdurulmalıdır. Zorunluluk hallerinde içilmez suyun kaynatılarak kullanımı sağlanmalıdır. 
Mutfakta deniz suyunun kullanımı yüksek risk teşkil ettiğinden kullanılmamalıdır.
 Kusma, ishal gibi mide-bağırsak sistem hastalığı olan kişilerin iyileşene kadar mutfakta çalışması-
na izin verilmemelidir. Bu kişiler hastalık belirtileri geçtikten 48 saat sonraya kadar gıda işlerinde ça-
lıştırılmamalıdır. Mutfak çalışanında cilt lezyonu veya yaralar söz konusu ise su geçirmez pansuman 
veya eldiven kullanmalıdır. 
 Mutfakta buharlaşmaya sebep olmayacak şekilde yeterli ve dışarı çıkış şeklinde havalandırma ol-
malıdır. Varsa filtreleri periyodik olarak temizlenmelidir. Filtrelerin kirlenme ve yağlanmalara karşı 
periyodik bakımı yapılmalıdır.
 Mutfaktaki ışık, yiyecek kirlenmesini, mikrop bulaşma (kontaminasyon) belirtilerini ve diğer ürün-
lerin görünür biçimde kontrol edilmesini sağlayacak şekilde olmalı, besin hazırlama ve temizlik iş-
lemleri için mutfakta yeterli aydınlatma olmalıdır.

Yemekhaneler
Gemilerde bulunan yemekhanelerin taşıması gereken özellikler:

• Yemekhane tüm çalışanların aynı anda yemek yiyebileceği yeterliliğe sahip olmalı
• Gıdalar taşınma sırasında kontaminasyondan korunabilmeli
• Yiyecekler mürettebat veya yolcuların neden olabileceği kontaminasyondan sakınmak için 

korunaklı bir şekilde (uygun büfeler veya kaplarda) sergilenmeli
• Servis yapılırken self-servis gibi büfelerde yiyecekler ve içeceklerin dağıtımı birbirlerine karış-

mayacak şekilde uygun yöntemler ve kepçe gibi malzemelerle yapılmalı
• Besinlerin teşhiri uygun ısılarda gerçekleştirilmeli, sıcak yemekler 60 oC’nin üstünde, soğuk 

yemekler ise 7o C’nin altında ısılarda servis yapılmalı
• Sofra takımları paslanmaz çelikten veya benzeri toksik olmayacak malzemeden yapılmış ol-

malıdır.
• Masa ve sandalyelerin üstü, neme dayanıklı, çatlaksız ve kolayca silinecek bir malzemeden 

olmalıdır.

Gemi çalışanları için uygun bir şekilde konuşlandırılan ve ihtiyaca cevap verecek bir tarzda döşenmiş 
dinlenme yerleri sağlanmalıdır. Uygun aydınlatma, ısınma, havalandırma gibi şartlar sağlanmalıdır. 
Bu tür yerler yemekhanelerden ayrı olamıyorsa, yemekhaneler bu amaca hizmet etmek üzere plan-
lanmalı, düzenlenmeli ve tefriş edilmelidir. Dinlenme yerleri en az bir kütüphane ile okumayı, yazma-
yı ve mümkünse oyun oynamayı sağlayacak imkanları bulundurmalıdır. Mümkünse sigara içimi için 
ayrı bir yer planlanmalıdır.

Kiler ve Depolar
Yüzeyler, temizliği kolaylaştıran, kemirgen, böcek ve/veya vektörlerin konaklamalarına, yuvalanma-
larına olanak tanımayan düz bir yüzeye sahip, sıvı geçirimsiz malzemeden yapılmış olmalıdır. Ek yer-
ler ve korozyonlar mevcut ise hasarlı bölgeler tamir ettirilmelidir. 
 Besinlerin saklanması için uygun ısı ortamı sağlamalıdır. Gerekli soğutucular çalışır durumda ol-
malıdır. Isı takibi yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
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Et ve balık ürünleri 0°C ila 3°C (32 ila 37°F) arasında, 

Süt ve süt ürünleri 4°C’de (40°F) altında

Donmuş gıdalar -12 ° C altında

Meyve ve sebzeler 7-10°C (45 ila 50°F)

Sınırlı sayıda soğutucu varsa besinlerin saklanma koşulları
Et ve et ürünleri, balık ve balık 
ürünleri, süt ve süt ürünleri ve 
yumurta ve yumurta ürünleri

<5°C’de (41°F)

Meyveler ve sebzeler <10°C’de (50°F)

 Dondurulmuş gıdalar cinsine göre 1-6 aya kadar donmuş halde lezzet ve görünümünü korur. 
Çözülmüş gıdalar hemen kullanılmalı ve tekrar dondurulmamalıdır. Tekrar dondurulma durumunda 
bakteriyel enfeksiyon riski söz konusudur.
 Verimlilik sağlamak için dondurucularda fazladan oluşan don ve buzlanma kaldırılmalı, içerisinde 
başka kirlenmeler söz konusu ise bunlarda temizlenmelidir. Buzdolabı ve dondurucuların temizliği 
sıcak bir deterjanlı sıvı ile yapılmalı, sonra sıcak suyla durulanmalıdır. Daha sonra kurumaya bırakıl-
malıdır.
 Buzdolabı uygun hava dolanımına izin verecek şekilde doldurulmalıdır. Çok fazla doldurularak 
hava dolanımı engellenmemelidir.
 Kilerde ve gıda depolarında uygun termometre kullanılmalı ve ısı takibi yapılmalıdır. Haftalık ısı 
kontrol kaydı tutulmalıdır.

Gıda Maddelerinin Saklanma Şekli
Gıda maddelerinin bozulmadan uzun süre saklanabilmesi için kiler ve gıda depolarında aşağıda be-
lirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir. 

• Yabancı maddeler, toz, zararlı buğular, istenmeyen kimyasal maddeler, bulaşmayı önleyecek 
ve gıdalar arasında çapraz bulaşmaya neden olmayacak şekilde saklanmalı.

• Kirlenmeye karşı yiyecekler döşemelere değmeyecek şekilde saklanmalı.
• Gıda, zeminden güvenli bir uzaklıkta (yaklaşık 15 cm) tutulmalı.
• Meyveler ve sebzeler serin odalarda saklanmalı.
• Hazır yiyecekler ve çiğ yiyecekler açıkta bırakılmamalı, ayrı ayrı depolanmalı.
• Son kullanım tarihi geçmiş malzemeler atılmalı.
• Paketlenmiş ürünler hasar görmeden saklanmalı.
• Yiyecek saklama alanında temizlik veya benzeri malzemeler saklanmamalı.
• Tüketimde önce giren önce çıkar kuralı uygulanmalıdır.
• Hububat, şeker ve sebzeler kirlenme, böcek ve kemirgen istilasına son derece duyarlıdır. Bu 

besinler kirlenmeyecek ve haşere girişini engelleyecek koşullarda saklanmalıdır. 
• Boşaltılan mukavva kutular derhal gemiden uzaklaştırılmalıdır. İçerdikleri oluklardan dolayı 

kolay haşere barındırabilme riski söz konusudur. 
• Temizlik için kullanılan kimyasallarla gıdalar aynı dolapta saklanmamalı.

AMBARLAR

Ambarlar hava durumundan, sulardan, böceklerden, kemirgenlerden ve tüm haşerelerden korunaklı 
biçimde olmalıdır. Güverteden doğrudan yük ambarlarına makine ve kazan dairelerine açılan ka-
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96 nallar (varsa) vektör korumalı (ör. ızgaralar, ağırlık topları.. gibi) olmalı, yükten dolayı gemide gelişen 
kirlilik, vektör veya böcek istilası gibi durumlarda gerekli temizlik ve mücadele yapılmalıdır.

YAŞAM ALANLARI

Yaşam Alanlarının Özellikleri
Gemilerde yolcu ve mürettebatın yaşam alanlarında aşağıda belirtilen koşulların sağlanması gerek-
mektedir:

• Yaşam alanları kötü hava, sıcak, soğuk, uygunsuz gürültü, kokulara ve sızıntılara karşı koru-
naklı, yalıtımlı olmalı.

• İç bölmelerde haşere barındırmayacak malzeme kullanılmalı.
• Kolay temizlik için yüzeylerde geçmeli veya oluklu malzeme kullanılmamalı.
• Kameralar ve yemekhaneler açık renk boyanmalı, kireçle badana yapılmamalı.
• Zemin nem geçirmeyen özellikte olmalıdır. Döşeme ile duvar bileşkeleri aralık olmayacak şe-

kilde yuvarlaştırılmalıdır.
• Drenaj. 
• Havalandırma. 
• Isınma sistemi. 
• Doğal veya suni aydınlatma YETERLİ olmalıdır.
• Yatma yerlerinden kargo bölümüne, makine dairesine, mutfağa, depolara, kurutma odalarına 

ya da umumi tuvalet alanlarına doğrudan açılan kapılar ya da açıklıklar olmamalıdır. 
• Gerek erkek gerekse kadınlar için ayrı uyuma odaları sağlanmalıdır.
• Kabinlerde mevzuatlara uygun sayıda personel bulundurulmalı.
• Mürettebata ayrılmış kamaraların kişi başına düşen yüzölçüm mevzuatlara uygun olmalıdır. 
• Kabinlerde ranza veya diğer malzemelerde haşere girecek delikli malzeme kullanılmamalı.
• Her mürettebat için ayrı ranza, yatak, yastık ve yorgan olmalı.
• İkiden fazla ranza üst üste konulmamalı.
• Lomboza rastlayan alabandalara üst üste iki ranza konulmamalı.
• Ranzalar birbirlerinin üzerinden geçilmek zorunda bırakmayacak şekilde yan yana konumlan-

malı. 
• Üst ranzanın altına toz düşmesini engelleyecek branda yerleştirilmeli.
• Kamaralarda her gemiadamı için mevzuatlara uygun ebatta ayrı bir eşya dolabı olmalıdır.
• Her gemiadamı için mevzuatlara uygun sayıda yastık, battaniye, nevresim, çarşaf, yastık yüzü, 

yüz havlusu, pike verilecek ve gemide en fazla onbeş günde bir değiştirilmek üzere kâfi mik-
tarda yatak takımı bulundurulmalıdır.

• Yatma yerleri, her gün toz kaldırmayacak bir şekilde süpürülüp temizlenmeli, havalandırılmalı, 
ve gereken yerlerin tozları alınmalıdır.

 Kaptan veya onun görevlendireceği kişilerce mürettebatın kullandığı bütün mekanlar bir haftayı 
geçmeyecek aralıklarla denetlenmeli ve sonuçları kaydedilmelidir. 

TUVALET, EL YIKAMA ve YIKANMA ÜNİTELERİ

Gemilerde mevzuatlara uygun sayıda tuvalet, el yıkama ve yıkanma üniteleri bulunmalıdır.
Belirtilen alanların taşımaları gereken özellikler;

• Tuvaletler içinde veya yakınında el yıkama ünitesi olmalı.
• Sıcak ve soğuk suyu bulunmalı, soğuk su içilebilir olmalı.
• El temizliği için sabun veya deterjan olmalı.
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• Tek kullanımlık havlular ve bunların atılacağı kapalı uygun çöp kapları olmalı.
• El yıkama ünitesinin yanında tuvalet sonrası ellerin yıkanması gerektiğini hatırlatan herkesin 

anlayacağı özellikte yazılı ve şekilli işaret levhaları olmalı.
• Tuvalet sonrası el yıkama işlemi bulaşık lavabosunda veya çamaşır yıkama yerlerinde yapılma-

malı. 
• Mümkünse tuvalet kapıları kendiliğinden kapanan özellikte olmalıdır.

İÇME VE KULLANMA SUYU

İçme ve Kullanma Suyu Donanımı
Tüm musluk, duş ve lavabolarda kullanılan, insani tüketime sunulan içme suları yalnızca kullanma 
suyu şebekesine bağlanmalıdır. Birden fazla su sistemi kullanılıyorsa, tatlı su yalnızca başka amaçlı 
evyeler, çamaşırhane ve tuvaletlere verilmelidir. İçme suyu donanımı, vanalar, hortumlar ve tankları 
özellikle içme suyu kullanımı için imal edilmiş olmalı ve sadece içme suyu için olduğu belirtilmelidir. 
İçme suyu boruları ve tesisatı renkle belirtilmeli, giriş ve çıkışları içme suyu ibareli etiketle belirlenmiş 
olmalıdır. İçme suyu donanımı mavi renkle, deniz suyundan elde edilen içme suyu donanımı yeşil 
renkle belirlenmelidir. Ayrıca içme suyu donanımı gemi personelinin rahatlıkla anlayacağı dilde ya-
zılmış etiketlerle belirlenmelidir. İçme suyu tesisat musluklarının giriş ve çıkış ağızları yüzeyden 45 
cm yukarda olacak şekilde tesis edilmeli, mesafe 45 cm’den azsa uygun kapaklar kullanılmalıdır. İçme 
suyu boruları başka iş için kullanılmamalı, başka sıvıların doldurulmasında kullanılmaması için farklı 
adaptörler içermelidir. Çıkış ağızları kullanılmadıkları sürece kapalı tutulmalıdır. 

İçme ve Kullanma Suyu Tankları
İçme suyu tankları, geminin teknesiyle, içilemeyen su, başka sıvılar ve maddeler içeren tanklar veya 
borular ile ortak bir duvarı paylaşmamalı, çapraz bağ içermemelidir. İçme suyu hortumları yerden 
(güverteden) 45 cm yukarda kapalı dolaplarda saklanmalıdır.
 İçilmez sıvıları taşıyan herhangi bir boru, içme suyu tanklarının içinden veya üstünden geçmeme-
li, üstünden geçmek zorunda ise eksiz ve korozyona uğramamış yapıda olmalı, İçme suyu tanklarının 
üstüne herhangi bir tuvalet veya katı atık tesisi monte edilmesinden kaçınılmalıdır.
 İçme suyu tankları, içinde saklanan suda bulaşma olmasına sebep olmayacak malzemelerden 
yapılmalı, içme suyu ibaresi ile işaretlenmelidir. İçme suyu tankı paslı ve kirli olmamalı, kir ve pas 
varsa temizletilmelidir. İçme suyu sisteminin klorlama veya osmoz gibi işlemlerle dezenfeksiyonu 
sağlanmalı, içme suyu tankları geminin kemirgenlerden, böceklerden, kirden, diğer bulaşma kay-
naklarından ve aşırı sıcaklıktan etkilenmeyecek alanlarında bulunmalıdır. İçme suyu tankının bulun-
duğu mahal veya odanın ısısı 20°C (68°F)’ nin altında olmalıdır. 
 İçme suyu tanklarının kolay incelenebilmesi, temizlik ve bakım işlemlerinin daha kolay yapılabil-
mesi için bir inceleme kapağı (men hole) olmalıdır. Gerekli durumlarda drenajı için bir alt çeşmesi 
olmalıdır. İçme suyu deposu su seviyesini göstermeli, basınca dayanıklı olmalı. taşmalara karşı em-
niyetli olmalıdır. Geri kaçışı engellemek için çek valf sistemi bulunmalı, çek valf, vanalar ve sistemin 
6 ayda bir periyodik kontrolü yapılmalıdır. İçme ve kullanma sularının tankları yılda bir tamamen 
boşaltılarak temizlenmelidir.

İçme Suyu Temini
Temiz bir yerden su sağlanmalıdır. İçme suyu alma, taşıma ve depolama işlemleri sağlıklı yapılma-
lıdır. Gemiye içme suyu alınırken kalite raporu istenmeli. İçme suyu kalitesi Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün “ İçme Suyu Kalitesi Kılavuzunda (Guideline for Drinking Water Quality) belirtilen önerile-
rine uygun olmalıdır. Limanlardan su kalitesi raporu alınamıyor ise gemideki test kitleri kullanılmalı 
ve bu kitler kayıt altına alınmalıdır. Suyun Klor derişimi (serbest ve toplam) ve suyun pH değeri her 
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98 bir su alımı sonrasında kontrol edilmelidir. İçme suyu incelemesinde bulanıklık, kötü koku gibi du-
rumlar tespit ediliyorsa karşıt önlemler alınmalı, uygun içme suyu alımı ve saklanması için içme suyu 
yönetim planı oluşturulmalıdır.
 Gemide buharlaştırıcılar (evaporatörler) veya ters osmoz sistemle ile kendi kendine denizden 
içme suyu üretme işlemi limanda yapılmamalı, limanda sistem kapalı olmalıdır. 
 Soğuk yiyeceklerin servisi ile içme amaçlı buz temini için donduruculara içme suyu konulmalıdır.

İçme ve Kullanma Suyu Sistemlerinin Dezenfeksiyonu
Etkili klorlama ile dezenfeksiyon sağlanmalı, su tankları sistemle birlikte her sene temizlenmelidir.
 Su bulanıklığı 1 nefelometrik bulanıklık biriminden (nefelometrik türbidite birimi-NTU) az ol-
malı. İçme ve kullanma suyunun pH’ı 6,5-9,5 arası ve serbest klor miktarı 0,2-0,5 mg/litre arası 
olmalıdır.
 İçme ve kullanma suyu ve sistemin dezenfeksiyonu konusunda bilgili kişiler tarafından yapılmalı-
dır. 
 Yabancı sıvı içme suyuna girdiğinde tüm sistem dezenfekte edilmelidir. Sistemde yapılan yenilen-
meler veya tamirler sonrası yeniden sisteme su girişi yapılmadan önce temizleme ve dezenfeksiyon 
ve basınçlı suyla yıkama işlemi yapılmalıdır.
 İçme ve kullanma su ve sistemin dezenfeksiyonu konusunda bilgili yetkili kişiler tarafından yapıl-
malıdır. 
 İçme suyu deposuna ve varsa deniz suyu tuzsuzlaştırma cihazlarının (buharlaştırıcı veya ters os-
moz cihazı) arkasına ilgili teknik standartlara uygun otomatik dezenfeksiyon cihazı tesis edilmelidir 
(tercihen klorlama).
 Çapraz bulaşmayı önlemek için dolum hortumları liman sularına temas etmemelidir. Kirlenen 
hortumlar kirlendiklerinde hortum içme suyu ile yıkanır ve yıkama suyu akıtılır. Daha sonra hortu-
mun her iki ucu kaldırılarak bir dezenfektanla doldurulup (örneğin 100 ppm klorürlü solüsyonla) 
1 saat yıkanır ve dezenfekte edilen çözelti boşaltıldıktan sonra basınçlı içme suyu ile tekrar yıka-
nır.
 İçme ve kullanma suyun sıcaklığı her zaman 25°C derecenin altında veya 50°C derecenin üze-
rinde olmalıdır. 25-50°C arasındaki derecelerde, bakterilerin üreme riski yüksektir (özellikle Legionel-
la spp.) ve su güvenliği testi uygulanmalıdır. Tüm by-pass’lar kaldırılmalıdır.

HAVUZ VE SPA

Uygun şekilde bakımı ve dezenfeksiyonu yapılmayan havuz sularında hastalığa neden olan mikrop-
lar kolayca yaşayarak çoğalır, göz, kulak ve cilt enfeksiyonlarına neden olurlar. Havuz suyunun kim-
yasal dengesinin yetersiz olması ise cilt tahrişlerine ve konjonktivite neden olur. Spa suyu ortamının 
yüksek sıcaklığı ve organik maddelerin varlığı patojenlerin çoğalmasına uygun bir ortam sağlayarak 
mukoza, akciğerler, deri ve yara enfeksiyonlarına neden olabilir. Ayrıca iyi işletilmeyen spa havuzla-
rında Lejyoner Hastalığına neden olan Legionella bakterisi tehlikesi vardır. Bu nedenle yüzme havuz-
ları ve spalarda hijyenik bir ortam sağlanmalıdır.
 Havuz ve spalarda iyi bir bakım yapılmalı, uygun arıtma ve dezenfeksiyon sistemleri bulunmalıdır. 
Bu dezenfeksiyon klorlama gibi kimyasal yöntem veya morötesi ışınlarına maruz bırakma suretiyle 
fiziksel yöntem şeklinde olabilir. Klorlama yapılıyorsa serbest klor düzeyi 1- 3 ppm, Ph düzeyi ise 7.2 
ile 7.8 arasında olmalıdır. Havuz ve spalarda hijyenik ortam sağlanması için Dünya Sağlık Örgütü nün 
“Dinlenme Tesisleri Havuzlarında Güvenlik” (Guidelines For Safe Recreational Waters) Kılavuzundan 
yararlanılabilir.
 Yüzme havuzları ve spalarda hava kalitesini korumak da önemlidir. Spa Odaları legionella mikro-
bunun bulaşmasını engellemek için çok iyi havalandırılmalıdır. 
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dan 12 mil’ den daha fazla uzakta iken kullanılmalıdır. 
 Çocuklar ve bebekler zararlı bağırsak mikroplarından etkilenmeye yetişkinlere göre daha yatkın 
olup havuz suyunu yutma olasılığı yetişkinlere göre daha fazladır. Yine kazara havuz suyuna dışkıları-
nı yapma olasılıkları da daha yüksektir. Bu nedenle çocuk havuzlarında hijyen açısından daha dikkatli 
olunmalıdır.

SIVI VE KATI ATIKLARIN YOK EDİLMESİ

Atık Su Sistemi
Sıvı atıklar su ile karıştırılıp sıhhi su tesisatı ve atık borularla gemide toplanan organik maddelerdir. 
Örneğin: makine dairesi ve sintine atıkları, vücut salgıları, lavabo ve tuvalet atıkları gibi.
 Sıvı ve katı atıkların sağlık açısından riskleri vardır. Bu atıklarla kirlenme tifo, paratifo, kolera, di-
zanteri salgınlarına neden olabilir. Fare, sinek veya diğer hastalık taşıyıcılarla (vektörlerle) hastalıklar 
yayılabilir. Gemiadamlarının sağlığını tehlikeye atmamak için atıklar dikkatli ve prosedürlere uygun 
bir şekilde uzaklaştırılmalıdır.
 Evye, buz makineleri, bulaşık makineleri ve gıda atığı öğütücüler doğrudan atık su sistemine 
bağlanmamalı ve uygun geri akış önleyicileri bulunmalıdır (örn: hava boşluğu sağlayan s şeklinde 
yapılar). Tuvalet veya sifon sistemi düzgün çalışmalı. Tıbbi alanlardan çıkan her türlü pis su, pis su 
sistemine bağlanmalı.
 Atık su ve sintine su sistemleri su geçirmez ve sızdırmaz malzemeden yapılmalı, çapraz kirlenme 
(kontaminasyon) oluşmaması için diğer sistemlerden izole edilmelidir. Atık su donanımı uygun renk 
(örn. her 5 m’de bir siyah, mavi, siyah) ve levha ile işaretlenmiş ve belirtilmiş olmalıdır. Atık su sistemi 
kapasiteyi kaldırabilmeli, geri kaçışları engelleyecek çek valf sistemine sahip olmalıdır.
 Gemi pis suları güvenli şekilde deşarj edinceye kadar pis suları muhafaza edebilecek kapasiteye 
sahip depo tesis edilmelidir. Deponun üzerine levha asılarak “pis su deposu” yazılmalıdır. Pis su de-
posu diğer alanlardan tecrit edilmelidir. Deponun dışında kolaylıkla görülebilecek seviye gösterge-
si bulunmalıdır. Pis su deşarj hortumları “yalnızca atık deşarjı için” yazılarak işaretlenmelidir. Çapraz 
bulaşma önlenmelidir. Her bir kullanım sonrası pis su deşarj hortumları temizlenmeli, tazyikli suyla 
yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Pis su ulusal ve uluslar arası düzenlemelere uygun şekilde ber-
taraf edilmelidir ve kayıt altına alınmalıdır.
 Yük ambarı giderleri veya soğutmalı yük muhafaza ambarları pis su sisteminden ayrı ortak drenaj 
sistemine bağlanmalıdır. 

 
 Balast Tankları
Özellikle sularda yaşayan mikropların ülkeler arası yayılımının önlenmesi ve ekolojik sistemin bozul-
ması sonucu çevre kirliliğine neden olunmaması için drenaj (boşaltma) vanaları kapalı pozisyonda 
tutulmalıdır. Boşaltım izinli olmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Balast suyu yönetim planı olması gerek-
mektedir. 

Katı ve Tıbbi Atıklar
Atık depolama odaları veya kutuları, hava, su, böcek ve kemirgen gibi vektörlere karşı iyi bir şekilde 
korunaklı olmalıdır. Tüm katı ve tıbbi atıklar belirgin biçimde işaretlenmiş bir yerde tutulmalı, böcek 
veya kemirgen gibi vektör kanıtı söz konusu olduğunda gerekli arındırma işlemi yapılmalı veya yap-
tırılmalı. 
 Tıbbi atıklar için sıkıca kapalı, sağlam ve işaretle belirlenmiş atık kutusu olmalıdır. Tıbbi atıklar 
mümkün olduğunca kısa sürede uygun bir kara tesisinde bertaraf edilmelidir. Enfeksiyon potansiyeli 
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100 olan atıkları sarı poşetlere veya “yüksek enfeksiyon riski” yazılı konteynırlara koyulmalı ve üzerine 
uluslararası enfeksiyon kaynağı maddeler (biyo tehlike) sembolü yapıştırılmalıdır. Enfeksiyon tehli-
kesi taşımayan tıbbi atıklar siyah naylon poşetlerde saklanmalıdır. Tıbbi atıklar atık su sistemine ko-
nulmamalı ve düşük sıcaklıklarda yakılmamalıdır. Keskin maddeler sağlam, uygun şekilde yalıtılmış, 
kapaklı kaplarda bertaraf edilmelidir. Bu kaplar sarı olmalı, üzerinde “kesici alet” yazmalı ve uluslara-
rası enfeksiyon tehlikesi sembolü (biyo-tehlike) bulunmalıdır Tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı ola-
rak, kendilerine ayrılan depolama alanında saklanmalıdır. İlaç atıkları (örn. süresi dolan ilaçlar) ideal 
olarak kahverengi naylon poşetlerde depolanmalı ve karada bulunan uygun bertaraf tesisine teslim 
edilmelidir.
 Gemilerde işlenmemiş atığı mümkün olan en uzun süre boyunca tutacak yeterli boyutta çöp oda-
ları veya konteynır gibi kapalı alanlar mevcut olmalı, atık depolama odaları veya konteynırları tüm 
yiyecek hazırlama alanlarından uzakta tutmalıdır. Atıklar ile meşgul olan personele kişisel koruyucu 
donanım verilmelidir.
 Katı, gıda ve tıbbi atıkların boşaltımı mevzuatlara uygun olarak yapılmalıdır. Tüm atıklar güvenli 
ve yasal olarak ilgili firmalar tarafından alınmalı, toplanıldığına dair evraklar tutulmalı ve bir atık yö-
netim planı olmalıdır. 

SU BİRİKİNTİLERİ

Hastalık etkeni taşıyıcıların (vektörlerin) ülkeler arasında dolanımının önlenmesi için su birikintilerine 
karşı önlem alınmalı. Az bir su birikintisi dang, sıtma gibi bazı hastalıkların etkeni olan sivrisineklerin 
larvaları için yaşama alanı olabileceğinden bu su birikintileri temizlenmelidir. 

• Can filikası kapakları
• Sintineler
• Frengi delikleri
• Tente
• Oluklar
• Tahta iskele çevresi
• Hava arıtma tesisatları
• Güvertede çöküntüler

       gibi alanlar su birikintisi yönünden incelenmelidir.

MAKİNE DAİRESİ

Güverteden doğrudan makine dairesine açılan korunmasız kanalların her iki ucunun da vektörler-
den korunması sağlamalıdır. Korunma için uygun ızgara, ağ veya ağırlık topu kullanılabilir. Birden 
çok bölmeye hizmet veren soğuk hava ve/veya sıcak hava sisteminin servis çıkışının vektörlerden 
korunması sağlamalı, böcek veya kemirgen gibi vektörlerin varlığı söz konusu ise gerekli arındırma 
işlemi yapılmalı ve yaptırılmalıdır. Makine dairesinde bulunan veya içinden geçen atık su sistemlerin-
de gelişebilecek sızıntılar sonucu oluşabilecek kontaminasyonlara dikkat edilmelidir.
 Makine dairesinde çalışanların uygun kulaklık kullanmaları gerekmektedir. İşitme kaybı gelişme-
mesi için makine dairesinde gürültü 95 dB in altında olmalıdır. Makine dairesinde gerekli havalandır-
ma sağlanmalıdır. Yeterli aydınlatma bulunmalıdır. Mümkünse Makine dairesine yakın yerde yıkan-
ma yeri ve giyinme odası olmalıdır. Ampul, el feneri, batarya, koruyucu kulaklık, koruyucu gözlük, 
iş kıyafetleri, eldiven, bezler çalışan personelin kullanımı için makine dairesinde bulundurulmalıdır. 
Makine dairelerinde yağ, kağıt, bez ve diğer atıklar ile temizlik malzemelerinin toplanması ve berta-
rafı için uygun araç-gereçler bulunmalıdır.
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Bazı hastalıklar ve bu hastalıklara sebep olabilen vektörler ve taşıdıkları hastalıklar:
• Sivri sinekler → sarı humma, dang ve sıtma hastalığı
• Keneler → lyme hastalığı
• Pireler → tifüs ve veba
• Bitler → epidemik tifüs ateşi.

 Kemirgenler
Gemilerde farelerin varlığı sağlık açısından önemli sorunlar yaratabilmektedir. Leptospiroz gibi bak-
teriyel hastalıkları taşıyabilirler. Tifüs ve veba hastalığını insanlara geçirebilen enfekte pirelerin taşın-
masına neden olabilirler. Fareler gemilerde yüke ve gıdaya zarar verebilir, mikrop kapmalarına sebep 
olabilirler.
 Gemilerde sıçan(fare) istilası söz konusu olduğunda yetkili kişiler tarafından tütsüleme (fumigas-
yon) yapılmalıdır. Bu işlem zehirli gazla uygulandığı için çok tehlikeli, pahalı ve sık sık iyi havalandır-
manın sağlanması gerektiğinden zahmetli bir işlemdir. Bu nedenle farelerin varlığı bıraktıkları kir-
lenmeler, dışkı izleri veya verdikleri zararlar periyodik olarak takip edilerek saptanmalı, gerektiğinde 
yakalanmaları için uygun tuzaklar kullanılarak çoğalmaları ve koloni oluşturmaları engellenmelidir. 
Gemilerin karaya bağlandığı halatlara farelerce kemirilmesi ve aşılması mümkün olmayan fare engel-
leyici kılı� ar konulmalı, ayrıca çoğalmaları için gıda ve suya ulaşmaları engellenmelidir. Ortamda gıda 
artıklarının bırakılmasına izin verilmemelidir.
 Fare öldürmek için varfarin ve brodifakum gibi antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) fare zehirleri 
(rodentisitler), kullanılması durumunda dikkatli olunmalıdır. İnsanların zehirlerle kazaen temas et-
mesi engellenmeli, uyarı levhalarıyla insanların dikkati çekilmeli. uygulamalarda eldiven kullanılma-
lıdır. Ayrıca fare zehri kapları üzerlerine anlaşılır ifade ve işaretler konulup, gıdalardan ayrı bir yerde 
saklanmalıdır. Enfekte pire taşıma riskleri nedeniyle ölü farelere çıplak elle dokunmaktan sakınılma-
lıdır.

 Haşereler
Haşerelerle mücadelenin ilkeleri:

• Hamam böceklerinin saklanabilecekleri uygun ortamların mevcut olmamasını sağlamak ve 
bu gibi yerlerin sürekli kontrolü.

• Ortamdaki gıda artıklarının iyice temizlenmesi.
• Çöplerin uygun şekilde toplanması ve saklanması.
• Bitlere karşı kişisel temizlik ve giysilerin temizliği.
• Geminin genel temizliğinin iyi yapılması.
• Tahta kurularıyla mücadele için duvarlardaki ve yatılan zemindeki çatlakların iyice temizlen-

mesi.
 Böceklerin sayısını azaltmak için çalışılan ve yaşanan ortamların temizliği ile kişisel temizlik çok 
önemlidir. Haşerelerle mücadele gemilerde yaşayanların yapması gereken bir iş olmakla birlikte in-
sektisitler (haşere öldürücü ilaçlar) eğitimli yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. İnsektisitler insan 
sağlığı açısından zararlı olabildiği ve haşereye özel insektisitin kullanılması gerektiğinden yetkili ve 
bu konuda bilgili kişilerce, özel donanım ve donanım kullanılarak bu işlem gerçekleştirilmelidir.

 Sinekler
Sinekler dışkılardan aldıkları enfeksiyon etkenlerini yiyeceklere taşımaları nedeniyle önemli bir so-
rundur. Bu nedenle tuvalet kapılarının kendiliğinden kapanan tipte olması gerekir.
 Uygun kimyasal spreyler özellikle permetrin içerenler kullanılabilir. İlaca bandırılmış ipler veya 
renkli � oresan ışık kullanım yerleri gıdaların, gıda hazırlama yerlerinin ve kapların üzerinde olma-
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102 malıdır. Sprey kullanılırken gıdaların ve mutfak aletlerinin ilaca maruz bırakılmasından kaçınılma-
lıdır. 

Sivrisinekler 
Bazı sivrisinek türleri insanları ısırması sıtma, sarı humma, dang, ensefalit, filariyaz gibi hastalıklara 
neden olabilir.
 Sivrisinek larvaları sığ sularda bile çoğalabildiklerinden su birikintilerine dikkat edilmeli ve kuru-
tulmalıdır. Kapı ve pencerelere sineklik konmalı. Tropikal bölgelerde yani sivrisineklerle hastalıkların 
bulaştığı bölgelerde sinek kovucu losyonlar veya spreyler kullanılmalıdır.
 DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamit)’in % 20-30’luk çözeltisi en iyi seçimdir. DEET sivrisinek, sinek, 
pire ve keneye karşı etkilidir.

 Hamam Böcekleri
Hamam böcekleri genellikle iyi temizlik yapılmaması sonucu çoğalabilmektedir. Gıdaların uygun 
saklanması da önemlidir. Böceklerin saklanabilecekleri ek, çatlak veya ölü noktalara dikkat edilmeli-
dir. Oluklu mukavva kutuları ve koliler derhal ortadan kaldırılmalıdır. Uygun jel veya sprey kullanarak 
(örneğin klorpirifos içerenler) böceklerle mücadele edilebilir.

 Tahta Kuruları
Hastalık bulaştırabilir. Genelde duvarlarda ve çatlaklarında yaşarlar. Çoğunlukla uyurken insanları el, 
kol ve yüzlerinden sokarak kızarıklık, şişme, kaşıntı ve enfeksiyona sebep olabilmektedirler. Kaşıntı 
için kaşıntı giderici veya % 1’lik hidrokortizon krem uygulanmalı, temiz yatak örtüsü kullanılmalıdır. 
Yaşam alanları için insektisit (örneğin %1’lik pirimifos-metil) uygulanabilir.
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 KİŞİSEL HİJYEN 

Hijyen, bireyin sağlığını sürdürmesi için bedenine yaptığı bakım olarak tarif edilebilir. Bakımsız olan 
bedene enfeksiyonun yerleşmesi kolay olmaktadır. Kişisel hijyen “bireyin bir günlük yaşamı içinde 
uygulaması gereken, sağlık davranışları” olarak ifade edilir. Bu davranışlar “vücudu tanıma, temizlik 
kurallarına uyma, güvenli ve yeterli dengeli beslenme, düzenli tuvalete gitme, temiz ve mevsime 
göre giyinme, yeterli uyku ve yeterli dinlenme, egzersiz yapma ve boş zamanları değerlendirme” 
alışkanlıklarıdır. Aksi halde mikropların yaşaması için uygun ortam sağlanmış olacaktır (tırnak ara-
larındaki kir gibi, ayak parmaklarının nemli bırakılması sonucu oluşan mantar enfeksiyonları gibi). 
Kişisel hijyeni bazı faktörler etkilemektedir. Bu faktörler sosyokültürel, ekonomik durum, aile, kişilik 
ve hastalık durumudur. Hijyende amaç vücut salgılarının, atıklarının ve geçici mikropların vücut-
tan uzaklaştırılması yoluyla temizliği sağlamak, bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini ve 
kas gerilimini azaltmak, vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek, bireyin genel görünümünü 
olumlu hale getirmek, kişinin kendine olan güvenini arttırmak, deri sağlığını sürdürmek ve geliştir-
mektir.
 Kişisel bakım için:

• El-tırnak temizliği ve bakımı
• Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği
• Saç temizliği ve bakımı
• Ayak temizliği ve bakımı
• Genital bölge temizliği
• Tuvalet alışkanlığı ve bakımı
• Banyo yapma ve giysi temizliği
• Ağız ve diş sağlığı
• Spor ve beden eğitimi
• Sağlıklı giyinme, konularına dikkat edilmelidir.

YETERLİ UYKU ve BESLENME

İnsan sağlığının sürdürülebilir olması için belirli bir süre dinlenmesi ve uyuması gerekmektedir. 
Uykunun yetersiz olması halinde bedensel ve ruhsal sağlığın bozulmasına zemin hazırlayacaktır. 
Dinlenme ve uyku süresi konusunda çeşitli söylemler bulunmakla birlikte kişiden kişiye ve çalışma 
temposuna göre değişkendir. Yetişkinlik döneminde 7-8 saatlik uykunun yeterli olduğu kabul edi-
lir. Yaşamın ilerleyen yıllarında yaşlılıkta gece uykuları dört saate kadar inebilir. Bunun yanında gün 
boyunca uyuklamalarla (şekerleme) gece uykusu telafi edilir. Bireyler arasında uyku gereksinimi ve 
ritmi farklılık gösterir. Bazı insanlar 4-6 saatlik uyku ile yetinirler kimileri ise 10-12 saat uyurlar. Bazıları 
erken yatıp erken kalktıklarında, bazılarıysa geç yatıp geç kalktıklarında kendilerini daha zinde his-
sederler. Streste ve pek çok psikiyatrik hastalıkta uyku ritmi ve süresi bozulur. Bunun yanında yeterli 
uyku uyunmadığında kişinin fiziksel ve ruhsal streslere dayanıklılığı azalır.

2.2. GEMİCİ SAĞLIĞI
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104  Yeterli uyuduğu halde uyandığında zinde olunamıyorsa ortam değerlendirilmelidir. Isı, ışık, gü-
rültü ve yatılan yatağın konforu vb… Ayrıca kişi Kulak Burun Boğan Hekimliğinden randevu alıp ana-
tomik veya organik bir rahatsızlığı var mı? araştırmalıdır.

 BESLENME

Sağlıklı beslenme, vücudumuzun gereksinmelerini karşılayacak besinlerini yeterli ve dengeli almakla 
mümkündür. Vücudumuzun temel yapı taşı olan hücrelerin dengeli ve düzenli çalışması için karbon-
hidrat, yağ, protein, mineral ve vitaminlerden yeteri kadar alınması gerekmektedir. Bu gereksinmeler 
günlük olarak et ve et ürünleri, sebzeler, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleri, meyveler ve tatlılarla 
alınmalıdır. Besinlerin dışında ihtiyaç duyulan suyun da her gün düzenli olarak alınması gerekmek-
tedir. 
 Dengeli ve sağlıklı beslenme için yukarda bahsedilen gıdaları ve içecekleri almak yetmemektedir. 
Alınacak olan gıda ve içeceklerin temiz ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde olması gerekmektedir. 
Gıdaları depoda saklama koşullarından yiyecek olarak hazırlama aşamasına kadar kirlenmesi ve bo-
zulmasını engellemek gerekmektedir. Bunun için her gıdanın depolama şartlarını bilmek ve yerine 
getirmek gerekir. Gıdaların hepsinin aynı depoda saklanması mümkün değildir. Çünkü et ve et ürün-
lerinin saklama koşulları ile sebze, meyve, süt ve süt ürünleri ve baklagillerin saklama ısıları farklıdır.
 Yiyeceklerin hazırlanması esnasında da bulaşının engellenmesi gerekmektedir. Bunun için el ve 
hazırlama ortamının hijyenine dikkat etmek gerekir. Ayrıntılar için ilgili konuya bakınız.
 Yiyecekleri hazırlama personelinin hijyen kurallarına dikkat etmesi kadar ikramı sunan personelin 
de hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir. Personel temiz giyimli ve portör tetkikleri temiz 
olmalıdır. Tifo, hepatit v.b gibi aşılarının yapılmış olması gerekmektedir. Cilt hastalığının olmamasına 
dikkat etmelidir.
 Gemilerde çalışanların alması gereken kalori miktarının hesaplanması için Ülkemizde “Gemiada-
mı İaşe Bedelleri Tespit Kurulu” kurulmuştur. Tespit kurulunun 2011 yılı kararına göre günlük alınması 
gereken kalori miktarı 4800 olarak belirlenmiştir. 
 Üç öğünde 4800 kalori verilmesi gerekmektedir. Gereksinme duyulan kalorinin yarısı çalışmanın 
olduğu dönemde alınmalıdır. Vardiyasız çalışmada öğlen yemeği döneminde 2000-2500 kalori veril-
melidir. Vardiyalı olarak çalışılan gemilerde ise vardiyanın olduğu döneme göre kalori ayarlanmalıdır. 
Hazırlanan gıdaların damak tadına uygun olarak hazırlanması da önemlidir. Çok yağlı veya çok baha-
ratlı hazırlanmış gıdalar birçok kişini damak tadına hitap etmeyebilir.
 Dondurulmuş et ve et ürünlerinin kullanımına dikkat etmek gerekmektedir. Özellikle derin don-
durucudan kullanılacak miktarda besin maddesi çıkartılmalıdır. Çıkarılan et ürünü çözülmeye başla-
dıktan sonra tekrar dondurulmamalıdır. Kümes hayvanları ise derin dondurucu da olsa bile miadında 
kullanılmalıdır. Kümes hayvanları ürünlerinde bakteri üremesi çok çabuk olduğundan hemen işlen-
meli ve tekrar dondurulmamalıdır.

GÜNEŞ YANIĞI VE  CİLT KANSERİ

 Güneş yanığına Uv A ve Uv B dediğimiz morötesi ışınlar neden olmaktadır. Açık tenli insanların gü-
neşte yanma riski daha yüksek olduğu bilinmekle birlikte, koyu tenli insanlarda da, güneşte yeterince 
uzun süre kalacak olurlarsa güneş yanıkları oluşabilir. Güneş yanığı ileride çeşitli cilt kanseri türlerine 
neden olabilir. Kırışıklık, benek oluşumu ve beyaz lekeler gibi bazı erken yaşlanma bulguları ortaya 
çıkabilir. Sabah saat 11:00 ile öğleden sonra 15:00 arası mutlaka güneşten uzak durmalıdır. Gerçek-
ten, zararlı morötesi ışınlarının 2/3’ üne bu zaman diliminde maruz kalınmaktadır.
 Uzun süre korunmasız güneş ısınlarına maruz kalma sonucu yanıklar oluşur. Yanık güneş ışınları-
na maruziyet süresi ve şiddeti ile doğru orantılıdır. Yanık I. ve II. derece olabilir. Birinci derece yanıklar 



2.2. G
em

ici Sağlığı

105hafif olmakla birlikte II. derece yanıklarda ciddi sağlık sorunları oluşturmaktadır. II derece yanıklarda 
mutlaka ileri sağlık tedbirleri alınmalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
 Yanık oluşmaması için 11.00 ile 15.00 arası güneşte uzun süre çalışmayınız. Çalışmak zorunda 
iseniz güneş kremleri kullanınız. Bol C vitamini içeren meyveler tüketin. Uygun miktarlarda sarı ve 
kırmızı renkli meyve ve sebzelerden tüketin, ancak aşırıya kaçmayın.

CİLT KANSERİ 
Cilt kanserinin birden çok çeşidi var. Güneşle ilişkili olan cilt kanserleri daha çok açık tenli kişilerde 
görülen ve ciltte başlangıçta kabuklanma-pullanma, sertleşme ve daha sonra da kaşıntı, kanama gibi 
sorunlara yol açan değişimlerle kendini göstermektedir. Cilde yavaş yavaş yerleşen, zamanla kabuk 
tutmakla birlikte bir türlü ortadan kaybolmayan bu tür değişimler varsa cilt kanseri yönünden uyanık 
olmak gerekiyor.
 Eğer bu belirtiler alın, yanak, boyun, dudak, kulak, el, kol ve göğüs gibi güneşe maruz kalma ola-
sılığı yüksek olan yerlerde meydana geliyorsa daha fazla dikkatli olmakta fayda vardır.

MORÖTESİ IŞINLAR DNA’YI BOZUYOR
Ozon tabakasının tahrip olması güneş ışınlarına eskiye oranla daha fazla maruz kalmamıza yol aç-
maktadır. Güneş ışınları diğer dış zararlılar gibi içerdiği morötesi dalgalarıyla deri hücrelerinin DNA 
yapılarını bozmaktadır. DNA yapısı bozulmuş hücre çoğaldığı zaman kanserleşebilen, anormal ve 
kontrol dışı yeni hücrelerin yapımını kolaylaştırmaktadır.
 Güneş ışığı ne kadar yoğun, güneşe maruz kalma süresi ne kadar uzunsa kansere yakalanma riski 
de o kadar artmaktadır. Aslında yaz aylarında o pek de hoşumuza giden cilt bronzlaşması süreci, cil-
din maruz kaldığı morötesi ışınlarına gösterdiği tepkidir. Başka bir deyişle gerçek bir “yanık” durumu 
söz konusudur.

AYAK YARALANMALARI

Yara tedavisi, yaralanmamak için alınan önlemlerden çok daha pahalıya mal olmaktadır. Bu nedenle 
koruyucu önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Ayak sağlığını iki başlıkta ele almak gerekir. 
Birincisi ayak yaralanmaları ve alınması gereken önlemleri, ikincisi ise ayak hastalıkları ve tedavisini 
içerir.

1. Ayak Yaralanmaları 
Gemiadamı olarak çalışanlarda gemi içerisinde ıslak zeminlerde kayma sonucu kırılma, burkulma ve 
yumuşak doku zedelenmesi olabilir. Bu tür yaralanmalarda alınacak önlemler temel ilk yardım konu-
larında ele alınmıştır. Alınması gereken önlemler olarak kullanılan malzemelerin iş bitimi sonucunda 
yerlerine kaldırılması, kaygan zeminin uyarı yazısı ile belirtilmesi veya zeminin hemen kurulanması 
gerekir. 

2. Ayak Hastalıkları 
Yukarda belirtildiği gibi hastalıktan önce sağlıklı olanı korumak, ayak sağlığını korumak için kul-
lanılan ayakkabı ve çoraba dikkat etmek gerekir. Ayakkabıların ayak terletmeyen ve ucu demirli, 
su geçirmez, elektrik iletmeyen ve kimyasal maddelerden etkilenmeyen tabanlı olması gerek-
mektedir. Sadece bu özelliklere sahip ayakkabıyla sorun çözülmemektedir. Giyilen ayakkabının 
özellikli olması yanında ayağa uygun olması da önemlidir. Uygun olmayan ayakkabının ayakta 
sürekli küçük darbelerle temas ettiği noktada nasırlar oluşmaya başlar. Nasır özellikle ayakka-
bının aralıklı temas ettiği (vurduğu) yerlerde oluşan deri sertleşmesidir. Bulunduğu yere göre 
değişmek üzere ağrılıdır. Ağrılı olması çalışanın hem yaşam kalitesini düşürmekte hem de iş per-
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106 formansını etkilemektedir. Nasır oluşan ayakta tedaviye başlanmalı, aynı zamanda ayakkabılar 
da değiştirilmelidir.
 Yapılan iş bittikten sonra hemen ayakkabılar çıkartılmalıdır. Ayakkabı ve ayaklar havalandırılma-
lıdır. Çoraplar ise günlük kullanılmalıdır. Gün sonunda mutlaka çorap çıkartılmalı ve yıkanmalıdır. 
Ayaklar gün sonunda ya da iş bitiminde mutlaka yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Yıkanmayan ayaklar 
gibi ıslak bırakılan ayaklarda da bazı hastalıklar oluşmaktadır. Yıkanmayan ve ıslak bırakılan ayak 
parmakları arasında mantar oluşur. Öncelikle parmak aralarında deri beyazlanması görülür ve bu 
beyazlamanın olduğu alanda deri çatlaması oluşur. Tedaviye başlanmaz ise mantar tüm ayakta gö-
rülmeye başlar. Parmak aralarındaki mantar enfeksiyonu için gemide bulunan krem ve spreyler kul-
lanılabilir. 
 Ayak bakımı için tırnakların da düzenli olarak kesilmesi gerekmektedir. Düzenli olarak kesilme-
yen tırnakların deri batması ihtimali bulunmaktadır. Batma sonucu acı verici bir ağrı oluşacaktır. Aynı 
parmakta tırnağın battığı noktada enfeksiyonun oluşması da mümkündür. Tırnak etrafında ağrının 
olduğu bölgede deride kızarıklık varsa mikrop kapmış olduğu kabul edilir. Bunun için bir antibiyotikli 
krem (örn: Furacin krem) ya da sistemik antibiyotik kullanılmalıdır. 
 Şeker hastalığı olan gemiadamlarının ayak bakımına daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Şe-
ker hastalığı olanlarda yara iyileşmesi uzun sürdüğünden hatta ufak yaralar ciddi sonuçlar doğurdu-
ğundan dikkatli olunmalıdır. Ayak bakımlarını mutlaka yaptırmalı ve yaralanmayı sağlayacak ortam-
dan uzak durulmalıdır. Şeker hastalığı olan gemiadamları ayaklarındaki yaraları mutlaka ilk limanda 
bir sağlık kuruluşuna gidip göstermelidir.

AĞIR CİSİMLERİ KALDIRMAK

Çalışma ortamı, çalışanın fiziki durumu ve yapılan iş birbirine uyumlu olmalıdır. Çalışma ortamının 
çalışanların konforunu ve güvenliğini sağlayacak şekilde olması gerekir. Yük taşıyan gemilerde çalı-
şan gemiadamları ise yaptıkları iş gereği ağır kaldırabilir ve belirli bir ağırlığı bir noktadan başka bir 
noktaya taşıyabilirler. Bu tür iş ve işlemler görevleri gereğidir. 
 Çalışma ortamının ergonomisi bu tür sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamak-
tadır. Ergonomi “çalışan ile kullandığı makine ve ortam arasında en iyi uyumu sağlayarak en az çaba 
ve zamanda, en fazla verimi elde etme yollarını ortaya koyan bir bilim dalı olarak da tanımlayabiliriz. 
Başka bir ifade ile işçinin işe değil, işin işçiye uydurulmasının” sağlanmasıdır.
 Kaldırılacak veya taşınacak yükler doğru 
kasların uygun şekilde kullanımı ile çalışa-
nın tüm gücünü sarf etmeden hareket et-
tirilmelidir. Hareketler dengeli ve yumuşak 
olmalı, ani ve sert hareketlerden kaçınılma-
lıdır. Büyük hacimli ve elin erişme mesafesi-
ne uymayan yüklerin taşınmasında uygun 
tutma yerleri bulunmalıdır. Şayet böyle tut-
ma yerleri bulunmuyorsa, yüklenmeyi azal-
tıcı başka önlemler araştırılmalıdır. Tutma 
yerlerinde keskin köşelerin bulunmaması-
na ve yükün güvenli bir şekilde taşınabil-
mesi için tutma yerlerinin tüm parmakları 
içine alacak şekilde düzenlenmesine dikkat 
edilmelidir.
 Bu tür ağırlıkları kaldırmak belli bir bilgi 
birikimi ile yapılır ise bir sorun çıkarmamak-

S .Altunay M.D.
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107tadır. Ancak, bilgi birikimsiz yani eğitim alınmadan kaldırılan ağır cisimler bir çok sağlık sorununa 
neden olabilir. Örneğin:
 •   Bel ağrıları
 •   Disklerde fıtıklar
 •   Kas yırtılmaları
 •   Tendon kopmaları
 •   Kırıklar.

1. Bel Ağrıları
 Bel ağrısı çok yaygın bir rahatsızlık olup tanı ve tedavisi özellikler arz eder. İnsanların yaklaşık % 80’i 
yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı ile karşılaşmaktadır. Ağrı bazen haftalar hatta aylarca sür-
mekte, hastaların iş yaşamları altüst olmakta, aile ve sosyal yaşantıları bu olaydan ciddi şekilde etki-
lenebilmektedir. 
 Bel ağrısı basit bir tedavi ile iyileşebilecek iken, bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucu ameliyat-
lık hale gelmiş, daha da kötüsü ameliyata bile yetişemeden felç olmuş hastalar vardır.
 Bel ağrılarına bir çok hastalık neden olduğu gibi kötü duruş ve oturuş alışkanlığı, şişmanlık, gebe-
lik ve çeşitli psikolojik bozukluklar da bel ağrısı ve/veya bacak ağrısına neden olabilmektedir.
 Bel ağrısı olan hastalar hemen sakinleştirilmeli ve sert bir zemine hareketsiz olarak yatırılmalıdır. 
Hastanın hareketlerini kısıtlaması gerekmektedir.
 Bilinç bulanıklığı, yaşamsal bulguları, göz bebekleri izlenmelidir. Eğer bu tür bulgular mevcut ise 
bel ağrısının nedeninin bel fıtığı olanağı göz önüne alınmalıdır. Hastanın hastaneye sevki için Tele 
Sağlık Merkezini arayınız. Hastanın sevki esnasında mutlaka sert bir sedye kullanılmalı ve hasta 
sedyeye sıkıca bağlanmalıdır. 

Basit Kurallar
1. Herhangi bir ağırlık taşımanız gerekirse, yükü vücudunuza asimetrik olarak paylaştırdıktan sonra 

taşıyın. Cisimleri bir yerden başka bir yere taşırken, belinizin dik pozisyonda olmasına dikkat edin. 
2. Ağır bir yükü kaldırmayı denemeyin. Kaldırmak zorundaysanız başkalarından yardım isteyin. 
3. Hafif bile olsa yerden bir cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın, belden eğilmeyin. Yükü 

belinizden değil, bacaklarınızdan kuvvet alırken kaldırın. 
4. Bir eşyayı taşırken gövdenize yakın tutun. 
5. Hafif bile olsa bir yerden cismi alırken dizlerinizi kırın ve çömelerek alın, belden eğilmeyin. Yükü 

belinizden değil, bacaklarınızdan kuvvet alarak kaldırın. 
6. Bir eşyayı taşırken gövdenize yakın tutun. Taşınacak eşya vücudunuza ne kadar yakın olursa, 

omurganıza binen yük o kadar azalacaktır. 
7. İki kişiyseniz ve bir eşyayı iki ucundan tutarak taşımanız gerekiyorsa, birbirinize haber vermeksi-

zin eşyanın ucunu sakın bırakmayın. 
8. Ağır bir yükü belinizden daha yükseğe kaldırmayın. Hele bu yükü başınızdan yukarı kaldırmayı 

denemeniz tam bir felaket olabilir.

2.  Disklerde Fıtıklar
Lomber disk hernisi oluşumunda tanımlanan risk faktörleri, yaş, cinsiyet, uzun boy, kilo fazlalığı, siga-
ra kullanımı, motorlu araç kullanmak, hareketsiz yaşam tarzı, bel mekaniğine uygun olmayan şekilde 
hareket etmek, ağır fiziksel aktivite, travmatik kazalar, eğitim düzeyinin düşük olması ve psikososyal 
faktörler olarak sıralanabilir.
 Gövdenin ağır yükünü taşıyan alt lomber (bel) omurlar sıklıkla hasara uğrar ve sonuçta hiç ağrı 
oluşturmadan fıtığa neden olur. Bu disk fıtığının ağrıya (bel, bacak) yol açması lomber (bel alt bölge) 
disk hastalığı olarak tanımlanır. Lomber disk fıtıklarında en önemli şikayet ağrıdır. Hastalar genellikle 
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belde künt ağrıdan yakınırlar. Ağrı bazen hareketi engelleyecek kadar şiddetli olup bel kaslarının 
kasılmasına sebep olur. 
 Siyatalji şeklinde ortaya çıkan ağrı ise diskin sinir kökleri üzerine yaptığı basının sonucudur. 
 Ağrı karakteristik olarak oturmak, dolaşmak, öksürmek, hapşırmak ve gerinmekle artar. Ağrının 
şiddeti fıtığın yeri, şiddet derecesi ve basınç etkisine bağlıdır.
 Bel fıtığı belirtileri gösteren kişi hemen sakinleştirilmeli, sert bir zemine hareketsiz olarak yatırıl-
malıdır. Hastanın hareketlerini kısıtlamaları gerekmektedir.
 Bilinç bulanıklığı, yaşamsal bulguları, göz bebekleri izlenmelidir. Hastanın hastaneye sevki için 
Tele Sağlık Merkezini arayınız. Hastanın sevki esnasında mutlaka sert bir sedye kullanılmalı, hasta 
sedyeye sıkıca bağlanmalıdır. 
 Bel fıtığı olmamak için alınacak koruyucu önlemler

• Bel ve karın kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler yapın.
• Güçlü bel ve karın kasları diskin üzerine binen vücut ağırlığının yüzde 30’unu azaltır.
• Fazla kilolarınızı verin. Bu sayede disk üzerine binecek fazla yükten kurtulabilirsiniz.
• Eğilme hareketinde dizlerin kırılarak, bele binen yükün kalçalara dağıtılması gerekir.

3.  Kas Yırtılmaları
Büyük ölçüde kas yırtılması, ya kasın tamamen ortadan yırtılması ya da kopması şeklinde görülür. Ya 
doğrudan şiddete bağlı (darbe, çarpma, zorlama, ağır yük kaldırma) olarak ya da dolaylı yoldan ani 
güçlü, koordinesiz kas hareketleri ve aşırı zorlanma koşulları nedeniyle oluşurlar. Kas yırtılmalarının 
nedeni iyice hazırlanmamış (“soğuk”), önceden yetersiz gerilmiş ya da yorgun bir kas sistemi de ola-
bilir.
 Şiddetli, batıcı ağrı, kas krampı, şişlik ya da farklı miktarda kanama işlevin engellenmesine neden 
olur. Birbirinden ayrılan kas uçları arasında çoğu zaman elle hissedilebilir hafif bir çökme görülür.

İlk Yardım
Soğuk uygulanır (nemli-soğuk pansuman, buz kompresi). Basınçlı sargı yapılmalıdır. Akut dönem-
de sıcak kompres uygulanmaz, masaj yapılmaz. Hastanın hastaneye sevki için Tele Sağlık Merke-
zini arayınız. Hastanın sevki esnasında mutlaka sert bir sedye kullanılmalı ve hasta sedyeye sıkıca 
bağlanmalıdır.

4. Tendon Kopmaları
 Tendon kopmaları içerisinde oluşturduğu sonuçlar açısından en önemli tendon yaralanması aşil ten-
donu yaralanmasıdır. Özellikle orta yaşlarda, tekrarlayıcı travmalar sonrasında, aşırı zorlama ve direkt 
yaralanmalarla ortaya çıkar. Tipik olarak aniden, bıçak saplanır gibi ağrı veya bacakta bir şeyin kop-

S .A ltunay M.D.
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109tuğu ifade edilir. Parmak ucunda hareket eden kişinin topuğu aniden yere değer, yürüyemez, adım 
atmak isterse topuğun hemen biraz yukarısı ağrır. Kısa zamanda aşil bağı üzerinde ağrı ve duyarlılık 
oluşur. Yırtık olan yerde dokunmayla defekt hissedilmesi yine belirleyici bir rol oynar.
 Yaralanmanın olduğu andan itibaren yaralanan bacak sert bir cisimle sabitlenmelidir. Hastanın 
ağrılarının azaltılması için ağrı kesici (Apranax gibi) tablet kullanılmalıdır Hastanın hastaneye sevki 
için Tele Sağlık Merkezini arayınız. Hastanın sevki esnasında mutlaka sert bir sedye kullanılmalı ve 
hasta sedyeye sıkıca bağlanmalıdır.

 GEMİLERDE İŞ GÜVENLİĞİ

“Gemiadamı kimdir ?” sorusu ile başlamak lazım. Bunu aslında Türkçede Gemi İnsanı demek gere-
kir diye düşünüyorum. Türkçede adam kelimesi daha çok erkekler için kullanılır. Günümüzde artık 
bayanlarda bu hizmet sektöründe çok az da olsa varlar. Gemi insanı İLO 164 nolu sözleşmesinde 
“deniz aşırı sefer yapan gemilerde herhangi bir sıfatla istihdam edilen kişiyi ifade eder” şeklinde tarif 
edilmektedir. (Madde-1) Gemiadamı Yönetmeliğinde madde 4 de ise “Geminin kaptanını, zabitlerini, 
yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini, ifade eder” şeklinde tarif 
edilmiştir.
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde temel amaç, iş yerlerinde çalışanların toplu olarak korunmasını 
sağlamaktır. Çalışanları ve tüm üretim süreçlerini doğrudan ilgilendiren böylesi önemli bir konuya 
gereken önem verilmediğinde sorunlar İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARI şeklinde olumsuz so-
nuçlarıyla karşımız çıkmaktadır.
 Gemiadamı çalışırken karada çalışan işçilerin tüm imkanlarına sahip olmalı, işveren bunu temin 
etmelidir. Çalışma esnasında çalışılan sınıfa göre işverenin koruyucu önlemler alması gerekmektedir. 
Gemi iş kazalarına yönelik çalışma ortamında iki temel gerekçe vardır: Tehlikeli durum ve tehlikeli 
davranış.

TEHLİKELİ DURUMLAR
• Koruyucusuz çalışma (uygun olmayan koruyucular dâhil)
• Alet ve donanımların kusurlu olması
• Makine ve aletlerin emniyetsiz yapılmış olmaları
• Aydınlatma sorunları
• Yanlış havalandırma.

TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR
• Emniyetsiz ve gereksiz hızlı hareketler
• Hatalı yükleme, taşıma, istif ve donanım
• Tehlikeli yerlerde çalışma
• Üzüntü, şaşırma, dalgınlık, şakalaşma.

 Bahsedilenlerden anlaşılacağı gibi bu nedenlerle bir çok kaza olmaktadır. Oluşan kazaları engel-
lemek hem çalışanın dikkat etmesi hem de işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda üzerine dü-
şeni yapması sonucunda mümkün olacaktır. Çalışanın görevi, alınan önlemlere ve yasaklara uymak, 
işveren ise koruyucu önlemlerin alınmasını ve koruyucu malzemelerin alınıp kullanılmasını sağlamak 
olarak tarif edilebilir. 

Alınabilecek Koruyucu Önlemler
• Çalışma zemini kaygan ve ıslak olmamalı.
• Kask, gözlük, eldiven, fotin, kulaklık, gerekiyorsa mutlaka maske kullanılmalı.
• Elektrik bağlantıları, işin uzmanlarınca yapılmalı.
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• Asılı yükün altında ve çevresinde durulmamalı.
• Acele ve dikkatsiz hareket etmemeli.
• Önce (İNSAN) ilkesini aklımızdan çıkarmamalıyız.
• Tüp ve gazlarla çalışırken tedbirler alınmalı.
• Kaldırabileceğinden daha ağır yükler için mutlaka yardımcı aparat kullanılmalıdır.
• Yüksekte çalışıyorsanız sağlığınızı kontrol edip gerekiyorsa çalışmayın veya tüm önlemleri 

alın.
• Gereken yerlerde mutlaka alev sızdırmaz lamba kullanılmalıdır.
• Özellikle tüm çalışanlar ilk yardım, yangına müdahale konularını tam ve eksiksiz bilmeli ve 

uygulayabilmelidir. 
 Tüm bu önlemlere rağmen çalışanların etkilenmesi ve hastalanması mümkündür. Gemide has-
talanan kişilerin tedavisinin sağlık zabiti tarafından yapılması ve Tele Sağlık Merkezini arayarak 
verilen tedavinin yeterliliğini sorgulaması veya gerekiyorsa hastaneye naklinin sağlanması gerek-
mektedir. 
 Gemiadamlarının gemilerde çalışırken iş sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla ülkemizde Ge-
miadamı İaşe Bedeli Tespit komisyonu kurulmuştur. Bu komisyon gemiadamlarının yiyecek ve gemi-
lerde kalacak yerlerinin durumları konusunda kararlar almaktadır.
 Balıkçı gemilerinde yapılan işlerde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili yönetmelik 
yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikle balıkçı gemilerinde çalışan personelin sağlığı takip edilmekte, ge-
milerde çalışanlarla ilgili eğitim ve alınması gereken önlemler tanımlanmıştır.
 Gemiadamlarının çalışma ortamından etkilenmeleri ve uzun süre maruziyet sonucu hastalan-
maları mümkündür. Mesleki hastalıklar konusunda da gemiadamlarının incelenmesi gerekmektedir. 
Özellikle makine dairesinde çalışan personelin, işitme sağlığının bozulmaması için alınan koruyucu 
önlemlere mutlaka uymaları, işverenin de koruyucu malzemenin kullanılmasını sağlaması gerek-
mektedir. Ayrıca tehlikeli madde taşıyan gemilerde çalışanların da ek olarak alınan önlemlere uyması 
gerekmektedir. Uzun süreli etkilenme sonucu oluşan hastalıklara mesleki hastalıklar denmektedir. 
Ülkemizde gemiadamı sağlığı konusunda Gemiadamı Yönergesi 62 maddesine göre Türkiye Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Gemiadamı Sağlık Yönergesi gereğince belli periyotlarla ge-
miadamlarının sağlıkları takip edilmektedir.
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 HÜCRELER

• Hücreler insan vücudunun yapı taşlarıdır. Tüm doku ve organlar hücrelerin bir araya gelmesinden 
oluşmuştur.

• Hücreler milimetrenin binde biri çapında olup mikroskop olmadan görünmeleri olanaksızdır.
• Bir yetişkenin vücudundaki tüm hücreler, sperm (spermatozoon) ve yumurta hücresinin (ovum) 

birleşmesinden oluşur. Tek hücre iki kardeş hücre oluşturmak üzere bölünür ve bölünmeler do-
kuz aylık normal bir gebeliğin belli bir evresine kadar devam eder. 

• Bebeğin doğumundan sonra birçok hücre bölünme yeteneklerini kaybeder. Bazı hücreler yetiş-
kenlerde bile bölünme yeteneğini devam ettirir, ölen hücrelerin yenilenmesi veya hasar gören 
dokuların onarılması için kullanılır.

• Neredeyse tüm hücrelerin bir çekirdeği vardır. Bu çekirdek hücrenin genetik kodlarını taşır. Sade-
ce kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği bulunmamaktadır. 

• Sitoplazması vardır. Sitoplazma jöle kıvamında bir madde olup hücrenin içini doldurur. Hücrenin 
kimyasal aktiviteleri sitoplazma içinde gerçekleşir.

 DOKULAR

• Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular da vücüdun tüm yapısını, kemikleri ve organları oluş-
tururlar.

• Doku benzer hücrelerin birleşmesidir. Sinir hücreleri ve diğerlerinin bir araya gelerek belli bir 
fonksiyonu yürütmesi gibi kas hücreleri de kasların kasılması veya sinir sinyalinin iletilmesi için 
birlikte çalışırlar. 

 ORGANLAR

• Organ, en az iki çeşit dokunun belli bir amaca hizmet etmek üzere bir araya gelmesiyle oluşan bir 
vücut parçasıdır. 

• Vücuttaki çeşitli organlara ciğer, böbrek, kalp örnek gösterilebilir. 
• Deri, epidermis, dermis ve deri altı dokusu olmak üzere üç katmandan oluşmuştur. İnsan vücu-

dunda bulunan en geniş organdır.

 ANATOMİK TERİMLER 

• Anatomik açıklamalarda vücut daima bakan kişiyle yüzyüze ayakta olacak şekilde, kollar aşağıya 
sarkık, avuçiçi ileri bakacak şekilde durmaktadır.

B. İNSAN SAĞLIĞINA GİRİŞ

2.3. ANATOMİ VE FİZYOLOJİ
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112 alın

alt ve üst
çene
boyun

göğüs

omuz

kol

ön-kol

el s ırtı

dirs ek

uyluk

diz kapağı diz

bacak

ayak bileği

ayak  sırtı

karın

kas ık

skrotum

penis
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kafa
arkas ı

ense

kürek kemiği
bölges i

s ırt
bölges i

bel bölges i

gluteal
bölge

el ayas ı
(avuçiçi)

diz a rkas ı
çukuru

topuk

ayak tabanıS .Altunay M.D.
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114 • Anatomik bir tanımlamada
o yukarı, başa doğru
o aşağı, ayağa doğru
o ön ve öne doğru, vücüdun yüzünün baktığı tarafa doğru
o arka ve arkaya, vücüdun geri tarafına doğru
o sol ve sağ, bakanın değil, vücudun sağ ve solunu ifade eder
o median, ortanca, vücudun yukarıdan aşağıya tam ortasından geçen dikey hattır
o medial, içyan, orta hata yakın anlamındadır
o dışyan orta hattan daha uzağı ifade eder. Örneğin “kolun yan tarafı” baş parmağın oldu-

ğu hizayı (kollar aşağı sarkık ve avuç içi bakan kişiye dönük olacak şekilde) ifade eder.

 İSKELET SİSTEMİ

• Kafatası beyni çevreleme ve koruma amacı ile oluşan bir yapıdır. Birçok kemiğin birbirine sıkıca 
kenetlenmesinden oluşmuştur. Kulağın önündeki eklemler sayesinde sadece alt çene oynar. 

 Kafatası belkemiğinin yukarı ucunda bulunmaktadır. 
• Bel kemiği birbirinin üzerinde duran bir dizi kemikten oluşmaktadır. Bu kemiklere vertebra denir 

ve birlikte omurgayı oluşturular. Omurganın içinde omurilik bulunur. Omurilik hangi vertebra se-
viyesinden dışarı çıkıyorsa ona göre belirti verir.

• Kaburgalar, toplam 12 adet olup hepsi omurganın arka tarafına eklemlenmişlerdir. Her bir ka-
burga, en alttaki ikişer tanesi hariç, göğüs kafesini omurganın arkasından sternuma (iman tah-
tası) kadar çevreler. Kaburgalar akciğeri, kalbi ve diğer iç organları korurlar. Her nefes alışta biraz 
yukarı hareket eder, göğüs kafesini genişletirler.

• İman tahtası (sternum), düz ve hançere benzeyen bir kemik olup, göğsün önünde hemen cildin 
altında bulunur. İman tahtasının (sternumun) üst uç noktasına bağlı kare şeklindeki kısmına ma-
nubrium olarak adlandırılır. 

• Köprücük kemiği manubriumun üst kenarına bağlı olup omuzlara doğru aşağı yukarı yatay ola-
rak her iki taraftan uzanır. 

• Kürek kemiği, köprücük kemiğinin dış ucuna bağlandığı noktada üçgen şeklinde sırtın her iki 
tarafında bulunan kemiklerdir. Her bir kürek kemiğinin kol kemiğine bağlantı noktası olan yerde 
soket (yuva) bulunur.

• Üst kol kemiği ön kol kemikleri olan ulna ve radius (önkol kemikleri) dirsekte birleşerek menteşe 
tarzında eklem oluşturur. Bu kemikler bilek hizasında elle birleşirler.

• Bilek ve el, tıpkı ayaklar gibi birçok küçük kemiklerden oluşur. Başparmakta üç, diğer parmaklar-
da ise ikişer adet kemik bulunur.

• Leğen kemiği omurganın alt uç kısmında bulunmaktadır. Yan tara� arında kalça kemiklerinden 
oluşmuştur. Leğen kemiği havuz şeklinde, orta kısmı ileri çıkacak şekilde açılıdır. 

• Kalça kemiği üst bacak kemiği olan uyluk kemiğiyle soket şeklinde bir eklem ile birleşmiştir.
• Uyluk kemiği (femur) kalça kemiğinden dize kadar uzanır ve çok güçlü olan tibia (kaval kemiği) 

arasında menteşe görevi yapar.
• Tibia (kaval kemiği), dış tarafından kamış kemiğine bağlıdır.
• Diz kemiği diz ekleminin biraz üzerinde ve dış tarafında bulunur. 
• Ayak ayak bileğinde bulunan eklem ile kamış ve kaval kemiklerinin alt uç noktalarına bağlanır.
 Ayaklar değişik şekillerde birçok küçük kemikten oluşur. 
 Ayak baş parmağında iki, diğer parmaklarda üçer adet kemik vardır. 
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üst çene

alt çene

köprücük kemiği

göğüs kemiği

kol kemiği

ön kol kemiği

dirsek kemiği

kalça

uyluk

diz kapağı

kaval kemiği

kamış kemiği

bilek
el

parmak

bilek
ayak

parmak

kaburga

(maxilla)

(mandibula)

(clavicula)

(costa)

(coxae)

(femur)

(patella)

(metatarsalis)

(phalanx)

(sternum)

(humerus)

(radius)

(ulna)

(tibia)

(fibula)

(carpalis)

(tarsalis)

(metacarpalis)

(phalanx)
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kafa
(cranium)

omurga kemikleri

Sağrı 
kemiği

uyluk
(femur)

kaval kemiği

Kamış kemiği

(tibia)

(fibula)

(sacrum)

(columna vertebralis)

kürek kemiği
(scapula)
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• Kaslar hücre ve lif yığınlarından oluşmuş olup sadece kasılırlar (kısalırlar) ve gevşerler (uzarlar). 
• Vücutta 630 adet aktif kas vardır ve guruplar halinde çalışırlar.
• Üç çeşit kas vardır.

o İskelet veya istemli kaslar
 Kemiklere lifsel dokular olan tendon (kiriş) ile bağlıdırlar. Beyinden sinirler vasıtası ile gön-

derilen sinyaller ile haraket ederler. Sinyal ile kısalır ve kendisinin bağlı olduğu kemiği çe-
kerler. Mikroskop altında her bir kas hücresi sıralanmış çizgi görünümünde olduklarından 
ayrıca çizgili kas olarak adlandırılırlar.

o Düz veya istem dışı kaslar
 Mide ve bağırsaklar gibi iç organların dış duvarında bulunurlar. Ayrıca kan damarlarında, 

idrar kesesi, döl yatağı (uterus) ve hava yollarında da bulunurlar.
o Kalp kası

 Sadece kalpte bulunur.
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Sterno-kleido
mastoid kas

Deltoid kas

Pektoral kas

Ön serratus

Karın
rektus kası

Karın
oblik kası

Fasya lata
ekstensor kası

Sartoryal kas

Dört başlı
uyluk kası

Peroneal kas

Tibia-önü kası

Ayak baş parmağı
ekstensor kası

El başparmağı
ekstensor kası

Uyluk addüktor
kası

Kolun
biseps kası

Kolun
triseps kası

Ön-kolun
ekstensor
 kasları

göz orbiküler
kası

ağız orbiküler
kası

üst çiğneme
kası
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trapez kası
(boyun ve s ırt bölümleri)

romboid minor
ve major

teres minor
ve major

üç başlı
kol kası
(triceps)

Geniş sırt kası 
(latisimus dorsi)

ön kolun
ekstensör
kasları

gluteus

bacağın �eksor
kasları

baldır kası
(gastrocnemicus)

aşil krişi
(tendo calcaneus)
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120  DOLAŞIM SİSTEMİ

• Kan, insan vücudunda yaklaşık 5 litre bulunmakta olup tüm dokularda dolaşmaktadır. Mide ve 
bağırsakları dolaşıp besin maddelerini tüm organ ve dokulara iletir. Kandaki birçok kimyasal mad-
deyi de karaciğerden alır. Kan atık maddeleri temizlenmek üzere böbreklerden geçer. Bu atıklar 
idrar olarak kandan süzülür. 

 
• Kalp, insanın kendi yumruğu büyüklüğünde olup kaslardan oluşan bir pompa görevindedir. Bu 

pompa sayesinde kan tüm vücudu, organları ve dokuları dolaşır. Göğüs kemiğinin arkasında, iki 
akciğerin arasında bulunur. Göğüs kafesinin sol tarafına daha yakındır. Kalbin sol ve sağ olmak 
üzere iki ana kısmı vardır. Sağ kısım vücutta oksijeni kullanılmış kanı akciğerlere gönderip oksi-
jenlenmesini yani temiz kana dönüşmesini sağlar. Sol kısım ise bu temizlenmiş olan kanı atarda-
marlar (arterler) ile tüm vücuda pompalar. Sol taraftan pompalanan kan oksijenlenmiş, besin, su 
ve tuzu dokulara taşır. 

• Atardamarlar, kalın duvarlı borular gibi olup kalpten uzaklaştıkça incelirler. Kan arterlerden 
geçtikçe kalbin pompalamasıyla aynı oranda nabız oluşturacak şekilde atarlar. Ortalama nabız 
dakikada 70 atımdır. Nabız atımları hareket halinde olma, korku, heyecan, hastalıklara göre de-
ğişmektedir. Nabız çoğunlukla bileğin başparmak tarafından kolaylıkla alınabilir. 

• Kılcal damarlar, dokularda bulunan en küçük kan damarlarıdır. Dokular tarafından kullanılan 
oksijen yerini karbon dioksite bırakıp kanı daha koyu hale getirir. Bu kılcal damarlar da toplarda-
marlara boşalırlar. 

• Toplardamarlar İnce duvarlı borular olup kirli kanı kalbin sağ tarafına taşırlar. 
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şakak (temporal)
atardamar

şah damarı

köprücük kemiği
ana atardamarı

sol kulakçık

sol karıncık

inen aort

aort kavsi

akciğer
atardamar ve
toplardamar

sağ
kulakçık

sağ
karıncık

böbrek
atardamar ve
toplardamarı

radial
atardamar

ulnar
atardamar

iliak atardamar
ve toplardamarı

femoral
atardamar

diz çukuru
atardamarı

ön ve arka tibial
toplardamarı

ön ve arka tibial
toplardamarı

ayak sırtı
atardamarı
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122  SOLUNUM SİSTEMİ 

• Nefes alımında oksijen içeren hava burun ve ağızdan vücut içine alınır, gırtlaktan geçer ve soluk 
borusuna ulaşır. 

• Nefes borusu (trachea) ana bronş adı verilen iki parçaya bölünür.
• Ana bronşlar daha küçük bronşlara, küçük bronşlar da bronşiyollere (bronşcuk) dallanarak ak-

ciğer dokusuna ulaşırlar. Buradan da oksijenin karbon dioksitle takas edileceği kılcal damarlarla 
sarılı hava keseciklerine (alveollere) taşınırlar. 

• Nefes verişte nefes almakta olduğu gibi aynı yolu tersten izleyerek hava ağız ve burun yoluyla 
dışarı atılır. 

• Plevra göğüs duvarının içini kaplayan aynı zamanda da akciğerlerin dış kısmını çevreleyen, solu-
num sırasında birbirlerine sürten, kaygan iki adet çeperdir. 

• Akciğerler elastik süngerler gibidir. Diyaframın hareketi ile büyüyen göğüs kafesi içinde nefes 
alıp vermeye yarayan organlardır. 

• Diyafram göğüs ile karın boşluğunu ayıran geniş, kubbe biçimli bir kastır. Göğüs kafesinin alt 
kısımlarına ön ve yanlardan yapışıktır. Kasıldığı zaman kaburgaları yukarı ve ileri çeker. Böylece 
gögüs genişler ve hava içeri girer.

• Soluk sayısı dinlenme esnasında dakikada 16 -18 kez iken efor harcarken ve bazı kalp ve akciğer 
rahatsızlıklarında bu sayı artar.

burun
boşluğu

ağız
boşluğu

dil

yutak

gırtlak

soluk borusu

sağ
akciğer

sol akciğer

bronş lar

plevra
göğüs
kafes i

S .Altunay M.D.



2.3. A
natom

i ve Fizyoloji

123

 SİNDİRİM SİSTEMİ

• Besin dil hareketleri ve çiğneme ile ağızda parçalanır, tükürük ile karışarak kayganlaşır ve sindirim 
olayı başlamış olur. Uygun hale geldiğinde boğazın arkasına kayar.

• Boğaz, kas hareketleri ile besini yemek borusuna iter.
• Yemek Borusu: Kaslardan oluşmuş bir boru olup nefes borusunun arkasındadır. Akciğerlerin ara-

sından aşağıya doğru iner, diyaframı delerek geçip mideye ulaşır. 
• Mide karın boşluğunun üst sol tarafına doğru, kısmi olarak sol alt kaburganın önünde ve karaci-

ğerin sol altında bulunur. Besinler mideye girdiğinde birçok sindirim sıvısına maruz kalır. Ayrıca 
mide kasları kasılıp gevşeyerek besin ve sindirim sıvılarını karıştırır daha sonra onikiparmak bağır-
sağına geçerler. 

• Onikiparmak bağırsağı besinlerle karışacak birçok sindirim sıvısı salgılar. Bu sindirim sıvılarının 
en önemlileri safra ve pankleras sıvılarıdır. 

• Safra(öd), sarı renkli bir sıvı olup karaciğer tarafından üretilir, safra kanalları ile safra kesesine 
geçer. Pankreas kanalı yoluyla oniki parmak bağırsağına boşalır. Safra özellikle yağların sindiril-
mesinde önemli rol oynar. Safranın karaciğerden boşaltılamaması sarılığa sebep olur. 

Karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde geçici olarak depolanır. 
• Pankreas üst karında midenin arkasında bulunur. Ürettiği sıvı protein ve yağları parçalar. Ayrıca 

insülin ve bazı diğer hormonları da salgılar. 

sağ ana
bronş

bronşlar

bronşioller

uç bronşiol
hava
kesecikleri
(alveol’ler)

Terminal bronşiol

Hava
keseleri

Kan
damarcıkları

Hava
keseleri

S .Altunay M.D.



Bölüm
 2         G

EM
İD

E SAĞ
LIĞ

IN
 KO

RU
N

M
A

SI

124 • Karaciğer, vücuttaki en büyük ikinci organdır. Üst karın boşluğunda bulunur, geniş üçgensi şek-
linde olup kahve-kızıl renktedir. Protein, yağ ve karbonhidratların parçalanmasını, çeşitli zehir ve 
ilaçların zararsız hale getirilmesini sağlar, sindirilmiş besinleri depolar. 

• Dalak, karın boşluğunda olmasına rağmen sindirim sisteminin elemanı olmayıp kanı bazı mik-
roplardan temizler. Bağışıklık sisteminin önemli bir organıdır. Karın boşluğunun sol üst tarafında 
olup sol böbrek ile komşudur. Bazı hastalıklarda dalak büyür. 

• İnce bağırsak, yaklaşık 6 metre uzunluğunda olup karın boşluğunu doldurur. Alınan çoğu besin 
ve sıvıların emildiği organdır. Birinci kısmına jejunum (boş bağırsak), ikinci kısmına ise ileum (kıv-
rım bağırsak) denir.

• Kalın bağırsak (kolon) karın boşluğunun sağ alt tarfında olup apandiksin bulunduğu yerdir. Ka-
lın bağırsakta artık besinlerdeki nem emilir. Son kısmına rektum (düz bağırsak) denir. 

• Rektum (düz bağırsak) işe yaramayan besin atıklarının anüsten çıkmadan önce son durduğu yerdir.
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125 ÜRİNER SİSTEM ( İDRAR YOLLARI) 

• Böbrekler karın boşluğunun arka üst kısmında her iki yanda birer adet bulunur. Kandaki su ve 
atık maddeleri süzerler ve idrarı oluştururlar. 

• İdrar böbreği sidik boruları (üreterler) denilen kanallar vasıtası ile terk eder. 
• İdrar kesesi leğen kemiklerinin oluşturduğu boşlukta bulunan kaslardan oluşmuş bir kesedir. 

İdrar bu kesede birikir ve üretra (dış sidik yolu) denilen kanal yoluyla keseden atılır. Erkeklerde 
üretranın son kısmı penis içindedir.

• Prostat bezi, idrar kesesinin hemen altında bulunup meninin sıvı kısmını, ayrıca erkeği mikrop-
lardan koruyacak sıvıyı üretir. 
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126  SİNİR SİSTEMİ

1.  Merkezi Sinir Sistemi
 Sinir sisteminin yönetici ve denetleyici kısmıdır. Kafatası ve omurga içindeki sinirsel organlar-

dan oluşur.
a. Beyin: Kafatası içerisindeki en büyük sinir sistemi organıdır. Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki 

yarım küreden oluşur. Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve 
darbelerden korur. Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağı bulunur. Beyin yardımıyla insan vü-
cudunda;
• Duyu organlarından gelen uyarılar değerlendirilir.
• Sorunlar ve olaylar düşünülür, çözülür.
• Öğrenme ve bellek işlevleri yerine getirilir.
• Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık düzenlenir.
• Kan basıncı ve vücut sıcaklığı düzenlenir.
• Hormonların salgılanma zamanı belirlenir.

b. Beyincik: Yapısı beyne benzer, ancak daha küçüktür. İki yarım küreden oluşur. Kafatasının arka 
alt tarafında bulunur. Beyin, iç kulak ve iskelet kaslarıyla bağlantılıdır. Beyincik yardımıyla in-
san vücudunda;
• Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışması sağlanır.
• Kol ve bacaklardaki kasların çalışma derecesi düzenlenir.
• Aktif hareketler dengelenir.

c. Omurilik soğanı: Yüzeyi düz olup soğana benzer. Boynun üst kısmında bulunur. İstem dışı ça-
lışan iç organları yönetir.

 Omurilik soğanı yardımıyla insan vücudunda;
• Solunum
• Dolaşım
• Boşaltım
• Sindirim sisteminin çalışması düzenlenir. Omurilik soğanının bu bakımdan yutakla da iliş-

kisi vardır.
d. Omurilik: Sırt omurgası içinde bulunur. Yüzeyi düz olup sinir kordonundan oluşur. Kafatası ve 

vücut organları arasındaki bağlantıyı sağlar.
 Omurilik yardımıyla insan vücudunda;

• Beyinle organlar arasında bilgi iletimi sağlanır.
• Refkles davranışlarının oluşması düzenlenir.

 Re� eks: Vücuda yapılan ani ve güçlü etkilere karşı vücudun aynı şekilde tepki göstermesidir. 
İstemsiz olarak yapılır. Vücudu koruyucu özelliğe sahiptir. Doğuştan ve sonradan kazanılan 
olmak üzere 2 tipi bulunur.

 Doğuştan kazanılan (kalıtsal) re� eks: Genlerle ilgili olup kuşaktan kuşağa aktarılır. Her insanda 
aynı şekilde bulunur.
• Doğan çocuğun emme hareketi.
• İğne batan parmağın çekilmesi.
• Gürültülü sesten ürkme.
• Göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi.

 Sonradan kazanılan (şartlı) re� eks: Doğumdan sonra deneyimlerle ve öğrenme sonucu kaza-
nılır. Kuşaktan kuşağa aktarılmaz.
• Limon görünce ağzın sulanması.
• Örgü örme, dans etme, yüzme davranışları.
• Bisiklet ve araba sürme davranışları.
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1272. Çevresel Sinir Sistemi
Vücudu ağaç kökü şeklinde saran sinir li� erinden oluşur. Merkezi sinir sistemi ve vücut organları ara-
sındaki sinirsel iletimi sağlar.

 ENDOKRİN SİSTEMİ 

• Endokrin sistemi (hormonal sistem) kimyasal maddeleri veya hormonları kan yoluyla hedef 
dokulara etki eden, sinir sistemi gibi hızlı değil yavaş etki gösteren bir sistemdir.

• Hipotalamus ve hipofiz bezleri birlikte çalışarak başlıca düzenleyici salgı sistemini oluşturur.
• Hipotalamus beynin tabanında bulunur. Vücudun tuz ve sıvı dengesini, vücut ısısını, üreme sis-

temi hormonlarını düzenler. 
• Hipofiz bezi kafatasının tabanındaki bir oyukta bulunur. Erbezleri ve kadınlarda yumurtalıkların 

(overlerin) faaliyetlerini düzenleyen hormonları salgılar. Tiroit bezi ile böbrek üstü bezinin kabuk 
(korteks) kısmını etkiler. 

• Yumurtalıklar, hipofiz hormonlarının etkisi ile erkek bireylerin saç-sakal uzaması ve vücüt gelişi-
mini sağlayan testosteron hormonunun üretildiği salgı bezidir. 

• Yumurtalar (overler) kadınların saç uzaması, vücüt gelişimini ve âdet kanaması döngüsünü sağ-
layan östrojen ve progesteron hormonlarının üretildiği salgı bezidir.

• Tiroit bezleri (kalkan bezleri) insan metebolizmasının hızını ayarlayan hormonu üreten bezler-
dir.

• Böbrek üstü bezleri böbrek mekanizmasını, su ve tuz dengesini sağlayan hormonları üreten 
bezlerdir. Adrenalin (epinefrin) böbrek üstü bezinin iç bölümünde (medulla) üretilir. Sempatik 
sinir sisteminin bir parçası olup kalp hızını arttırır, kan damarlarını genişletir, kaslara yakıt olarak 
yağ ve glikozu sevk eder. 

• Pankreas, insülin ve başka birkaç hormon daha salgılayarak besinlerin depolanmasını ve kulla-
nılmasını sağlar. 

KAN
• Kanın içeriği

o Su içinde çözünmüş sodyum klorür. 
o Büyük miktarlarda protein. 
o Hücreler.

• Kandaki hücreler başlıca üç çeşittir:
o Kırmızı hücreler, oksijen taşırlar.
o Beyaz hücreler, enfeksiyonlara karşı koruma sağlarlar.
o Trombositler, damarlarda bir hasar oluştuğu zaman ilk yanıt veren hücrelerdir. 

• Plazma kandan hücreler çıkartıldıktan sonra pıhtılaşma için kullanılan kısımdır. Kan hacminin 
yarısı kadardır.

• Kırmızı hücreler, kan hacminin kalan yarısını oluşturur. 
• Serum, pıhtılaşmasına izin verilen kanın kalan kısmıdır. 
• Kan proteinleri 

o Albümin, kanda en çok bulunan proteindir. Kanın içindeki suyun kanı terk etmemesini sağlar. 
o İmmün globulin hastalık etkenleri mikroplar da dahil olmak üzere yabancı hücrelere saldırır-

lar. 

 Kan ve Kansızlık
Anemi (kansızlık) vücutta dolaşan kırmızı kan hücrelerinin azalmasıdır. Kırmızı kan hücrelerinin üre-
timi kemik iliğinde gerçekleşmekte ve bu işlem böbrekten üretilen eritropoetin ile sağlanmaktadır. 
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128 Kırmızı kan hücrelerinin ömrü 100 gündür. Ömrü biten kırmızı kan hücreleri dalak tarafından temiz-
lenir. 

Kansızlığın Başlıca Nedenleri
1. Kırmızı kan hücrelerinin yeterli miktarda üretilmemesi.

• Besinlerde demir eksikliği, folat eksikliği, vitamin B12 eksikliği.
• Kanser, ilaçlar ve radyasyonla kemik iliğine verilen hasarlar.
• Düşük seviyede eritropoetin üretimine neden olan böbrek hastalıkları.

2. Kırmızı kan hücrelerinin yıkımındaki artış.
• Kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin kaynaklı hastalıklar.
• Kan naklinde görülebileceği gibi bağışıklama (immün) reaksiyonları.
• Kırmızı hücrelerin sıtma gibi nedenlerle hastalanması.

3. Kanama
• Belirgin ve hızlı kanamalar, örneğin ciddi yaralanmalar.
• Belirgin, ancak yavaş yavaşla oluşabilir, örneğin âdet kanamaları (menstrüasyon).
• Gizli olabilir, örneğin kancalı kurdun bağırsağa hasar vermesi.

Kansızlığın en sık görülen nedeni yavaş kan kaybından kaynaklı demir eksikliğidir. Oksijeni vüuttaki 
tüm dokulara taşıyan bir pigment olan hemoglobini oluşturmak için demir gereklidir. Eğer kana-
ma yoksa beslenmeyle alınan demir yeterlidir. Eğer kanama çok ve uzun süreli ise beslenme ile kar-
şılanamaz ve anemiye yol açar. Kansızlığın diğer sebepleri demir eksikliğne yol açmayabilir çünkü 
vücut demiri tutar. Demir eksikliği en çok bayanlarda menstrüel kanama yüzünden görülür. Dmeir 
eksikliğinin önemli bir sebebi ise fakir ülkelerdeki bayanların sık doğum yapmalarıdır. Erkeklerde 
demir eksikliğinin sebebi ise mide ülserleri ve bağırsaklardaki kanamalardan olur. Kansızlık kandaki 
hemoglobinin ölçülmesi ile tanı alabilir. Kan testi olmadan anemiyi anlamak zordur ancak kansızlık 
çeken hastaların dış görünümü genellikle soluk olur, göz kapaklarının içi solgun olur, avuç içleri bu-
ruşuk olur. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

 Bağışıklık sistemi hücresel ve sıvısal olarak birbirini tamamlayan iki bileşen içermektedir. 

Hümoral Bağışıklık
•  Hümoral bağışıklık sistemi zatürre, menenjit, difteri, tetanos gibi enfeksiyonlara karşı vücudun 

başlıca karşı koyma sistemidir. 
• Hümoral bağışıklık kanda dolaşan immün globülinler(diğer adı gama globulin/antikor) adı veri-

len proteinler ile sağlanır. 
• İmmün globulinler kemik iliğinde üretilen beta lenfositler sayesinde kana salınırlar. 
• Her bir immün globulin belli bir yabancı madde veya virüse etki eder. 
• İmmün globulinler her zaman kan içinde var olduğu gibi çok hızlı tepki verirler. 

Hücresel Bağışıklık 
•  Hücresel bağışıklık, T hücreleri (veya T lenfositler) timüs bezinde eğitimini almış özel hücrelerdir. 

Timüs yenidoğanın iman tahtasının altında bulunur. 
• T lenfositleri, hümoral bağışıklığa (immün globulinlere) göre daha uzun sürede harekete geçer-

ler. 
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• T lenfositleri birçok virüs ve bakterinin vücuda girip hastalığa neden olmasına karşı koymakta 

önemli rol oynarlar. Ayrıca kanser hücrelerine karşı da savaşırlar. 
• T lenfositleri organ naklinden sonra organın kabul veya reddinde önemli rol alırlar. 
• AIDS’e yol açan HIV virüsü T lenfositleri yok ederek vücudun diğer enfeksiyonlara karşı koymasını 

engeller.

 Alerji
Alerji, bazı insanların çevresinde bulunan alerjen maddelere karşı gösterdiği reaksiyondur. Bir kişide 
alerjik reaksiyon oluşturan madde diğer kişilerde aynı reaksiyona yol açmayabilir. Doktor bulunma-
yan yerlerde gemiadamlarına özellikle penisilin enjeksiyonları yapılmamalıdır.
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 MİKROPLAR

Yerleştiği canlıda çeşitli yanıtların oluşmasına yol açan gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. 
İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerle birlikte ve bunların dışındaki çevrede çok yaygın olarak her yerde 
bulunurlar.

 Virüs
Virüsler enfeksiyon oluşturan en küçük canlı hastalık etkenleridir. Yapısal açıdan en ilkel hücre yapı-
sına sahiptirler. Hücre duvarları, çekirdeği ve hücre bölünmesi olmadığı için gerçek bir hücre yapısı 
göstermezler. Çoğalabilmeleri için canlı bir hücreye girmeleri gerekir. Virüsün çekirdek bölgesi insan 
genetik materyaline benzeyen bir bölgeden oluşur. 
 Virüs insanlara damlacıklarla hava yoluyla, yiyeceklerle ve doğrudan temasla bulaşır. Virüs canlı 
bir hücreye girince virüs çevresindeki hücre zarı ayrılır. Ayrılan genetik materyal hücrenin kontrolünü 
ele geçirerek virüs için gerekli maddeleri sentezler. Canlı hücre içinde çoğalan maddelerin birleştiril-
mesi ile yeni virüsler oluşur. Çoğalan virüsler hücreyi patlatarak hücre dışına çıkarlar.
 Birçok tipi olan virüsler farklı hastalıklara yol açarlar. Bunlardan biri oldukça bulaşıcı olan gribe 
yol açan İnfl uenza virüsüdür. Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, hepatit gibi çok çeşitli 
enfeksiyonlara yol açabilirler. 

 Bakteri  
Bakteriler tek hücreli, ilkel canlılardır. Sert hücre duvarına sahiptirler. Hücre duvarlarının sahip olduğu 
esnek filamentler sayesinde hareketli hücrelerdir. Hücrenin çekirdeği yoktur. Genetik materyal ser-
best zincir şeklinde hücrede bulunur. Bakteriler basit, ikiye bölünme yöntemiyle çoğalır.
 Plasmitler, antibiyotiklere dirençli ve zararlı özellikleri taşıyan DNA’dan ayrı küçük genetik ma-
teryal parçalarıdır. Bunlar ikiye bölünerek çoğalabilir ve bir bakteriden başka bakterilere aktarılarak 
özelliklerinin başka bakterilere geçmesine neden olabilirler. Bu yolla zararsız bir bakteri zararlı hale 
dönüşebilir. Bakteriler arası antibiyotik direnci bu şekilde yayılabilir.
 Bakteriler şekillerine göre sınıfl andırılır: 

• Yuvarlak şekilli olanlar kok olarak adlandırılır. Bunlara örnek olarak tonsillite neden olan strep-
tokoklar, menenjite neden olan meningokok, yara enfeksiyonlarına neden olan stafilokoklar 
gösterilebilir.

• Çomak veya silindir şeklinde olanlar basil olarak adlandırılır. Bunlar arasında şarbona neden 
olan bacillus anthracis, kanlı ishale neden olan shigella, tifoya neden olan salmonella, tüber-
küloza neden olan tüberküloz basili sayılabilir. 

• Kıvrımlı ya da sarmal şekilli olanlar spiroket olarak adlandırılır. Sifilize neden olan trepenoma 
bu gruptandır. 

• Riketsiyalar hücre içinde çoğalabilen küçük bakterilerdir. Bu gruptaki bakteriler bazıları çok 
ağır seyreden birçok hastalığa yol açarlar. Tifüs, Türkiye’de en sık riketsiyal hastalık olan Marsil-
ya ateşi bunlara örnektir.

• Klamidya da sadece hücre içinde canlılığını sürdürebilen bakterilerdendir. Üretrit, göz enfek-
siyonları neden oldukları hastalıklardan bazılarıdır. 

2.4. HASTALIK ETKENLERİ
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131• Bu bakteri ailelerinin içinde çok sayıda bakteri olmasına rağmen belli tipler hastalığa neden 
olmaktadır.

MANTARLAR

 Mantarlar görünüm olarak ikiye ayrılır. Tek hücreli olan ve görünüm olarak bakterilere benzeyenlere 
maya denilmektedir. Bir kısmı çok hücreli iplikçikler oluştururlar. Bunlar küf olarak adlandırılır. 
 Eşeyli ya da eşeysiz olarak çoğalabilirler. Eşeyli üremede iki farklı hücrenin genetik materyalinden 
yeni hücreye aktarım olmaktadır. Bunun sonucunda da spor denilen hücreler oluşur. Sporlar en zor 
şartlarda canlı kalabilme özelliğine sahiptir. Eşeysiz üreme hücrelerin ikiye bölünmesi ile veya to-
murcuklanma ile olur. Dermatofitosiz olarak adlandırılan cildin mantar hastalıkları bu grubun neden 
olduğu en sık görülen enfeksiyonlardır. 

 PARAZİTLER

 Protozoolar
Tek hücreli çoğunlukla hareketli canlılardır. Hücreler sıklıkla dişi ve erkek cins özelliğini birlikte göste-
ren hermafrodit olarak adlandırılan yapıdadır. 
 Bazı protoozoaların kendisi hastalığa neden olurlar. Amipli dizanteri etkeni olan amip, ishal etke-
ni olan giardia bunlara örnektir. 
 Diğer protozooların yaşam döngülerinin bir bölümü insanda hastalığa neden olmaktadır. Sinek 
ısırığı ile insanlara geçen plasmodyumlar sıtmaya neden olur. Yine sinek ısırığı ile bulaşan tripanaso-
ma Afrika uyku hastalığına neden olur. 

 Solucanlar
Boyutları birkaç milimetre ile birkaç metre arasında değişen simetrik, omurgasız, çok hücreli canlılar-
dır. Helmint olarak adlandırılan bu canlılar dünyanın her tarafında görülebilen enfeksiyonlara neden 
olmaktadır. Bu enfeksiyonlar seyahat ve göçlerin artması ile gittikçe artmaktadır. Yuvarlak ve yassı 
solucanlar olarak iki gruba ayrılırlar. Helmintlerin çoğu bağırsak boşluğunda, dolaşımı ve lenf yolları, 
karaciğer, safra yolları, akciğer ve deri gibi pek çok organda enfeksiyonlara neden olurlar. Türkiye’de 
en sık olarak yassı solucanlardan şerit olarak adlandırılan koyun tenyası, kıl kurdu olarak adlandırılan 
yuvarlak solucan enfeksiyonları görülür. 

 Böcekler
Sivrisinek, bit, pire, kene, akar gibi böcekler bazı zararlı mikropların insanlara bulaşmasına aracılık ede-
bilirler. Bu böcekler insanları sokarak, kan emerek, dokulara yerleşerek, alerjilere ve hastalıklara neden 
olurlar. Sivrisinek sokması ile bulaşan sıtma, sarı humma, pire ile bulaşan veba ve tifüs, kenelerle bula-
şan Kırım-Kongo kanamalı ateşi, akarlarla bulaşan uyuz böceklerle bulaşan hastalıklara örnektir.

ENFEKSİYONLARIN BULAŞMA YOLLARI

Mikropların çoğu soğuğa, sıcağa, kuruluğa ve güneş ışığına karşı dayanıksızdır. Bu nedenle mikroor-
ganizmaların bir kişiden diğerine bulaşması özel bazı şekillerde olmaktadır. 

Solunum Yolu ile Bulaşma
Öksürük ve aksırıkla havaya saçılan ve enfeksiyonlu damlacıkların havada yol alırken duyarlı kişinin 
soluk almasıyla solunum yolu mukozalarına temas etmesi sonucu bulaşma olur. Bu şekilde bulaşma 
gösteren enfeksiyonların bazıları arasında soğuk algınlığı, grip, kızamık, kabakulak sayılabilir.
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132  Bu enfeksiyonlar hasta salgılarının ellerle temas ve öpme suretiyle doğrudan veya salgıların bu-
laştığı mendil, oyuncak gibi eşyalar aracılığı ile dolaylı olarak da bulaşabilmektedir. 

Sindirim Yolu ile Bulaşma (Fekal-Oral Yol)
Dışkı ile kirlenmiş ellerin ağıza götürülmesi ile doğrudan doğruya olabileceği gibi yine dışkı ile kirlen-
miş su ve besinlerin yenmesiyle de enfeksiyon bulsaşabilmektedir. Bu şekilde bulaşan enfeksiyonlara 
örnekler: Hepatit A, poliomiyelit, bağırsak parazitleriyle oluşan enfeksiyonlar, kolera, tifo, amipli di-
zanteri.
 Su kaynaklarına kanalizasyonların karışması sonucu oluşan enfeksiyonlar alt yapı sisteminin ye-
tersiz olduğu, sağlıklı içme ve kullanma sularının bulunmadığı, su dezenfeksiyonunun uygun şekilde 
yapılmadığı ülkelerde ve yörelerde sık görülmektedir.
 Hastalıklı hayvanların pastörize edilmemiş sütlerinin içilmesi ile bulaşan enfeksiyonlar arasında 
tüberküloz, bruselloz sayılabilir. 
 Hastalıklı hayvanın etlerinin çiğ ya da iyi pişirilmeden yenmesi ile çeşitli parazit enfeksiyonları 
gelişebilir. Tenyalar bu şekilde bulaşmaktadır.

Deri ve Mukazalardan Temas ile Bulaşma 
Sağlam deri genel olarak mikropların girişine engeldir. Kancalı kurtlar sağlam deriden girebilir. Deri-
deki sıyrık ve çatlaklardan girebilen mikroplar şarbon ve brusella sayılabilir. Kuduz da hayvan ısırığı 
ile deriden ya da mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deriye salya teması ile bulaşır. 

ENFEKSİYONLARA KARŞI VÜCUDUN DİRENCİ

Birçok kişi enfeksiyon etkenlerine maruz kalmasına rağmen bazıları hasta olmaktadır. Bunun birçok 
nedeni vardır.

Doğal Direnç
Canlılarda doğal olarak bulunan, yapısal ve genetik özelliklere bağlı olan dirençtir. Bu direnç ayrım 
göstermeden tüm mikroplaram karşı oluşmuştur. Derideki ter ve yağ salgıları mikropları öldürücü 
etki gösterirler. Yağ asitlerinin asit nitelikleri ve ter ve yağ içerisinde bulunan bakterileri eritici özellik 
gösteren enzimler önemlidir. Vücudumuz çeşitli bölgeleri normalde faydalı olan bakterilerle kaplıdır. 
Normal fl ora denilen bu bakteriler zararlı mikropların yerleşmesine engel olur.
 Kan dolaşımında bulunan çeşitli proteinler virüs ve bakterileri parçalayıcı özelliğe sahiptir. 

Edinilmiş Direnç
Canlıların hastalık etkenleri ile ilişki kurduktan sonra ortaya çıkan, hastalık etkenleri ve yaptığı hasta-
lığa karşı koruyan dirençtir. 
 Mikroplar vücuda girdiği zaman vücudun her yerinde yaygın olarak bulunan beyaz kan hüc-
releri tarafından karşılanırlar. Bu hücreler en çok lenf düğümleri, mukozalar, bademcikler ve da-
lakta bulunur. Beyaz kan hücreleri bu karşılaşmadan sonra mikropları nötralize edecek antikor 
ve öldürücü hücrelerin yapımına başlar Bu şekilde oluşan direnç bazı enfeksiyonlardan hayat 
boyu korur. 
 Aşılama ile vücuda canlı, ölü veya zayıfl atılmış mikroplar verilerek edinilmiş bağışıklık sağlanır.

Hastalık Oluşumuna Yardımcı Nedenler
İnsanların sosyoekonomik durumu, yaşam tarzları kişilerin enfeksiyonlara karşı direncini etkilemek-
tedir. 
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133 Yetersiz beslenme, stres, uykusuzluk, hipotermi, kansızlık gibi birçok faktör kişinin enfeksiyonlara 
karşı direncini zayıfl atmaktadır. bunlardan bazılarıdır.
 Diyabet, kanserler gibi bazı kronik hastalıklar da vücudun enfeksiyonlara karşı direncini kırmakta-
dır. 

ANTİBİYOTİKLER

 Antibiyotikler, çok küçük miktarlarda bile mikroplar üzerine zarar verici etkileri olan kimyasal madde-
lerdir. Antibiyotikler etkilerini gösterirken zararlı ve iyi huylu mikropları birbirinden ayırmaz. Bunların 
hepsiyle savaşır, sadece dirençli mikroplar canlı kalır. Antibiyotiklerin bir kısmı belli grup bakteriler 
üzerine etkilidir, bunlara ‘dar spektrumlu antibiyotikler’ denir. Bir kısım antibiyotikler ise daha fazla 
sayıda bakteri grubu üzerine olanlara ‘geniş spektrumlu antibiyotikler’ denir. Bütün bakterilere etkili 
antibiyotik yoktur.
 Antibiyotiklerin mikroplar üzerine iki türlü etkisi vardır. Birincisi üremelerini durdurucu, ikincisi 
öldürücü etkileridir. Antibiyotiklerin etki mekanizmaları değişmektedir. 

• Antibiyotiklerin bir grubu bakteri hücre duvarını zayıfl atır, bakteriler patlar ve ölür.
• Diğer bir grup antibiyotik ise bakterilerin çoğalmasını farklı mekanizmalarla sınırlar.

 Antibiyotikler mümkün olduğu kadar ağızdan verilmelidir. Böylelikle alerji gibi ciddi yan etkiler 
en aza indirilmiş olur.
 Hastalığı ağır seyredenler, büyük travmalı hastalar, bağırsak enfeksiyonu geçiren hastalar gibi 
bazı durumlarda ağızdan alınan ilacın absorbsiyonunda sorun olabileceği için injeksiyon şeklinde 
ilaçlar verilmelidir. 
 Antibiyotikler için iki önemli problem vardır. Alerji ve direnç oluşumu. Alerji tedavi sırasında bir-
çok ilacı kullanırken oluşabilecek yan etkidir. 
 Direnç gelişiminde antibiyotikler zararlı mikroorganizmalara etkisiz hale gelmektedir. Dirençli 
mikroorganizmalara karşı kullanıldığında hassas mikroorganizmalar ölür ve geriye dirençli mikroor-
ganizmalar kalır ve çoğalırlar. Böylelikle durum daha da kötüye gider. 
 Antibiyotiklere karşı oluşan bu direnç bakteriler arasında geçiş gösterir. Çok hızlı bir şekilde tüm 
dünyaya yayılabilir. 
 Antibiyotiklere karşı direnç gelişme nedenleri: gereksiz durumlarda kullanılması, geniş spektrum-
lu antibiyotiklerin sık sık, yetersiz dozda ve sürede kullanılması sayılabilir.
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  1.  GEMİDE HASTA BAKIMI

HASTANIN BİRİME KABULÜ VE UYUMU

Hasta, sağlık personeline hastalığına ilişkin endişe ve kendisine nasıl davranılacağı korkusu ile müra-
caat eder. Hastaya yaklaşım dostça ve gerçekten ilgili olmalıdır. Kayıtsız ve olumsuz yaklaşım hasta-
nın korku ve kaygısını arttıracağından uyum sağlamasını daha da güçleştirecektir. Hastanın kabulü 
ve uyumu sürecindeki amaç, hastaya ait verileri en kısa sürede ve en doğru şekilde toplamak ve 
hastanın birime adaptasyonunu sağlamaktır.

HASTAYLA DOĞRU VE ETKİLİ İLETİŞİM

Hastayla doğru ve etkili iletişimde amaç; hasta bireyin tedavi ve bakımına etkin katılımını sağlayarak 
iyileştirme sürecini hızlandırmaktadır. İletişim sırasında ışık, ısı, havalandırma görme, işitme, dokun-
ma duyularını etkileyeceğinden uygun fiziksel ortam sağlanmalıdır. Hasta bireye rahat konuşabi-
leceği ve dinleyebileceği uygun pozisyon verilmelidir. Hasta bireye ismiyle hitap edilmelidir. Sözel 
iletişimde hastanın duyabileceği bir ses tonu kullanılmalı, ritmine, hızına ve değişimine dikkat edil-
melidir. Hasta bireyin anlayabileceği açık bir dil kullanılmalıdır. Hasta bireye ön yargısız bir şekilde 
yaklaşılmalı, ona değer verilmeli ve saygı gösterilmelidir. Konuşmak istemeyen hasta bireyin sessiz-
liği paylaşılmalı ve iletişim için anlam ifade ettiği bilinmelidir. Hasta bireyin aşırı bağımlılık duyguları 
beslenmeden onlara destek olunmalı ve bağımsız kararları almaya cesaretlendirilmelidir. Hasta bire-
yin iletişimi süresince bakıma katılımı sağlanmalıdır. Hasta bireyin ailesi de iletişim sürecine alınmalı 
ve bakıma katılımları sağlanmalıdır. Elde edilen gözlem ve bulgular kayıt edilmelidir.

HASTANIN TAŞINMASI VE NAKLİ

Hastanın durumundaki değişikliklere bağlı olarak hastanın nakli gerekebilir. Hastanın nakli esnasın-
da; hastanın mevcut durumunu koruyarak, gideceği birime güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak 
çok önemlidir. Hastanın nakli ile ilgili güvenlik önlemlerini almak sağlık personelinin sorumluluğun-
da ve kılavuzluğunda olmalıdır. Gemi içindeki nakiller tekerlekli sandalye veya sedye ile yapılabilir. 
Sağlık personeli hastanın nakledileceği yere kadar hastaya refakat eder. Hasta sedye ile taşınıyor ise 
hasta sedyeye sabitlenerek taşınmalıdır. Hastanın mahremiyetini korumak için üstü örtülmelidir.

Tekerlekli Sandalye ile Hasta Taşıma: Oturabilecek kadar genel durumu iyi, oturmasında sakın-
ca olmayan hastalar tekerlekli sandalye ile taşınır. Sandalye hastanın başucuna getirilir. Tekerlekli 
sandalye kilitlenebiliyor ise tekerlekleri kilitlenir. Hasta yatağında oturtulur. Hastanın koltuk altından 
destek alınarak sandalyeye geçmesine yardım edilir. Hasta sandalyeye oturduktan sonra sandalyeyi 
sarsmadan iterek hasta gideceği yere nakledilir.

2.5. GEMİDE HASTA BAKIMI VE 
TIBBİ UYGULAMALAR
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135Sedye ile Hasta Taşıma: Hasta yatağı ve sedyesi kilitlenebiliyor ise tekerlekleri kilitlenir. Sedye yata-
ğa dik açı oluşturacak şekilde yaklaştırılır. Hasta en az üç kişi ile yataktan sedyeye alınır. Bir kişi hasta-
nın omuz ve baş kısmını, bir kişi kalça ve kollarını, bir kişi de ayaklarının altını tutar. Ortak komut ile 
hasta kaldırılır ve incitmeden sedyeye yerleştirilir ve sedyeye sabitlenir. 

HASTANIN BESLENMESİ VE DİYET

Hasta için diyet düzenleme aç bırakma anlamını taşımaz. Amaç hastalıktan ve tıbbi tedaviden dolayı 
besinlere karşı bireyin davranışında, besinlerin sindiriminde, emiliminde, besin öğelerinin metabo-
lizmalarında oluşan değişikliklere diyetin uyarlanarak yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasıdır. 
Kısaca diyet; hastalık nedeni ile bir grup besinlerin kısıtlanması, hasta bireyin bu besinlerden sağla-
yacağı kalori değerini diğer grup besinlerden almasına denir. Bu uyarlama değişik nitelikte olabilir:

• Beş temel besin grubundaki besinler arasından belirli özelliktekilerin seçilmesi, örneğin katı 
yağ yerine zeytin yağı kullanılması, saf şekerin azaltılarak kompleks karbonhidratların arttırıl-
ması.

• Besin gruplarından alınan miktarlar azaltılarak veya çoğaltılarak diyetin enerji değeri arttırıla-
bilir veya azaltılabilir.

• Hastalıktan ve tıbbi tedaviden dolayı hastanın bir süre beslenemediği dönemin hemen so-
nunda geçiş diyetleri düzenlenebilir. Örn, ameliyat sonrası sıvı diyet gibi.

• Hastanın besin alımında güçlükler yaşandığı takdirde diyetin kıvamında ayarlama yapılabilir. 
Örn. az posalı yumuşak diyet gibi.

• Diyet enerjisinin yağ, protein ve karbonhidrattan gelen oranları değiştirilebilir. Örn. düşük 
proteinli, düşük yağlı gibi.

• Diyet uyarlaması hastaya özgü olmalıdır. Hastanın o anki fizyolojik durumu, genetik özelliği ve 
iştahı, beslenme alışkanlıkları diğerinden farklı olabilir. Bu nedenle diyet uyarlaması hastaların 
bu tür özelliklerine göre yapılmalı ve sık sık kontrol edilerek tolere edilen yiyecekler eklenme-
lidir.

• Diyet uyarlamasıyla birlikte hasta eğitilmelidir. Diyetinin neden verildiği, verilen diyete uya-
madiği zaman oluşacak olumsuz sonuçları hasta anlayabilmelidir. 

• Yemek saatinde hasta odasının temiz ve düzenli olması, hastanın rahat bir pozisyonda otur-
ması, yiyebilecek durumda ise kendi kendine yemek yemesi gerekir.

YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN GÖZLEMLENMESİ

Yaşamsal fonksiyonlar bedenin fizyolojik durumunu yansıtan, vücut dengesini değerlendirme konu-
sunda bilgi veren verilerdir. 

Beden Sıcaklığı
Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki denge ile elde edilir. Isı üretimi egzersiz ve metabolizma ile ısı kaybı 
ise bedenin soğuması ve terlemesi ile gerçekleşir. 

Beden Sıcaklığının Ölçümü
Beden sıcaklığı içinde civa bulunan cam termometre veya dijital termometre ile ölçülür. Vücut ısısını 
günün saati, hastanın yaşı, hormonal sistem, stres, giyilen giysi sayısı etkiler. Vücut ısısı makatten 
(rektal), koltuk altından (aksiller) ağızdan (oral) olarak ölçülür. Vücut ısısının doğru ölçülmesi ve de-
ğerlendirilebilmesi için termometre bekletilir (oral, 3-5 dk; rektal, 2-3 dk; koltuk altında, 5-7 dk) Dijital 
termometreler daha kısa sürede ölçüm yaparlar. Normal vücut ısısı ölçüm değerleri: oral 37°C, rektal 
37.5°C, koltuk altı 36.7°C’dir. 
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136 • Oral Ölçüm: Termometre alkol ile silindikten sonra 1 dakika beklenir. Termometre sallana-
rak civa seviyesi 36°C altına düşürülür. Termometre dil altına yerleştirilir ve hastaya ağzını ka-
patması söylenir. Termometre 3-5 dakika hastanın ağzında tutulduktan sonra alınır. Temiz bir 
pamuk ile termometre gövdeden civalı kısma doğru silinir ve göz hizasında tutularak cıva 
seviyesi okunur. Hastanın bilinci kapalı veya ajite ise oral ölçüm yapılamaz. 

• Koltuk Altı Ölçüm: Termometre civa seviyesi 36°C altına düşürülür. Hasta rahat pozisyonda, 
koltuk altı kuru ve temiz olmalıdır. Termometre alkollü pamuk ile silinir, hastanın koltuk altının 
ortasına yerleştirilerek hastaya kolu ile göğüs duvarı arasına sıkıştırması söylenir. Termometre 
5-7 dk koltuk altında tutulduktan sonra hastadan alınır. Termometre temiz bir pamuk ile göv-
deden civalı kısma doğru silinir ve göz hizasında tutularak cıva seviyesi okunur. 

• Rektal Ölçüm: Termometre cıva seviyesinin 36°C’nin altında olması sağlanır. Hastaya yan ya-
tar pozisyon verilir. Hastanın mahremiyeti korunur. Termometrenin ucuna tahrişi önlemek için 
pomat gibi kaygan bir madde sürülür. Hastanın kalçaları bir el ile ayrılarak makatı görülür. 
Termometre 2-3cm makattan içeri yerleştirilir, 2-3 dk tutulur ve alınır. Cıvalı kısma doğru pa-
muk ile temizlenir. Termometre göz hizasında tutularak cıva seviyesi okunur. Termometreler 
ölçüm yapıldıktan sonra kesinlikle masanın veya yatağın üzerine bırakılmaz. Dereceler yerine 
konmadan önce temiz ve alkollü bir pamukla silinir. Kuru olarak saklanır. 

Arteriyel Kan Basıncının Ölçümü
Kanın atardamarların çeperlerine yaptığı basınç Arteriyel 
Kan Basıncını verir. Bu basıncı ölçmek için tansiyon aleti 
kullanılır. Tansiyon aleti manşetinin hastaya göre doğru 
ölçülerde olması gerekir. Manşet ve iç lastik kısmı, üst 
kolun yarısını kaplayacak genişlikte olmalıdır. Manşe-
tin içindeki lastik kısım kolun etrafını saracak uzunlukta 
olmalıdır. Lastik kısmın hava kaçırması, valfl er ve tüp-
lerdeki gevşeklik hatalı ölçümlere sebep olur. Hastanın 
tansiyonu ilk kez ölçülecek ise her iki koldan da tansiyon 
ölçülmelidir. Sağ ve sol koldan alınan tansiyon ölçümü 
arasında normalde 10 mmHg fark vardır. Hormonlar, da-
mar genişletici ve büzücü ilaçlar tansiyonu etkiler. Siga-
ra, ağrı, stres, mesane gerginliği, egzersiz, soğuk hava ve 
soğuk su tansiyonu yükseltir. Tansiyon her seferinde aynı 
koldan ve aynı pozisyonda alınmalıdır. Tansiyon ölçümü 
yapılacak cihazın göstergesi temiz, net görülebilir ve ib-
resi sıfırda olmalıdır. Manşetteki basınç boşaltılırken ya-
rıda kesip tansiyonu yeniden ölçmek için manşet tekrar 
şişirilmez. Bu sonucun değişmesine neden olur.

Uygulama 
Hastaya rahat uygun bir pozisyon verilir. Hastanın kolu-
nun üst kısmı (koltuk altından dirseğe kadar olan bölüm) 
açılır. Manşet, kolun üst bölgesine orta kısmı kol atarda-
marının üzerine gelecek şekilde düzgün bir biçimde dir-
sek boşluğundan 2-3 cm yukarıya sarılır. Kol atardamarı 
elle hissedilir ve stetoskobun ucu kol atardamarı nabzı-
nın duyulduğu bölgeye yerleştirilir. Stetoskobun kulaklı-
ğı takılır. Manometre pompası üzerindeki vida sıkıştırılır. 
Nabzın duyulamadığı düzeyin 30 mmHg üzerine kadar 

Kol atardamarı

Dirsek eklemi
mesafesi

 

Radyal
atardamar

Ulnar
atardamar

S.Altunay M.D.
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137manşet şişirilir. Cihazın valfı açılır, ilk ses duyuluncaya dek kan basıncı saniyede 2 mmHg düşecek 
şekilde manşetteki hava boşaltılır. Manşetteki havayı boşaltırken duyacağımız ilk atım sesi sistolik 
basıncı, kaybolduğu nokta diastolik basıncı gösterir. İlk ve son atım sesindeki rakamlar belirlendikten 
sonra manşetteki hava hemen boşaltılır ve manşet hastanın kolundan çıkarılır. Ölçülen rakam eriş-
kinde 140-90 mmHg üzerinde ise hipertansiyon, 95-60 mmHg altında ise hipotansiyon düşünülür. 
Çocukta sistolik basıncın 110-90 mmHg, diyastolik basıncın ise 80-60 mmHg arasında olması normal 
kabul edilir. Erişkinde bu değer 120-80 mmHg’dir. Bununla birlikte yaşa ve duruma bağlı olarak bir-
çok değişiklikler gösterebilir. 

Nabız Alma 
 Nabız alma ile hastanın kalp atımlarının niteliği, ritmi ve akışı kontrol edilir. Nabız sayısı ölçüm önce-
sinden aktiviteye bağlı olarak artış göstereceğinden, hastaya ölçümden yarım saat önce aktivitesinin 

Periferal nabız bölgeleri

TEMPORAL

FEMORAL

POPLİTEAL

POSTERİOR TİBİAL

CAROTİD

BRACHİAL

RADİAL

DORSAL PEDİS
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138 olup olmadığı sorulur. Arteriyel nabzın palpe edildiği yerler genellikle bilekte radiyal atardamar, bo-
yunda karotis atardamarı ve kasıkta uyluk atardamarıdır. Nabız vuruları 1 dakika sayılarak kaydedilir. 
Nabzın ritminde, derinliğinde ve atış sayısında bir patoloji görülürse hekime haber verilir. Normal bir 
insanda ortalama nabız sayısı dakikada 60-100 atımdır. Atım hızı 100’ün üzerinde ise taşikardi, 60’ın 
altında ise bradikardi olarak adlandırılır.

Radiyal Nabız Alma
Hastanın kolu kalp seviyesinde, avuç içi aşağı gelecek şekilde düzgün bir yere uzatılır. Kişi kullanacağı 
elin ilk üç parmağını radiyal atardamar üzerine yerleştirir ve 1 dakikadaki atım sayısı sayılır.

Solunumun Değerlendirilmesi
Hastada solunumunun niteliği, derinliği, ritmi, hızının kontrol edilir ve solunum durumu değerlendi-
rilir. Solunum sayısı yaşa göre değişiklik gösterir. Yeni doğanda dakikada 30-60 iken yetişkinde 16-20 
arasında olmaktadır. Dakikadaki solunumu sayacak kişi radiyal atardamardan nabız alıyormuş gibi 
pozisyon alır. Hastaya solunumunun sayıldığı hissettirilmez. Göğsün iniş ve kalkışı gözlenerek daki-
kadaki solunum sayısı hesaplanır. Solunum sayısını, derinliğini, hızını, ritmini ve niteliğini gözlemek 
için hastanın solunumunu 30 saniye saymak gerekir. Hastanın solunumunda anormallik fark edilirse 
süre 1 dakikaya tamamlanır. Bebek ve çocuklarda solunum steteskopla dinlenerek sayılır.

YATAK VE YATAKTA HASTA BAKIMI

Yatağa bağımlı hastanın bilinci kapalı ya da açık olabilir. Bilincin en basit tanımı, kişinin, tam uyanık, 
kendisinin ve çevresinden gelen uyarıların farkında olması halidir. Yatağa bağımlı hastanın bakımın-
da 2 temel amaç vardır. Birincisi normal yaşam aktivitelerinin sürdürülmesine yardımcı olmak, ikincisi 
de bilinci kapalı hastaların, olanaklı ise bilincine kavuştuğu zaman yaşamını kısıtlayacak komplikas-
yonlardan korumak, diğer bir deyişle hastayı rehabilitasyon sürecine hazırlamaktır. Yatağa bağımlı 
hastalara verilecek bakım günlük ve haftalık yapılması gereken bakım ve işlemler olarak ayrılabilir.

Günlük Yapılması Gereken Bakım ve İşlemler
• Göz Bakımı: Özellikle bilinçsiz hastalarda göz kapakları tam kapanmadığı için gözler açık kala-

bilir. Bu durum gözde kuruma, ülserasyon ve sonuçta körlüğe neden olabilir. Göz bakımı, her iki 
gözün serum fizyolojik (SF) ile yıkanması ve yumuşak bir bezle gözlerin silinmesinden ibarettir. 
Gözler, içten dışa doğru (burundan şakak yönüne) silinmelidir. Silme sırasında göze basınç uygu-
lanmaması, göz içi yapılara (lens, vitreus vb.) zarar vermemek açısından önemlidir. Bilinci kapalı 
hastalarda, gözlerin 4 saatte bir SF veya yapay gözyaşı ile nemlendirilmesi, uyku saatlerinde ka-
patılması unutulmamalıdır.

• Ağız-Kulak-Burun Temizliği 
o Hastaya Ağız Bakımı Verme: Ağız bakımı hastanın ağız ve diş sağlığını korumak, ağızda 

herhangi bir enfeksiyon varsa bunu gidermek için uygulanır. Kalkabilen hasta ağız bakımını 
kendisi yapabilir. Hasta yatağa bağımlı fakat bilinci açık ise dişini fırçalamak için gerekli mal-
zemeler başucuna getirilir. Hasta oturtulur ve sırtı desteklenerek rahat bir pozisyon verdirilir. 
Bir tepsi içinde diş fırçalama malzemeleri getirilerek hastanın dişini fırçalaması sağlanır. İşlem 
bittikten sonra hastanın dudaklarına kurumayı ve çatlamayı önlemek için vazelin veya yağlı 
krem sürülebilir. Bilinçsiz hastalar ağızdan soluk alıp verdikleri ve ağızdan beslenemedikle-
ri için ağızları kuru, paslı ve enfeksiyona yatkındır. Bu nedenle her iki saatte bir ağız bakımı 
yapılmalıdır. Hastanın protezi varsa çıkartılır ve diş fırçası ile bakımı yapılarak soğuk suya ko-
nulur. Dil basacağına gazlı bez sarılarak %5’lik sodyum bikarbonat ile ıslatılır. Önce alt sonra 
üst dişler dıştan ve içten temizlenir, silinir. Daha sonra dilin ucu gazlı bezle tutulup dilin üstü 
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139temizlenir. Temizleme işi bittikten sonra hastanın dudakları hafifçe vazelinlenerek kuruması 
önlenir. 

o Kulaklar: Banyo sırasında kulak kepçeleri silinerek temizlenir. Normalde bunun dışında fazla 
bir bakım gereksinimi yoktur. Temizlik amacıyla iç kulağa pamuklu çubuk itilmemelidir. Kulak-
tan BOS veya kan geliyorsa, yalnızca kulak dışına akan sızıntı temizlenir.

o Burun: Burun içindeki fazla salgılar, su veya SF ile ıslatılarak, pamuklu çubukla temizlenir. Na-
zogastrik sonda (NG) takılı hastalarda sondanın yarattığı basınç, nazal mukozada duyarlılık, 
iltihaplanma, kabuklanma veya kanamaya neden olabilir. Bu tür sorunlara engel olmak için 
her gün buruna bası olup olmadığı açısından NG gözlenir. Tespit için kullanılan fl aster ıslanırsa 
hemen değiştirilmelidir. 

• Hastanın Boşaltım Gereksiniminin Giderilmesi: Hasta sabah kalkınca boşaltım gereksinimini 
gidermesi gerekir. Ayağa kalkabilen hastalar boşaltım gereksinimlerini kendileri karşılarlar. Ya-
taktan kalkamayan hastaların bu gereksinimleri yatakta karşılanır. Yataktan kalkamayan hastanın 
dışkı ve idrarını yapması için sürgü veya ördek kullanılır. Ördek erkek hastaların idrarını yapmak 
için kullandığı kaptır. Sürgü ise yataktan kalkamayan hastanın dışkı ve idrarını yapması için kul-
lanılan madeni veya plastikten yapılmış kaplardır. Yatağa bağımlı hastalarda dışkılama ve idrara 
çıkma işlemi başkalarına bağımlılık yüzünden bozulabilir. Hasta bireye, sağlığı düzelince normal 
alışkanlığını yeniden kazanacağı anlatılmalıdır. Ayrıca hasta yatakta sürgüye veya ördeğe alışık 
olmadığı için de rahatsızlık duyabilir.

 Uygulama: İşleme başlamadan önce eller yıkanır. Tüm araçlar hastanın yanına getirilir. Hasta di-
ğer hastalardan paravana ile ayrılarak, mahremiyeti korunur. Sürgünün soğuk olmaması gerekir. 
Onun için sürgünün içine sıcak su dökülebilir, sürtünmeyi azaltmak için sürgünün pudralanması 
uygun olur. Yatağın başucu hafifçe kaldırılarak hastanın defekasyonunu (büyük abdestini) daha 
rahat yapması sağlanır. Rahat bir pozisyon hastanın dışkılama veya idrara çıkma işlemini kolaylaş-
tırır. Hasta kalçalarını kaldırabiliyorsa, yatağının başı 30-40 derece yükseltilmelidir. Hastaya dizle-
rini büküp, ayaklarını yatağa düz basması ve kalçasını kaldırması söylenir. Hasta sürgünün yerleş-
tirilmesinde elinden geldiğince yardım etmelidir. Hastanın üzeri tamamen açılmadan nevresim 
hafifçe kaldırılır, hastanın altı açılır. Sol el ile hastanın kalçasının kaldırılmasına yardım edilir. Sağ 
el ile sürgü yerleştirilir. Hastanın sürgü üzerinde oturduğundan emin olunduktan sonra yalnız bı-
rakılır. Sürgü verildikten sonra gereken temizlik yapılmazsa perineal enfeksiyon oluşabilir. Tuvalet 
kağıdı hastanın ulaşabileceği yere konur. Hastanın bağımsızlığını korumak için temizliğini yapa-
biliyorsa kendisi yapar. Kadınlarda perine bölgesi daima önden arkaya doğru temizlenmelidir. 
Tuvalet kağıdıyla yeterince temizlenmemişse bu bölge sabunlu ılık su ile yıkanıp kurulanmalıdır. 
Her dışkılamadan ve idrara çıktıktan sonra hastanın elleri yıkanmalı ve hasta rahat bir durumda 
bırakılmalıdır. İşlem bittikten sonra sürgünün yere konmamasına dikkat edilmelidir. Gerekliyse 
dışkı veya idrar gözlenip biriktirilmeli, içeriği not edildikten ve örnek alındıktan sonra sürgü veya 
ördek tuvalete boşaltılıp çalkalanmalı ve yıkanmalıdır.

•  Perine Bakımı: Perine bölgesini genital ve idrar yolu enfeksiyonlarından korumak amacıyla ihti-
yacı olan hastalara perine bakımı verilmelidir.

 Uygulama: Kadın hastalarda bacaklar açık sırtüstü, erkek hastalara yalnızca sırtüstü pozisyonu 
verilir. Hastanın üzerinde sadece çarşaf kalacak biçimde üst yatak takımları yatağın ayakucuna 
toplanır. Hastanın genital bölgesi açık kalacak biçimde giysileri çıkarılır. Tek kullanımlık eldivenler 
giyilir. Hastanın kalçasının altına tedavi muşambası ve bezi serilir. Yıkama küvetlerinin üçte ikisi 
ılık su ile doldurulur. Gazlı bezin bir kısmı küvetlerin içine, kirli kap ise hastanın bacaklarının arası-
na yerleştirilir. 

 Kadın hastalarda, perineyi silme işlemine, işlemi yapan kişinin uzağında olan uyluğun üst iç 
yüzeyinden başlanır. Kasıklardan kalçalara doğru olacak şekilde silme işlemi önce sabunlu, sonra 
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140 duru suyla uzunlamasına yapılır. Erkek hastalarda ise silme işlemine kadın hastalarda olduğu 
gibi uyluğun üst iç yüzünden başlanır. Daha sonra mons pubisi temizlenir. Penis orta kısmın-
dan hafifçe tutulur, sünnet derisi geriye çekilerek penis başı (glans penis) açığa çıkartılır. Penis, 
glans penisteki işeme deliğinden (üretra measından) başlayarak dışarıya doğru dairevi hareket-
lerle skrotuma kadar silinir. Skrotum yavaşça tutularak kaldırılır. Skrotumun ön, yan ve arka yüzeyi 
uzunlamasına hafif hareketlerle temizlenir. Anal bölgeyi temizlemek için hastanın sırtı, işlemi ya-
panın çalıştığı tarafa dönük olacak biçimde yan yatırılır ve üzeri anal bölge açıkta kalacak biçimde 
örtülür. Tedavi muşambası ve bezi kalçaların altına gelecek biçimde yerleştirilir. Kirli kap uygun 
bir yere yerleştirilir. Hastanın üstte kalan kalçası yukarı doğru kaldırılır. Anüs çevresinde her hangi 
bir sorun olup olmadığı gözlenir. Anal bölge uzunlamasına hareketlerle silip kurulanır. Kullanılan 
araç gereçler ortamdan uzaklaştırılır. Hastaya temiz giysiler giydirilir, çarşafl ar düzeltilir. Hasta ra-
hat pozisyona getirilir. Eller yıkanır.

• Kısmi Vücut Temizliği: Kirli vücut bölgeleri, temizden kirliye doğru silinir. Özellikle koltuk altları, 
kadınlarda göğüs altları ve perine bölgesi silinmelidir.

• Pasif Egzersiz ve Pozisyon Değişikliği: Yatağa bağımlı hastalarda pasif egzersiz sırasında yaptı-
rılacak hareketler şunlardır: 
o El ve ayak bileklerini sağa-sola döndürme
o Bacakları bükme-germe 
o Kolları bükme-germe, içe-dışa döndürme. 
Her hareket en az 5 kez yaptırılmalı ve her 8 saatte bir tekrarlanmalıdır.

• Masaj Uygulaması: Masaj vücuda düzenli ve metodik olarak yapılan basınç, ovma, yoğurma, 
vurma ve buna benzer işlemler olarak tanımlanır. Masaj uygulamasında amaç, uzun süre yatan 
hastaların dinlendirilmesi ve rahatlatılması, dolaşımın hızlandırılması ve basınç altında kalan vü-
cut bölgesinin beslenmesini sağlamak ve yatak yaralarını önlemektir.

 Sırt Masajı:  Sırt masajı hastalarda gerilimi azaltıp gevşemeyi sağlamak ve dokularda, kaslarda 
kan dolaşımını uyarmak ve hızlandırmak amacıyla yapılmaktadır. Derinin hassaslaşmış bölgesine 
masaj yapılmamalıdır. Masaj eğer bacaklara yapılacaksa işleme başlamadan önce özellikle baca-
ğın alt yüzeyinin kızarıklık, hassasiyet gibi yönlerden çok iyi gözlenmesi gerekir. Hipertansiyonu 
ya da aritmisi olan hastalarda masaja başlamadan önce nabız değerlendirilmeli ve kan basıncı 
ölçülmelidir. Sırt masajı yatak banyosu sırasında sırt temizliği yapıldıktan sonra uygulandığı gibi, 
hastanın gereksinimine göre gün içinde değişik zamanlarda özellikle gece uyumadan önce yapı-
lır. Bilinçsiz hastalarda ise yatış pozisyonu değiştirildikçe (1-2 saat aralıklarla) sırt masajı, uygulanır. 
Masaj uygulaması esnasında deri bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, renk değişikliği olup ol-
madığı kontrol edilir.

 Uygulama: Hastanın sırtı, omuzları, boynu ve kalçaları açıkta kalacak şekilde giysileri çıkartılır. 
Eller yıkanır, vücut losyonu dökülür ve masaja başlanır. Masaj her iki elle aynı hareketlerle yapılır. 
Eller kuyruk sokumu üzerinde iken, parmaklar bir araya getirilerek kapatılır. Daha sonra eller bir-
birine yakın olacak biçimde omurga boyunca kuyruk sokumundan omuzlara doğru düz bir hat 
izleyip kalçalara kadar sıvazlama hareketi yaparak indirilir. Eller sırtın merkezinden yanlara kürek 
kemikleri üzerine doğru açılır. Büyük daireler çizecek şekilde sırt sıvazlanır. Eller, hastanın sırtın-
dan kaldırılmadan kürek kemikleri üzerinden sırtın her iki yanına doğru kaydırılır, yine omurga 
boyunca düz bir hat izleyip kalçalara kadar sıvazlama hareketi yapılarak eller indirilir. Kalçalar-
da sağ sol leğen kemiği çıkıntısı üzerinde, büyük daireler çizilerek sıvazlama hareketi sürdürülür. 
Eller omurganın bir tarafına, kalça üzerine doğru kaydırılır. Deri altı doku ve kasları başparmak 
ve diğer parmaklar arasında kavranarak yoğurma hareketi yapılır. Bu şekilde kalçadan başlayıp 
omuzlara kadar çıkılır. Aynı hareket omuz ve enseye de uygulanır. Masaj bitiminde hastanın sır-
tındaki vücut losyonu fazlalığı havlu ile kurulanır. Üzeri giydirilip uygun pozisyon verilir. 
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141• Solunum Sistemine Yönelik Bakım: Salgıların atılımını kolaylaştırmak için; sıvı alımı arttırılır. Dü-
zenli öksürme egzersizleri yaptırılır. 

• Sindirim Sistemine Yönelik Bakım: Kabızlığı önlemek, ortadan kaldırmak için hastanın her gün 
aynı saatte büyük tuvaletini yapması sağlanır. Sabah aç karnına bir bardak ılık su verilir, sıvı alımı 
ve posalı gıda alımı arttırılır, aktif-pasif egzersiz yaptırılır. İştahsızlığı önlemek, ortadan kaldırmak 
için protein içeriği zengin, hoşlandığı gıdalar verilir. Beslenme planı günde 6-8 öğün olacak şekil-
de ayarlanır, öğünlerde gıda miktarı az tutulur, alınan sıvı ve besinler kaydedilir. Refl üyü önlemek/
ortadan kaldırmak için; hasta özellikle geceleri düz pozisyonda yatırılmaz, boyun ve sırtı hafifçe 
yastıklarla desteklenir, asit salımını artırıcı gıda vermekten kaçınılır, yatmadan 2 saat öncesinde 
gıda alımı kesilir.

• Yatak Çarşafl arının Değişimi: Yatağa bağımlı hastalarda, yatak çarşafl arının kırışıksız, temiz ve 
kuru olması bası yaralarının önlenmesi veya enfeksiyonunun engellenmesi –açısından çok önem-
lidir.

Haftalık Yapılması Gereken Bakım ve İşlemler
• Hastaya Saç Bakımı Verme: Saç bakımındaki amaç saçların ve kafa derisinin temiz ve sağlıklı ol-

masını, saç köklerinin beslenmesini sağlamak, bireyin kendine güvenini arttırmak ve kendi hijye-
nik bakımına katılımını sağlamaktır. Hastaya sırtüstü ve yan yatış pozisyonu veriIir. Hastanın başı 
ve omuzları yatağın başucunda ve çalışılacak kenara yakın olacak biçimde pozisyonu düzenlenir. 
Hastanın boynu ve omuzlarının altına tedavi muşambası ve bezi serilir. Böylelikle giysilerinin ve 
yatak takımlarının ıslanması önlenir. Basamaklı taburenin alt basamağına kirli su kovası üst ba-
samağına da temiz su kovası yerleştirilir. Gazeteyi rulo haline getirip muşambanın köşesinden 
tutarak gazeteye sarıp kirli suyu akıtacak oluk haline getirilir. Saçların saçsız deri ile birleştiği yere 
vazelin pomad sürülerek ilacın hastanın gözüne ve kulağına teması önlenir. Rulo yapılan muşam-
banın serbest uçlarının tamamı kirli su kovasının içine sarkıtılır. Su kabı yardımı ile saçın tümü 
ıslatılır. Parmak uçları ile saç ve kafa derisine masaj yapılarak köpürtülür. Banyo havlusu ile saçlar 
ve kafa derisi iyice kurulanır. Saçlar taranıp kurutma makinesi ile iyice kurutulur. Hastaya temiz 
çamaşırları giydirilir.

• Hastaya Vücut Banyosu Verme: Vücut banyosunu vermede amaç, deriyi korumak ve hastayı 
rahatlatmaktır. Vücut banyosu hastanın dış görünüşünü düzelterek kendine güvenini artırır. Bu 
da hastanın diğer bireylerle ilişkilerinin gelişmesine yardım eder. Yatak içinde vücut banyosu ve-
rilmesi gerekli hastalar; devamlı yatak istirahatinde olan hastalar, bir kolunu ve bacağını tutama-
yan hastalar, yaşlı ve bilinçsiz hastalardır. Banyo yaptırırken hastanın güvenliği ve rahatlığı için, 
yatak çevresi paravan ile kapatılmalıdır. Odanın ısısı yetişkin bir birey için 23°C, çocuklar için ise 
25°C olmalıdır. Hastanın uzak taraftan başlanarak yatak takımları sökülür, fazla örtüler alınarak 
hastanın üzerine bir tek çarşaf bırakılır. Hastanın başının altına tedavi bezi ve muşamba serilir. El 
bezi sabunlanır. Hastanın önce gözleri, sırasıyla alnı, yüzü, kulak arkası, boynu silinir. Duru bezle 
silindikten sonra aynı sırayla kurulanır. Tedavi bezi ve muşambası uzak taraftaki kolun altına serilir. 
Kol bilekten tutarak silinir. Dirsek içi, kol altı, koltuk altı, dikkatle temizlenir. Eller suya batırılarak 
yıkanır ve silinir. Gerekirse tırnaklar kesilir. Sonra aynı işlem yakın kol ve el için tekrarlanır. Göğsün 
üst kısmı bele kadar açılır. Kadınlarda meme altları, göbek, kasıklar silinir. Erkeklerde kıl döküldü-
ğü için suyu sık sık değiştirmek gerekir. Bacaklar açılıp, çarşaf bacakların arasın yerleştirilir. Bacak-
ların altına tedavi bezi ve muşambası serilir. Dairevi hareketlerle dizi, uzunlamasına hareketlerle 
bacağı, diz altından kaldırıp bacağın arka yüzü güzelce temizlenir, durulanıp kurulanır. Havlu 
ayakların altına uzunlamasına serilir. Ayaklar uzak taraftan başlanarak suya sokulur, yıkanır, sili-
nir. Parmak aralarının iyi yıkanıp kurulanmasına özen gösterilmelidir. Su değiştirilerek, tekrar ısısı 
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142 kontrol edilir. Hasta yan çevrilerek omuzlardan koksikse kadar dairevi hareketlerle silinir ve kuru-
lanır. Hastaya sırt masajı yapılır. Son olarak genital bölge temizlenir. Hasta genital bölge temizliği-
ni yapabilecek durumdaysa, kendisine yaptırılır. Kasık bölgesi silinir, temizlenir. Uygun antiseptik 
solüsyonla yukarıdan aşağıya, tek yönde hareketlerle perine tuvaleti yapılır. İşlem bittikten sora 
hasta giydirilir. Hastanın yatağı yapılır. Kirli malzemeler kirli torbasına atılır. Diğer malzemeler te-
mizlenerek yerine kaldırılır. Etkili bir banyo yarım saatte tamamlanmalıdır. 

HASTALARI HAREKET ETTİRME VE ÇEVİRME

Hareketsizlikten dolayı kas-iskelet sistemine ilişkin fonksiyon kayıpları ve şekil bozukluklarının oluş-
masını önlemek için hastalara yatak içinde aktif pasif egzersizler ve koruyucu pozisyonların uygu-
lanması gerekmektedir. Her hastanın pozisyon gereksinimi, çevirme sıklığı ve destekleme önlemleri, 
hastanın durumu ve hareketliliği göz önüne alınarak saptanmalıdır. Yatak yarası gelişmemesi için 
hastanın 2 saatte bire pozisyonu değiştirilmelidir. Hastaları hareket ettirmek için verilen pozisyonlar 
şunlardır:

• Sırtüstü (Dorsal) Pozisyon: Sırtüstü yatış pozisyonunda hasta sırtüstü yatar. Kollar yanda 
ve vücut kasları gevşektir. Hastanın başı 20-30 derece yükseltilmiş (yastıkla), dizler kırılmıştır. 
Hasta tabanı üzerine basar.

• Hastayı Yan Yatış Pozisyonuna Çevirme: Yatağın baş kısmını bütünüyle ya da hastanın tolere 
edebileceği düzeyde indirilir. Hasta bulunulan tarafa hareket ettirilir. Yatağın parmaklıkları kal-
dırılarak yatağın diğer tarafına geçilir. Hastanın dizleri bükülür. Bir el hastanın dizlerinin altına, 
diğer el de ensenin altına konularak yan tarafa çevrilir. Uygun beden duruşu sağlamak için 
hastanın arkasına yastık yerleştirilir. Hastanın kolunun altta kalıp kalmadığını kontrol edilir.

• Hastayı Yüz üstü Pozisyona Çevirme: Yatağın başı bütünüyle ya da hastanın tolere edebi-
leceği kadar indirilir. Yatak çalışabilecek yüksekliğe ayarlanmalıdır. Hasta, verilecek pozisyon-
da kalacağı taraftan uzak tarafa doğru getirilir. Hastanın başına, göğsüne, ayaklarına gelecek 
şekilde yastıklar yerleştirilir. Hasta yastıklar üzerinde döndürülür. Kolları başın her iki yanına 
doğru uzatılır. Yastıklar hastanın rahat edeceği şekilde düzeltilir. Hastanın solunumunun rahat 
olup olmadığını gözlenir.

• Hastayı Yatağında Oturtma: Yatağın baş kısmı alçaltılır ya da hastanın tolere edebileceği ka-
dar düz duruma getirilir. Bir el hastanın omuzlarının altına, diğer el uyluk kemiğinin altına yer-
leştirilir. Hastaya bacaklarını bükmesi ve ayak tabanlarını yatağa düz olarak basması söylenir. 
Hasta ayaklarıyla kendisini iterken, kaldırılıp, yatağın başucuna çekilir. Hasta yatağın başucu-
na çekildikten sonra, yakın el ile hastanın başı ve boynu uzak taraftan tutulup desteklenerek 
kaldırılır. Hastaya rahat edeceği pozisyonu sağlamak için yastıklar destek olarak konulur.

• Hastayı Yardım Alarak Hareket Ettirme: Yatağın başı indirilir ya da hastanın tolere edebile-
ceği düzlüğe getirilir. Yastık hastanın başının altından alınarak, yatağın başına dik olarak konu-
lur.

• Hastayı Yataktan Çıkmaya Hazırlama: Yatak düz duruma getirilir. Yakın taraftaki yatak ke-
narlığı indirilir. Hastanın kalkacağı tarafta, yatağın başucuna yakın yerde durulur. Hastanın 
kolları göğsünün üstünde çaprazlanır. Bir ayak diğerinin önüne konulur ve bu şekilde yere 
daha sağlam basmış olunur. Dizler bükülür. Yatak başına yakın kol hastanın başının ve hasta-
nın uzakta olan omzunun altına yerleştirilir. Diğer kol hastanın sırtının en dar kısmının altına 
konulur. Geriye doğru salınarak ve ağırlık arkadaki ayağa verilerek, hastanın bedeninin üst 
kısmı çekilir. Kollar hastanın bel bölgesine doğru kaydırılır. Bir kol hastanın beline diğerini 
baldırlarının altına konulur. Bir önceki işlem tekrar edilir. Hastanın ayak tarafına geçilir, bir kol 
baldırlarının altına konulur, geriye doğru gidilip ağırlık arkadaki ayağa verilerek, hastanın be-
deninin üst kısmı çekilir. 
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143• Hastayı Yatak Kenarında Oturtma: Hasta dik oturur duruma gelinceye dek, yatağının başı 
yükseltilir. Hastanın bel kısmına yakın durularak, bir kol hastanın kolunun ve üst sırt bölgesi-
nin altına konulur. Diğer kol hastanın bacaklarının üstünden geçirilir. Hastanın ayakları bükü-
lerek, dizlerinden yakalanır. Tek bir hareket ile bacakları yatak kenarına sarkıtılır ve hastanın 
gövdesi dik bir şekilde kaldırılır. Hasta kaldırılırken baldır kasları kullanılır. Dizler hastanın diz-
lerine dayanılarak, hasta stabilize edilir. Hasta gözlenerek, baş dönmesi olup olmadığı sapta-
nır, sandalyeye alınmadan ya da yürütülmeden önce birkaç dakika bu şekilde tutulur. 

• Hastayı Bütün Olarak Döndürme: Hastanın bütün olarak çevrilme konusunda doktor istemi 
olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın neden bu şekilde çevrilmesi gerektiği konusunda has-
ta bakım planı notu okunur. Hastayı rahat döndürmek için gerekli yardım alınır. Bunun için 
üç kişi yeterli olabilir. Hasta hareket ettirilmeden önce dizlerinin arasına bir yastık yerleştirilir. 
Hastanın döneceği yerde iki kişinin bulunması sağlanır. Üçüncü kişi karşı yönde durmalıdır. 
Yatak başına yakın duran kişinin, koordine hareketi ayarlanması gerekir. Hastanın hareket et-
mesi için doğru pozisyonun alınması gerekmektedir. Bunun için; Baş taraftaki kişi, bir kolu ile 
hastanın başını diğeriyle omuzlarını ve boynunu destekler. İkinci kişi bir eli ile hastanın diğer 
omzunu diğer eli ve kolu ile kalçasını kavrar. Üçüncü kişi, yatağın karşı tarafında durarak be-
denin pozisyonunu bozmak için döndürme çarşafını sıkıca kavrar. Yatağın baş tarafında duran 
kişi işaret verince hasta tek bir koordine hareket ile döndürülür. Hastanın pozisyonu yastık, 
havlu veya rulo yapılmış battaniyelerle desteklenir. Doktor istemleri göz önünde bulunduru-
larak hastanın pozisyonu sık sık en az iki saatte bir değiştirilmelidir.

SIVI DENGESİ TAKİBİ

Sıvı dengesi takibinde amaç hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı sıvıların doğru ölçümünü ya-
parak olası zarar ve yan etkilerin önlenmesidir. Aldığı çıkardığı sıvı takibi santilitre (cc) olarak kayde-
dilir. Hastanın her sabah vücut ağırlığı ölçülür. Sıvıların arttırılması ve azaltılması hekim işbirliği ile 
yapılır. Aldığı sıvıların kaydı, çıkardığı sıvıların muhafazası için hasta ve refakatçinin işbirliği sağlanır. 
Gündüz verilecek sıvı miktarı 1 gün önce çıkardığı miktara 500 cc ialve edilerek hesaplanır. Damardan 
sıvı tedavisi yapılan hastalarda 8 saatte bir şişe seviyesi tanılanarak kaydedilir. Çıkarılan sıvıların top-
landığı kabın üzerine hasta adı soyadı, yatak numarası ve biriktirilen sıvının cinsi yazılır. Dışkılamanın 
takibi özel ölçme kabı ile yapılır. Ağızdan kayıpların takibi bardak ve ölçme kabı ile yapılır. Alt bezi 
kullanan hastalarda boş bez, hasta idrarını yaptıktan sonra tekrar tartılır. Aradaki fark; çıkardığı sıvı 
olarak kaydedilir. 
• Aldığı- Çıkardığı Sıvı Takibinin Yapıldığı Hastalıklar: Konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmez-

liği, yoğun sıvı tedavisi olan hastalar, ödemli hastalar, kemoterapi ve böbreğe toksik etkisi olan 
ilaç kullanan hastalar, idrar söktürücü ilaçları (diüretikler) kullananlar, karaciğer sirozu, karaciğer 
hastalığı, cerrahi operasyon geçirenler, yüksek ateşli hastalar, ağızdan beslenemeyenler (koma, 
yutma güçlüğü v.s.), ishali ve kusması olan hastalar, yanık hastaları, hormonal ve /veya beslenme 
bozuklukları olan hastalar.
o Aldığı sıvılara ağızdan alınan sıvıların tümü, IV sıvılar, irigasyon sıvıları, irigasyon sıvılardan 

arta kalan miktar (geri alınamayan miktar), periton diyalizinden arta kalan sıvılar, meyveler, 
yemek sıvıları dahil edilir.

o Çıkardığı sıvılara idrar, kusmuk, hematemez, melena, ishal, drene olan sıvı, mide aspirasyo-
nu, parasentez, torasentez, terleme ile kaybolanlara ilaveten ameliyat dreninden kaybolan 
sıvılar dahil edilir.

Uygulama: Aldığı- çıkardığı sıvıların toplamının önemi hastaya anlatılır. Hastanın her sabah vücut 
ağırlığı ölçülür. Aldığı çıkardığı sıvıların dengesinin tanılama sıklığına göre toplamı yapılır, dengede 
olup olmadığı kontrol edilir.



Bölüm
 2         G

EM
İD

E SAĞ
LIĞ

IN
 KO

RU
N

M
A

SI

144 BULANTI-KUSMASI OLAN HASTANIN BAKIMI

Bulantı kusması olan hastanın bakımında amaç, bulantıyı azaltıcı girişimlerle, olası zarar ve yan et-
kileri önlemek, hastayı rahatlatmaktır. Bulantı-kusması olan hastanın bulantı-kusmaya neden olan 
faktörleri belirlenir. Uygun, güvenli fiziksel ortam hazırlanır. Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır. Hasta-
nın ağız bakımı uygulanır. Kusmuğun nefes borusuna kaçmasını önlemek için uygun pozisyon verilir  
(Bilinci açık hastada yarı oturur pozisyon, bilinci kapalı hastada baş yana çevrilir). 

YARA İYİLEŞMESİ VE YARA BAKIMI

Yara Bakımının Amacı, canlı dokuları korumak, travmaya uğrayan bölgede daha fazla doku yıkımı 
ve yangı gelişimini önlemek, iyileşmeyi hızlandırmak, yaralanmış bölgenin fonksiyonlarını arttırmak, 
cilt bütünlüğünü ve diğer organ ve sistemlerde oluşabilecek komplikasyonları önlemektir.

• Temel İlkeler
o Beslenme: Yara iyileşmesi için protein, karbonhidrat, vitamin (C vitamini), sıvı ve mineralleri 

içeren besin kaynaklarına gereksinim duyulur. Gerekli besin maddelerinin yeterince alınma-
ması durumunda, yara iyileşmesi olumsuz yönde etkilenir.

o Sigara Kullanımı: Prostaglandin ve fibrinojen üretimini azalttığı ve damarlarda daralmaya 
neden olduğu için, yara iyileşene kadar sigaranın kullanılmaması konusunda hasta bilgilendi-
rilmelidir.

o Bireysel temizlik ve giyim, bireysel temizlik ve giyim uygulamaları, yara pansumanına ya da 
drene zarar vermemek için çok dikkatli yapılmalıdır. Banyo yaraya kapatılan transparan bir 
film ile duş şeklinde yapılmalıdır. Giysiler yara bölgesini sıkmamalı, gevşek ve rahat olmalıdır. 
Yaradan sızan kan ve benzeri atıklarla giysiler ve yatak takımları kirlenebildiğinden sık sık de-
ğiştirilmelidir. Mikrop kapmış yaralarda kötü koku oluşabilir, gerekli önlemler alınmalıdır.

o Gözlem ve Yaşam Bulgularının Kontrolü, Sürekli gözlem (kanama kontrolü, iltihaplanma 
belirtilerinin, yara yerinden çıkan sıvı renginin, kokusunun ve enfeksiyon bulgularının gözlen-
mesi), yara iyileşmesinin kaydedilmesi yara iyileşmesini kontrolün temelini oluşturur.

o Ateş Kontrolü; Ateş yönetiminde en önemli nokta, ateşi oluşturan nedenin belirlenmesidir. 
Ateş çoğunlukla, zarar verici bir olayla ilgili olmasına karşın, beden sıcaklığındaki yükselme bi-
reyin savunma mekanizması için yararlı olabilir. Hastanın ateşini düşürmek için ateş düşürücü 
ilaçlar verilir. Soğuk uygulama yapılır. Böylece buharlaşma yoluyla sıcaklık kaybı sağlanır.

o Dinlenme-Hareketsizlik ve Uyku: İltihaplı bölgenin dinlendirilmesi ve hareketsiz tutulması 
iltihabın iyileşme sürecini kısaltır, onarım sürecine yardımcı olur, metabolik gereksinimi düşü-
rür. Alçı, tespit materyali ve bandaj ile hareketsizlik yara debrisi ve kanama olasılığını azaltır. 
Dinlenme ise oksijen ve besinlerin etkili kullanılmasını sağlar. Yarada oluşan ağrı ya da akıntı-
nın verdiği rahatsızlık nedeniyle hastanın uyku düzeni bozulabilir. Uygun girişimlerle hastanın 
rahatsızlık hissi azaltılabilir.

o Yaralı Bölgenin Yükseltilmesi: İltihaplanma bölgesindeki ödemi, dolayısıyla ağrıyı azaltır, 
toplardamarlar içinde kan dolaşımını kolaylaştırır. Dolaşımı hızlandırarak iyileşme için gerekli 
olan besin maddelerinin ve oksijenin etkili kullanılmasına yardımcı olur.

o Yaralı Bölgenin Oksijenlenmesi: Yaranın çabuk iyileşmesi için gereklidir.
o Soğuk ve Sıcak Uygulama: Soğuk uygulama; travmadan hemen sonra tatbik edilir. Ödem, 

ağrı ve konjestiyonu azaltır. Sıcak uygulama; 24-48 saat sonra uygulanır. İnfl ame bölgede do-
laşımı hızlandırır.

o Yara Bakımı: Amaç, kirli ve mikrop kapmış yaraları iyileşmeye hazırlamak için temizlemek 
ve normal iyileşme gerçekleşinceye kadar yaranın temiz kalmasını sağlamaktır. Yara bakımını 
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145ve pansumanın tipi yaranın türü, genişliği ve özelliğine göre değişir. Kendiliğinden (primer) 
iyileşen yaralarda kesik yerin kuru, steril bir pansumanla kapatılması yeterlidir. Cerrahi kesiler 
bazı koşullarda açık bırakılabilir.

o Enfeksiyon Kontrolü: Aseptik koşullara uyulmalı, bulaşmayı önlemek için hastanın yara böl-
gesine dokunmasına izin verilmemeli, kendisine ve çevresine yönelik tüm önlemler alınmalı-
dır. Şüpheli durumlarda ya da enfeksiyon geliştiğinde kültür alınmalı, duyarlılık testleri yapıl-
malı ve etkili antibiyotik verilmelidir.

o Psikolojik Girişimler: Hastalar; kesi ya da yaranın oluşturacağı iz ya da şekil bozukluğu ve 
yara drenajının fazla olması nedeniyle stres yaşayabilirler. Pansuman değiştirirken uygun ol-
mayan yüz ifadelerinin kullanılması (yüz buruşturma vb.), yara ile ilgili bir sorun olduğu izleni-
mini vererek hastada endişe ve korku yaratabilir. Hastaya yaranın iyileşme süreci ve iyileşme 
sırasında meydana gelen değişiklikler ile ilgili gerekli açıklamaların yapılması, korku ve endi-
şelerin azaltılmasında etkili bir yaklaşım olacaktır. 

ÖDEM İZLEMİ VE BAKIMI

Ödem, hücre dışı ortamda sıvı birikimidir. 
• Ödemin Nedenleri: Aşırı sıvı alınması veya tedavi amacıyla ihtiyaçtan fazla sıvı verilmesi, kapiller 

geçirgenliğin artması, yanıklar, alerjik reaksiyonlar, konjestif kalp yetmezliği, toplardamarların tı-
kanması (bandaj ve alçı gibi fiziksel nedenlerle baskılanarak kan akımının engellenmesi), plazma 
proteinlerinin azalması, yanıklar, böbrek hastalıkları, siroz, kronik ishaller.

• Ödemin Belirtileri: Boyun venlerinde dolgunluk, nabızda artma, kan basıncında yükselme, güç 
solunum, akciğer ödemi, solunum sayısında artma, nemli mukoza, cilt kırmızı- mor ve sıcak, kol 
ve bacakların kemik üzerindeki bölümlerine elle bastırıldığında deride iz bırakan çökme (gode) 
görülmesi. 

• Dikkat Edilecek Noktalar
o Ödemli bölge temiz ve kuru tutulmalı, gerekirse hijyenik bakımı yapılmalıdır. 
o Tüm vücutta ödem varsa hastaya en az iki saatte bir pozisyon verilmelidir.
o Ödemli koldan tansiyon ölçme, enjeksiyon, kan alma, sıvı verme gibi uygulamalar yapılmama-

lıdır.
o  Ödemli kolda kesinlikle takı, saat bırakılmamalıdır. Mümkünse fl aster, bandaj kullanılmama-

lıdır. Deri bası ülseri yönünden izlenmelidir. Ödemli kol ve bacak kalp seviyesinin üzerinde 
olacak şekilde yükseltilmelidir. Günlük ödem izlemi (ölçülerek) yapılarak, ödemin gerilemesi 
takip edilmelidir. Hastanın diyetinden hekim istemiyle tuz çıkarılmalıdır. Sıvı alımı hekim iste-
miyle kısıtlanmalıdır.

 DEZENFEKSİYON VE DEZENFEKTANLAR

•  Sterilizasyon: Canlı ve cansız varlıklar üzerindeki mikrobiyal yaşamın tüm formlarının yok edil-
mesi ve tam olarak ortadan kaldırılmasıdır. Tam bir sterilizasyon sağlanması için ortamda yaşayan 
hiç bir canlı mikroorganizma olmaması gerekir. Sterilizasyon işlemi ile ortamdaki sporlu sporsuz 
tüm bakteriler, mantarlar, virüsler ve parazitler tamamen canlılıklarını kaybederler. 

• Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon, mikrobiyal kontaminasyon sonrası olası bir enfeksiyonu engel-
lemek için ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip mikroorganizmaları türce ve sayıca azaltmak, 
yok etmek veya uzaklaştırmaktır. Daha açık bir deyişle dezenfeksiyon cansız maddeler üzerindeki 
patojen organizmaların yok edilmesi   veya etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Dezenfeksiyon, bu 
yönüyle bakteriler, algler, sporlar ve virüsler gibi tüm organizmaların yok edildiği sterilizasyon 
işleminden ayrılır. 
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• Dezenfektanlar, dezenfeksiyon amacıyla kullanılan, mikroorganizmaları çeşitli yollarla öldüre-

bilme veya çoğalmalarını engelleyebilme özelliğine sahip maddelerdir. Bazı dezenfektanlar farklı 
yoğunlukta antiseptik olarak kullanılabilmektedir. Ancak, antiseptikler dezenfektan olarak kulla-
nılamazlar. Dezenfektanlarla antiseptikler arasındaki en önemli fark, antiseptiklerin yalnızca canlı 
dokuya uygulanabilir olmalarıdır.

• Dezenfektanların Sınıfl andırılmaları
o Kimyasal Dezenfektanlar: Yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dezenfektan etkisi olan çok sa-

yıda kimyasal madde olmakla birlikte, bunlar arasında etkisi, uygulanabilirliği ve uygulama 
kolaylığı gibi çeşitli koşulları sağlayan madde sayısı sınırlıdır.

o Fiziksel Dezenfeksiyon: Isı, ışık ve akustik (ses dalgaları-ultrason) ile sağlanmaktadır. Isı ile 
dezenfeksiyonun maliyeti yüksek olduğundan, gıda endüstrisi gibi kısıtlı bir uygulama alanı 
vardır. Akustik dezenfeksiyon ultrasonik dalgalar oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Bu uy-
gulama, hem maliyetli olduğundan hem de geniş alanlarda kullanım güçlüğünden dolayı çok 
yaygın değildir. Işık, güneş ışığı ve özellikle morötesi ışık olarak dezenfeksiyon etkisine sahip-
tir. Ancak maddelerin ışığı emme özellikleri nedeniyle uygulama güçlükleri bulunmaktadır. 
Morötesi ışınlarıyla dezenfeksiyon, dar alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

o Mekanik Dezenfeksiyon: Su ve atık su arıtımında çeşitli arıtma yöntemleri şeklinde gerçek-
leştirilir. Filtrasyon, kimyasal çöktürme, basit çöktürme gibi işlemler değişik verimlerde mik-
ropların kökünü kazımaktadır.

o Radyasyon ile Dezenfeksiyon: Elektromanyetik veya alfa- gamma ışınlama ile yapılmaktadır.

• Yüzey Temizliğinde Kullanılan Başlıca Kimyasal Dezenfektanlar
o Klor ve klor bileşikleri (hipokloritler, Clidex, Clorex, Clorhexidine, sodyum ve potasyum tuzları, 

fenol ve türevleri, alkoller (% 70-% 95), amonyum bileşikleri (Roccal, Cetylcide, Zefiran), alde-
hitler (formaldehit, glutaraldehit), asit ve bazlar (gümüş nitrat), deterjanlar.

• Dezenfektan Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
o Saf dezenfektanlar kullanmadan önce önerilen oranlarda sulandırılmalıdır. Dezenfekte edile-

cek malzemelerin ayrılabilecek bütün parçaları ayrılmalıdır.
o Aletler dezenfektan solüsyonuna atılmadan önce mutlaka su ve sabunla, fırçalayarak meka-

nik ön temizlik yapılmalıdır. Dezenfektanların etki süresi iyi bilinmeli, önerilen temas süresine 
uyulmalıdır.

o Çözelti kabının üzerine hazırlandığı tarih yazılmalı, tarihi geçmiş çözelti kullanılmamalıdır. 
Dezenfektan çözeltisi azaldıkça üzerine ilave yapılmamalıdır. Çözeltilerin ağzı mutlaka kapalı 
olmalıdır. Aletler dezenfektanın içine tamamen daldırılmalıdır.

o Çözeltilerde gözle görülür kirlenme olduğunda kullanma süresi beklenmeden çözelti değişti-
rilmelidir. Uygulayıcı işlemi yaparken eldiven, önlük, maske giymelidir. 

LABORATUVAR TESTLERİ

• Laboratuvar Testlerini Kan Alımından Önce Etkileyen Faktörler
o Postürün Etkisi: Ayakta duran bir kişide kan hacmi yatan bir kişiye göre 600-700 ml daha 

azdır. Bu durum kan hacminde %10 civarında azalmayı gösterir.
o Egzersizin Etkisi: Burada aktivitenin süresi ve yoğunluğu etkilidir. Egzersiz sonunda alınan 

kan örneklerinde aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenez (LDH), kreatin kinaz 
(CK), üre, kreatinin transferin sonuçlarında yükselmelerin olduğu belirlenmiştir.

o Açlık Durumu: Laboratuvar işlemlerinin standardizasyonu ve teknikleri açısından numune 
alınmadan önce 10-12 saatlik açlık istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olmaması gerekir.
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o Besinlerin Etkisi: Kan glikozu, trigliserit, alkalen fosfataz gibi tetkikler yakın zamanda yenilip 

içilen besinlerden etkilenirler.
o Sigara İçme: İçerdiği nikotinden dolayı sigara birçok testi etkiler. Bunların içinde lipitler, hor-

monlar, vitamin B12, CEA gibi parametreler sayılabilir.
o İlaçların Etkisi.
o Yüksek Ateş: Serum hormon düzeyleri yanı sıra lipitler, kalsiyum, ürik asit gibi birçok para-

metreyi etkiler.
o  Cinsiyet ve Yaşın Etkisi: Hastanın yenidoğan, ergen, yetişkin olmasına ve cinsiyetine göre 

çeşitli hormon, enzim, lipitler, elementler gibi birçok parametre değişim gösterir. 

Tam Kan: (>15 yaş Referans Değerleri):
Erkek Kadın Birim

 Lökosit 3,5-10,5 3,5-10,5 10³/µL

 Nötrofi l 1,7-7 1,7-7 10³/µL

 Lenfosit 0,9-2,9 0,9-2,9 10³/µL

 Monosit 0,3-0,9 0,3-0,9 10³/µL

 Eozinofi l 0,05-0,5 0,05-0,5 10³/µL

 Bazofi l 0-0,3 0-0,3 10³/µL

 Eritrosit 4,32-5,72 3,9-5,03 10³/µL

 Hemoglobin 13,5-17,5 12-15,5 g/dL

 Hematokrit 38,8-50 34,9-44,5 %

 Trombosit 150-450 150-450 10³/µL

MCV 81,2-95,1 81,6-98,3 fL

RDW 11,8-15,6 11,9-15,5 fL

 2. TIBBİ UYGULAMALAR

İLAÇLARIN UYGULANMASI

İlaç tedavisi hasta bakımının oldukça önemli bir yönünü oluşturmaktadır. İlacın hastaya verilmesi 
sırasında önce hastanın kimliğinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca ilacın adı, dozu, veriliş yolu ve zamanı 
kontrol edilmelidir. Ayrıca hastanın ilaçlara, yiyeceklere ya da başka maddelere karşı alerjisinin olup 
olmadığı araştırılmalı, hastaya antibiyotik, narkotik, ağrı kesici benzeri ilaçlar verileceği zaman alerjisi 
olup olmadığı sorulmalıdır. 

• Başlıca İlaç Şekilleri
o Ağızdan (oral yol) Verilenler: Tablet, draje, kapsül, pastil, toz ilaçlar, granül, damla, şurup.
o Parenteral Yolla Verilenler: Ampul, fl akon, intravenöz eriyikler. 
o Lokal Yolla Verilenler: Sıvı ilaçlar, pomatlar, süpozituar.
o İnhalasyon Yoluyla Verilenler: Oksijen, mentol, astım ilaçları.

• Oral Yol ile İlaç Uygulama: Oral İlaç uygulamasında hastaya verilecek tablet, draje, kapsül gibi 
ilaçlar ilaç kadehine konulmalı, hiçbir zaman elle dokunulmamalıdır. Sıvı ilaçlar hazırlamadan 
önce şişe çalkalanmalıdır. Asla etiketsiz ve etiketi okunmayan şişelerden ilaç verilmemelidir. İlaç 
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148 verilmeden önce hasta kimlik bilgileri sorgulanmalıdır. Hasta ilaçları içinceye kadar yanından ay-
rılmamalıdır.

• Parenteral Yol İle İlaç Uygulama: Sindirim yolu dışında kas içi (intramüsküler-İM), deri altı 
(subkutan-SC), deri içi (intradermal-İD), damar içi (intravenöz-İV) uygulamaların her biri parente-
ral ilaç uygulamasıdır. Tüm enjeksiyon uygulamalarında malzemelerin steril olması gerekir. Kulla-
nılacak enjektör ve iğneler ilacın özelliğine, ilacın veriliş yoluna, hastanın şişman ve zayıf oluşuna 
göre seçilir. En çok 2-5 cc’lik enjektörler kullanılır. 

• Ampul Formunda İlaç Hazırlama: İşlem öncesi ve sonrası eller yıkanır. İlacın son kullanma tarihi 
kontrol edilir. İlacın hazırlığında steril-tek kullanımlık enjektör kullanılır. Her ilaç için ayrı enjektör 
kullanılır. Ampul içindeki ilaç; tortu, renk, miktar, son kullanma tarihi açısından tanımlanır. Am-
pulün baş kısmında kalan ilaç parmakla vurularak indirilir (doz kaybını önlemek için). Ampulün 
boyun kısmı %10 povidon iyodla bir defada silinir. Steril gaz bezi, ampulün boyun kısmına destek 
koyularak ampul boyun bölgesinden kırılır. İstenilen doz, iğneyi ampulün kenarına değdirmeden 
enjektöre çekilir. İlaç enjektöre çekildikten sonra iğne ucu değiştirilir ve enjektördeki hava çıkar-
tılır, iğnenin kapağı kapatılır.

• Flakon Formundaki İlacın Hazırlanması: Eller yıkandıktan sonra ilaç ve enjektörün son kullan-
ma tarihi kontrol edilir. İlacın hazırlığında steril tek kullanımlık enjektör kullanılır. Flakon; tortu, 
miktar, renk, son kullanma tarihi, özelliği (sıvı-toz), kapağının açık olup olmadığı açısından kontrol 
edilir. Flakonun kapağı kaldırılır, altındaki lastik tıpa kontaminasyondan korunarak %10 povidon 
iyodür ile silinir. Flakon sıvı formda ise fl akondaki ilaç enjektöre çekilir. Flakon toz formunda ise 
ampüldeki eritici sıvı enjektöre çekilir ve fl akona boşaltılır İğne fl akondan çıkartılarak koruyucu 
başlığı iğneye takılır. Flakonun kapağı steril gazlı bezle kapatılarak toz ilacın erimesi için fl akon 
avuç içinde dairesel hareketlerle çevrilir. Toz ilaç tamamen eridikten sonra fl akondaki ilaç enjek-
töre çekilir. Enjektörün iğnesi değiştirilir, havası çıkartılır ve kapağı kapatılır.

• Serum Formunda İlaç Hazırlama: Eller yıkandıktan sonra ilacın son kullanma tarihi kontrol edi-
lir. Seruma eklenecek ilacın ismi, miktarı, saati kırmızı kalemle bir etikete yazılarak serumun üze-
rine yapıştırılır. Damla sayısı: Dakika başına düşen damla sayısı= Verilecek toplam sıvı x 20 Dakika 
olarak toplam infüzyon süresi şeklinde hesaplanır. Serum cins, berraklık, renk, miktar, tortu, son 
kullanma tarihi, yan etkiler, ilaç etkileşimleri açısından tanımlanır. 
o Şişe serum hazırlama; Serum şişesinin üst kapağı kaldırılır. Serum metal kapaklı ise, kapak 

kaldırıldıktan sonra lastik tıpa %10 povidon iyodürle silinir. Kontamine olmadan serum seti 
torbası işaretli yerden yırtılarak açılır ve seruma takılır.

o Torba serum hazırlama; Kullanılacak torbanın dış koruyucu kısmı işaretli yerden yırtılarak 
açılır. Setin takılacağı yerdeki koruyucu kapak açılır. Serum seti kontamine edilmeden açılır ve 
torba seruma takılır.

o Seruma ilaç eklenecekse; İlaç, ampul veya fl akon hazırlanır. Serum şişesinin ve torbanın las-
tik tıpası % 10 povidon iyodürle silinir. Enjektördeki hazır ilaç serum içine boşaltılır. İnfüzyon 
sıvısının içine ilave edilen ilacın ismi, miktarı, saati kırmızı kalemle bir etikete yazılarak serum 
şişesinin veya torbanın üzerine yapıştırılır. Serum setinin haznesine hava girmeyecek şekilde 
setin havası çıkarılır. Verilecek sıvısının damla sayısı hesaplanarak infüzyon sıvısının üzerine 
kaydedilir.

• Kas içi (İ.M) enjeksiyon uygulama: Hastaya uygulanacak ilacın deri altı dokusundan geçerek ka-
sın içine enjekte edilmesidir. İ.M enjeksiyonda ilaç emilimi deri altı yoluna oranla daha çabuktur. 
Demir preparatları gibi İ.M. uygulandığında deri altı dokusunda tahriş yapan ilaçların enjeksiyo-
nunda “Z” tekniği yöntemi ile ilaç uygulaması yapılır. Enjeksiyon işlemi cerrahi aseptik teknikler 
gerektirir. Bu nedenle hastaya ilaca temas edecek enjektör güvenli bir şekilde steril edilmiş olma-
lıdır. Hazırlık aşamasında enjektörü, iğneyi ve ilacı kontamine etmemeye dikkat edilir ve derinin 
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149dezenfeksiyonu sağlanır. Sinir ve kemiklere za-
rar vermemek için enjeksiyon, anatomik olarak 
sinirlerden uzak bölgelere yapılır. Enjeksiyon 
sırasında iğne çabuk ve düzgün bir şekilde ba-
tırılmalıdır. Enjeksiyon öncesi hastaya doğru 
pozisyon vermek gerekir. Enjeksiyon gergin 
kasa uygulanmamalıdır. İşlem sırasında hasta-
ya derin nefes aldırmak kas gerginliğini azaltır. 
Çocuk hastalara enjeksiyon yapılırken gerekli 
ise çocuk bir başkası tarafından tutulmalıdır. 
İ.M enjeksiyon uygulamasında “8” doğruya 
(Doğru hasta, Doğru zaman, Doğru ilaç, Doğru 
ilaç şekli, Doğru doz, Doğru veriliş yolu, Doğru 
kayıt, Doğru yanıt) mutlaka uyulur. 

 Hastanın Hazırlanması: Hastaya gerekli açık-
lama yapılır. Enjeksiyonun kolay uygulanması 
için hasta yatağın kenarına yüz üstü yatırılmalı-
dır. Kollar yanda, ayak başparmakları içe dönük 
pozisyonda olmalıdır. Hasta için bu pozisyon 
olası değilse yan yatar. Lateral pozisyon kasları 
gevşetir. Enjeksiyon bölgesi tamamen açık ve 
gereksiz giysiler çıkarılmış olmalıdır. Hastanın 
mahremiyetine özen gösterilir.

 Uygulama: Sağ elde tutulan antiseptik solüs-
yonlu pamuk doğruda enjeksiyonu uygulamak 
için seçilmiş bölgeye konur. Enjeksiyon yapıla-
cak noktadan başlayarak dairesel bir hareket 
ile çevreye doğru enjeksiyon bölgesinden en 
az 5cm’ lik uzaklığa kadar temizlenir. Antiseptik 
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150 solüsyonlu pamuk, sol elin yüzük ve küçük par-
makları arasında sıkıştırılır. Sol elin baş ve orta 
parmaklarıyla deri gergin olarak tutulur ve iğne 
batırılır. Enjektör sağ elde kalem tutar gibi cilde 
dik açı (90’lik açı) yapacak şekilde tutulur. İğne, 
çabuk ve kuvvetlice batırılarak deri altı doku-
sundan geçilip kasa girilir. İğneler boylarının 3/4 
oranında batırılır (Böylece bir kırılma durumun-
da iğnenin çıkarılması kolay olur) İğnenin bir kan 
damarına girip girmediğini anlamak için sol el 
ile piston yavaşça geri çekilir, eğer enjektöre kan 
gelirse iğne çıkarılır. İlk bölgeden 1.25 cm kadar 
uzağa tekrar batırılır. Enjektöre kan gelmemiş ise 
ilaç yavaş yavaş kas içine verilir. Sağ el ile iğne 
çabucak geri çekilirken sol elde tutulmakta olan 
antiseptik solüsyonlu pamuk tampon ile sahaya 
hafifçe baskı yaparak desteklenir. Enjeksiyon “Z” 
tekniği ile yapılıyorsa deri ve derialtı dokusu dış-
yana kaydırılıp, iğne batırılır. İlaç verildikten son-
ra cilt serbest bırakılarak iğne çıkarılır.

• Deri Altı (S.C). Enjeksiyon Uygulama
 S.C (subkütan) enjeksiyon, ilacın dermisin altın-

daki gevşek bağ dokusu içine verilmesidir. Deri 
altı enjeksiyonu yalnızca küçük dozda iritan ol-
mayan, sulu ve çözünür ilaçlar için uygundur. 
İritan ilaçlar deri altına uygulandığı zaman doku 
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151harabiyetine neden olur. Subkutan enjeksiyon 
için en çok kullanılan bölgeler, karın, kalçanın 
üst kısmı, üst kol dış yüzeyi ve uyluktur. Deri altı 
dokusu kan damarlarından zengin olmadığı 
için, ilaç emilimi intramüsküler enjeksiyondan 
daha yavaştır. Deri altı dokusunda ağrı duyu-
sunu algılayan sinir uçları olduğundan, hasta 
enjeksiyon sırasında bir miktar ağrı duyar. Sa-
dece küçük hacimdeki (0.1ml) suda eriyebilen 
ilaçlar, deri altı yolla verilir. Bu yol genellikle in-
sülin, heparin gibi ilaçların ve çeşitli aşıların uy-
gulanmasında kullanılır. Deri altı tabakasının 
kalınlığı, hastanın vücut yapısına ve ağrılarına 
bağlıdır. İğnenin uzunluğu ve dokuya giriş açı-
sı buna göre saptanır. Normal yapıdaki hasta 
için 25 numara, 1,5 cm iğne ile 45°’lik dokuya 
giriş açısı uygundur. 

 Uygulama: Malzeme hazırlandıktan sonra, 
ilaç, ampul veya fl akondan çekilir. İğneler fl a-
konun lastik kapaklarından geçirildiği zaman 
kolaylıkla körleşebilir. İğnenin sterilitesi bo-
zulabilir. Bu nedenlerle ilaç hastaya uygulan-
madan önce iğne değiştirilmelidir. İlaç ampul 
veya fl akondan çekildikten sonra enjektöre 
0.2-0.5cc kadar küçük bir hava kabarcığı alı-
nır. Bu hava kabarcığı iğne içinde ilaç kalma-
sını sağlar. Enjeksiyon alana merkezden dışa 
dairesel hareketlerle antiseptik madde ile 
temizlenir. Enjeksiyon yapılacak yerin çevresi 
tutularak kaldırılır. Enjeksiyon yapılacak yerin 
sabitleştirilmesi için deriyi germek ya da de-
rinin bir kısmını başparmak ve işaret parmağı 
ile sıkıştırmak gerekir. Deri iki parmak arasın-
da sıkıştırıldığında kas ile yağ tabakası ayrılır. 
Enjeksiyon yağ tabakası içine yapılır. İğne 45° 
lik veya 90°lık açı ile batırılır. Yağ dokusu fazla 
ise derinin gerilmesi ve iğnenin 90°lık bir açı ile 
deri sıkıştırıldığı zaman ise 45°lik açı ile batırıl-
ması gereklidir. İğne tam olarak batırıldıktan 
sonra piston biraz geri çekilerek enjektörün içi-
ne kan gelip gelmediği kontrol edilir. Eğer kan 
yoksa piston itilerek ilaç enjekte edilir. Piston 
geri çekildiğinde enjektörün içine kan gelirse, 
iğne küçük bir kan damarına girmiş olabilir. Bu 
durumda iğne geri çekilip başka bir yere batırı-
lır. İlacı enjekte ettikten sonra iğnenin kenarına 
antiseptik solüsyonlu pamuk konarak, çabuk 
bir şeklide iğne derinin dışına çekilir.

Deltoid
kası

Üç başlı kas
(Uzun baş)

Üç başlı kas
(yan-kısa baş)

45
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152 • Deri İçi (İ.D) Enjeksiyon Uygulama 
 İ.D (intradermal) enjeksiyon ile ilaç tam olarak epidermin altına bırakılır. İ.D enjeksiyonda ilaç deri 

içine enjekte edilmelidir. İ.D enjeksiyon genellikle ön kolun iç yüzüne, göğüsün üst kısmına, sırtın 
skapula bölgesine yapılır. İlaç miktarı en fazla 0.1 cc kadar olmalıdır. Genellikle 2 veya 3 damla 
(0.01-0,02cc) ilaç kullanılır. Enjeksiyonu uygulamak için 25 veya 26 numaralı 0,6-0,9cm boyunda 
iğne kullanılır. İ.D yol parenteral yollar içinde emilimin en geç olduğu yoldur. Bu nedenle tanı 
koydurucu işlemlerde kullanılır (örn: alerji testleri, tüberkülin testleri) İ.D. enjeksiyon bölgesinin 
az pigmente olmuş, üzerinde herhangi bir doku hasarı olmayan ve oldukça tüysüz bir bölge ol-
masına dikkat edilmelidir.

 Uygulama: İntradermal enjeksiyon uygulanacak bölge, uygun antiseptik madde ile temizlenir. 
İğne 15°’lik açı ile derinin üst tabakasından geçirilir. İğnenin ucundaki eğim deri içine tamamen 
girene kadar 0,3 cm itilir ve ilaç verilir. İlaç verildiğinde ufak bir şişkinlik meydana gelir. İğne he-
men dışarı çekilir. Enjeksiyon uygulanan bölgeye masaj yapılmalıdır. İşlemden sonra enjeksiyon 
bölgesi kalemle daire içine alınır, tarih ve saat yazılır. Hasta işlemlerden sonra birkaç dakika göz-
lem altında tutulur. Önerilen süre geçtikten sonra (24-72 saat arasında) kontrol yapılır. 
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153• Damar İçi (İ.V) İlaç Uygulama
 Hasta ilacını uygun şekilde toplardamar (ven) içi-

ne vermektir. Turnike, enjeksiyon yapılacak yerin 
10-12 cm üstüne, toplardamar içinden (venöz) 
kanın geri dönüşünü önleyecek, aynı zamanda 
turnike altından nabız duyulabilecek şekilde sıkı-
lır. İ.V ilaç uygulamasında da sekiz doğruya uyu-
lur. İ.V girişimler kanama eğilimi olan hastalarda 
dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İ.V ilaç uygulama-
sı sırasında eğer varsa uygulanan ilacın antidotu 
da hazır bulundurulmalıdır. İ.V İlaçlar için öncelik-
le kol toplardamarları kullanılır. Kol toplardamar-
larının kullanımı olanaksız ise, enjeksiyon için ba-
cak ve ayak toplardamarları kullanılır. Enjeksiyon 
sırasında iğne toplardamar içindeki kanın akış 
yönünde ve iğnenin eğimi yukarı bakacak şekil-
de olmalıdır. İlacı kanın akış yönünde vermek, 
kan akımıyla ilacın kolayca sürüklenmesini sağlar. 
İğnenin eğimi aşağıya geldiğinde, ilaç damar du-
varına çarpacağından damar patlayabilir. Turnike 
çözülmeden ilaç verilirse, damar yırtılır.

 Uygulama: Girim yapılacak noktanın 15-20 cm 
üzerine hastanın derisi incitilmeden turnike tek 
halkalı fiyonk şeklinde bağlanır. Fiyonk gerekti-
ği anda kolayca çözülebilmelidir. Turnike venöz 
dönüşü engelleyecek, atardamar içinde kan akı-
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154 mını engellemeyecek sıkılıkta bağlanır. Antiseptik 
solüsyonlu pamukla en az 30 sn süreyle girişim 
yapılacak bölge temizlenir. Toplardamara girilecek 
noktanın altında pasif elin başparmağı ile deri aşa-
ğı doğru gerilir. Böylece ven sabitleşir ve iğnenin 
kolayca girmesi için deri gerilmiş olur. Deriye giril-
dikten sonra duyulan ağrı da azalır. Enjektör baş ve 
diğer parmaklarla tutulur. El enjektörün üzerinde 
kalacak şekilde işaret parmağı enjektörün ucuna 
yerleştirilir. Bu sırada diğer üç parmak hastanın ko-
lundan destek alır. Enjektör iğne ile damar arasın-
da 30°-45°’lik açı oluşturacak şekilde tutulur. İğne 
kanın akış yönüne doğruve iğnenin eğimi yukarı 
bakacak şekilde olmalıdır. Vene girecek yerin yak-
laşık 1cm altından ve venin hemen yanından deri 
delinir. İğne deriye girer girmez, giriş açısı hemen 
deriye paralel olacak şekilde (15°) küçültülür. Açı-
yı küçültmek, toplardamarı iki yönlü delme riski-
ni azaltır. Toplardamarın yönü izlenerek iğne ile 
damara girilir. Serbest el veni kontrol etmek için 
kullanılır. İğnenin 1/3 ven içine itilir. Damara girildi-
ğinde iğnenin ilerleyişine karşı olan direnç birden 
kaybolur. Enjektörün pistonu geri çekilerek enjek-
töre kan gelip gelmediği kontrol edilir. Eğer kan 
geliyorsa iğne damar lümenin içindedir. Enjektöre 
kan geldikten sonra turnike çözülür. İlaç yavaş ya-
vaş enjekte edilir. Bu arada iğnenin damarda olup 
olmadığı ve hastanın durumu gözlenir. İşlem bitin-
ce kuru temiz pamuk tamponla enjeksiyon alanı 
hafifçe bastırılır. İğne yavaşça çıkartılır. İğne çıktık-
tan sonra pıhtı oluşuncaya kadar hastanın koluna 
pamuk tamponla basınç uygulanmalıdır. Enjeksi-
yon bölgesi kesinlikle ovulmaz. İşlem sırasında ven 
yırtılmışsa ya da iğnenin kenarından sızıntı varsa ya 
da damara girilememişse turnike çözülerek iğne çı-
karılır. Hasta dosyasına yapılan ilacın ismi, dozu ve 
zamanı kaydedilir.

•  İ.V Yoldan Sıvı ve İlaç Uygulama
 İ.V. yol, tanı koyma, dehidratasyonu giderme, vo-

lümü arttırma, İ.V yolu açma, CPR sırasında ilaç 
uygulama, sıvı elektrolit dengesini sağlama ama-
cıyla uygulanır. İntravenöz sıvılar izotonik, hipoto-
nik ve hipertonik olmak üzere üç grupta toplanır. 
Uzun süre intravenöz tedaviye devam edilecekse 
toplardamarları korumak gerekir. İğnenin damar 
içinde uygun pozisyonda olduğundan emin olmak 
için iğnenin pozisyonu ve sıvı akışı sık sık kontrol 
edilmelidir. Gerekirse sıvı giden kol tespit edilmeli-
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155dir. Serum setinin kıvrılmaması, vücudun altında 
kalmaması ve sıvı akışının kesilmemesi için hasta 
bakımı sırasında dikkatli olmalıdır. Serum setinin 
iğneden aşağıya sarkmamasına dikkat etmelidir. 
Aksi halde damardan sete doğru kan akışı olur. 
Serumu kapatma ve gerekiyorsa yenisini takmak 
için serum bitmeden önce akış hızı azaltılmalıdır. 
Serumun damar yolu açık kalacak şekilde gitmesi 
gerekiyorsa sıvı akış hızı yaklaşık 10 ml/ dk ola-
cak şekilde ayarlanmalıdır. Uzun süreli infüzyon 
uygulanacak ise elin üstündeki ve önkoldaki top-
lardamarlar tercih edilir. Çok miktarda sıvı veril-
mesi ya da infüzyonun hızlı olması gerekiyorsa; 
çözelti hipotonik, yüksek derecede asit ya da baz-
sa; veya tahriş edici ilaçlar içeriyorsa el sırtında-
ki toplardamarlar yerine, ön koldaki daha geniş 
damarlar kullanılmalıdır. Koldaki toplardamarlar 
kullanılamıyorsa, bacak ve ayak damarları kulla-
nılabilir. Ancak, bu damarlar trombüs oluşumuna 
ve bunu takiben embolilere yatkındır. IV uygula-
ma kateterle yapılır. İ.V kateter girişiminin yapı-
lamadığı durumlarda ve uzun süreli İ.V tedavide 
cut- dow kanül uygulaması aseptik koşullarda ve 
cerrahi insiz yon ile yapılır. Bu işlemlerde radyo-
opak bir kateter toplardamar içine yerleştirilir. 
İki dikişle tutturulur ve damar yolu açılır. Kateter 
seçimi hastanın yaşına, kullanılacak bölgeye ve 
toplardamarın durumuna bağlıdır. Esneyebilen 
(fl eksibl) iğneler ekstremite hareketlerine olanak 
sağlar. Özellikle intravenöz infüzyon bölgesi ekle-
me yakınsa ve infüzyon seti uzun süre kalacaksa 
bu esneyebilen iğneler tercih edilir. Bu tip iğne-
lerde çelik iğne plastik bir kateterle birlikte olup 
toplardamara girildikten sonra çelik iğne çekilir, 
esneyebilen kateter ven içinde kalır. Bu katetere 
branül (Intracath, Angiocath) denir. İ.V sıvı uy-
gulaması yapılırken İ.V enjeksiyon kurallarına da 
uyulur.

 Uygulama: İlaç kartı üzerindeki isim ile hasta-
nın ismi karşılaştırılır. Eğer kolun iç kısmındaki 
bir toplardamar seçilecekse kol, avuç içi yukarı-
ya dönük şekilde tutulur. Hastanın el üzerindeki 
toplardamarları kullanılacaksa el alttan destekle-
nir. Uygulanan bölgenin altına tedavi muşambası 
yerleştirilir. Enjeksiyon yapılacak yerin 10-12 cm 
üstüne turnike uygulanır. Turnike toplardamar 
içinde kanın geri dönüşünü önleyecek, aynı za-
manda turnike altından nabız duyulabilecek 
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156 şekilde bağlanır. Toplardamar şişmez ve parmaklarla kolay hissedilmezse, hafifçe o bölgeye vu-
rulabilir. Hasta yumruğunu açıp kapamalı, girişim yapılacak kol-bacak kalp düzeyinden aşağıda 
tutulmalıdır. Deri antiseptiği olarak kullanılan antiseptik solüsyonlu pamukla en az 30 sn süreyle 
bölge temizlenmelidir. Kateter 30° lik bir açı ile başlanarak 45° lik bir açı ile toplardamara paralel 
tutulur. Damara girilecek yerin yaklaşık 12.25 cm altından kateter ile deriye girilir. Damarın yönü 
izlenerek kateter ile damar içine girilir. Kateter damar içinde ilerletilirken serbest el damarı kontrol 
etmek için kullanılabilir. Damar delindiği zaman turnikeden dolayı artmış olan damar içi basınç 
kanın kateter içine gelmesini sağlar. Kateter, damar içinde 2 cm kadar ilerletilmelidir. Sonra tur-
nike çözülür. Kateter fl asterle tespit edilir. Uygulamayı yapanın adı ve günün tarihi atılır. Damar 
yolunun 72 saat sonunda değiştirilmesi gerekir. Serumun takıldığı saat, damla sayısı gibi bilgiler 
kaydedilir. İnfüzyon sona erdiğinde kanül uygun yöntemle çıkarılıp hasta rahatlatılır. Hasta intra-
venöz komplikasyonlar ve reaksiyonlar yönünden gözlenmelidir. Herhangi bir reaksiyon belirtisi 
(varsa) kaydedilmelidir. 

• İ.V Sıvıdan İlaç Uygulama
 İ.V sıvı uygulaması veya CPR sırasında hastaya damar yoluyla ilaç verilebilir. İ.V sıvı ile sıvı uy-

gulanacak ilacın etkileşimlerine dikkat edilir. Enjektör iğnesinin 25-26 numara olması uygundur. 
Böylece iğnenin batırıldığı yerde geniş bir delik açılması ve dışarı sızıntı olasılığı ortadan kalkar.

 Uygulama: İlaç kartı üzerindeki isim ile hastanın ismi karşılaştırılır. Antiseptik solüsyonlu pamuk-
la sıvı giden setin lastik kısmı silinir. Enjektöre çekilen ilaç ile ilaç kartı karşılaştırılır ve enjektör 
30° lik bir açı ile setin lastiğine batırılır. İğnenin kaza ile lastiği delip hastaya batmaması için lastik 
kısım serbest elin parmakları ile desteklenir. İğnenin girdiği noktanın biraz üstünden set ikiye bü-
külerek parmaklar arasına sıkıştırılır ve sıvı akışı engellenir. Enjektörün pistonu geri çekilerek kan 
gelip gelmediği kontrol edilir. Kan geliyorsa iğnenin damarda olduğu anlaşılır. Sıkıştırılan set ser-
best bırakılır. İlaç yavaş yavaş verilir. Enjeksiyon bittikten sonra setin lastiği sol el ile desteklenerek 
sağ el ile enjektör çekilir. Hastaya İ.V sıvı tedavisi sırasında ilaç veriliyorsa setin lastiğinden sızıntı 
olup olmadığına bakılır. Hastaya uygulanan ilacın adı, verildiği tarih ve uygulama şekli kaydedilir. 

• Periferik Damar Yolu Bakımı
 Hastanın damar yolu açıklığını sağlamak, tıkanmasını önlemek ve hastanın konforunu temin 

amacıyla periferik damar yolu bakımı gerçekleştirilir. İ.V kateteri tespit için kullanılıyorsa tespitle-
yici bant antialerjik, iyi yapışan ve şeff af olmalıdır. Tespit için fl aster kullanılıyorsa tespit yeri alerji 
yönünden sık sık kontrol edilmelidir. İ.V kateterin bulunduğu bölgeye bakım yaparken kateterin 
yerinden çıkmamasına dikkat edilir. Kateterin tespit işlemi kateterin bulunduğu damarda oluşa-
bilecek infiltrasyon, toplardamar iltihabı (fl ebit) v.b komplikasyonların kolayca görülebilmesine 
olanak tanımalıdır. İ.V kateterin yeri eklemlere yakın ise tespit yapılırken tespit tahtası kullanılır.

 Uygulama: Eller yıkanır. Bakım yapılacak bölgedeki fl aster veya yapışkan bandajlar (dreypler) 
alkolle yumuşatılarak çıkarılır. Bu arada kateterin çıkmamasına dikkat edilir. Antiseptik solüsyon-
lu steril tampon ile kateterin cilde girdiği bölgeden başlayarak dışarı doğru silinir. Bu işlem ayrı 
bir tamponla tekrarlanır. Steril tampon kateterin altına gelecek ve akışı engellemeyecek şekilde 
yerleştirilir. Varsa şeff af dreyp kullanılarak İ.V kateter tespit edilir. Bakım sonrası sıvı akışı yeniden 
kontrol edilir. Bakım sonrası tespit materyallerinin üzerine tarih, saat ve isim yazılır. Bakım sonrası 
infüzyon seti varsa üç yollu muslukta değiştirilir ve üzerine tarih atılır. Kateter 72. saatte, setlerin 
(üç yollu muslukla birlikte) 48 saatte değiştirilir. 

• Göz Bakımı ve Göze İlaç Uygulama
 Göz bakımında yalnızca gözün içyan köşesinde (kantusunda) ya da kirpiklerde birikerek kuruyan 

göz salgılarının temizlenmesi gerekir. Bilinci kaybolmuş hastalarda biriken fazla salgının kirpik 
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157diplerinde kuruyup kabuklanmadan temizlenmesi sağlanır. Göz muayenesi için göz bebeklerini 
daraltan ya da genişleten ilaçlar damlatılabileceği gibi bir enfeksiyonun tedavisi için de ilaç dam-
latılabilir. Gözler sürekli olarak gözyaşı ile yıkandığı ve gözkapağı ile kirpikler yabancı cisimlerin 
göze girmesini engellediği için gözlerin normalde bakıma gereksinimi yoktur. Gözler her zaman 
iç kantustan dış kantusa doğru temizlenir. Kurumuş kabuklaşmış göz salgıları varsa ıslak komp-
reslerle yumuşatıldıktan sonra göz bakımı uygulanmalıdır. 

 Uygulama: Eller yıkanır. Hasta başı dik durumda (ekstansiyonda) olacak şekilde yarı oturur po-
zisyona getirlir ya da hasta gözün olduğu tarafa doğru kısmen yan yatırılır. Tedavi bezi ve mu-
şambası üzerine böbrek küveti yerleştirilir. Böylece solüsyon diğer göze doğru akmaz. Hastanın 
eline gazlı bez ve pamuk tampon verilir. Hasta gözden yüzüne doğru akan solüsyonu bununla 
temizleyebilir. Eğer göz kapaklarında ve kirpiklerde akıntı var ise keseyi açmadan önce bunlar 
temizlenir. Aksi halde döküntüler kese içine taşınır. Eldiven giyilir. Yeterli miktarda pamuk tanpon 
steril salin ile ıslatılır. Hastanın gözleri kapatılır. Pamuk tamponla gözün içyan köşesinden dışyan 
köşesine kadar, kirpikler yanağın kemik çıkıntısı üzerine hafifçe bastırılarak silinir. Her seferinde 
temiz bir tampon kullanılarak temizlik sağlanana kadar işleme devam edilir. İşlem bitiminde gazlı 
bez ile göz incitmeden kurulanır. Eldivenler çıkartılır. İlaç şişesinden damlalıkla gereken miktarda 
ilaç alınır, hastanın başı arkaya doğru yaslanır. Yukarı ve geriye doğru bakarak gözlerini tavanda 
bir noktaya dikmesi söylenir. Bu durumda hasta irkilmeyecek ve gözlerini kırpmayacaktır. Alt göz 
kapağının altına, kirpiklerin hemen dibine başparmak, işaret parmağı veya orta parmak konulur. 
Parmakla yanağın kemik çıkıntısı üzerine bastırılarak göz kapağı aşağıya doğru çekilir. Dokuyu 
zedelememek için parmakların altında gazlı bez bulunmalıdır. Damlalığı göz küresine değdirme-
den önerilen sayıda ilaç kese içine damlatılır. Alt göz kapağı serbest bırakılır. Hastaya gözlerini 
kapatması daha sonra çeşitli yönlere çevirmesi söylenir. Böylece ilaç tüm skleraya ve her iki kon-
jonktiva kesesine dağılır. Gözden dışarı akan ilaç pamuk tamponla silinir. Göze merhem sürmek 
için alt konjoktiva kesesi içine 1.25 cm kadar boydan boya merhem sıkılır. Tüpün ucu göz küre-
sine, kirpiklere, göz kapaklarına ve kesenin içine değdirilmemelidir. Hastaya gözlerini kapatması 
söylenir.

• Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama
 Dış kulak yoluna yerel etki etmek amacı ile ilaçlar uygulanır. İlaçların uygulanma amacı dış kulak 

yolu salgısını yumuşatmak, ağrıyı azaltmak, yerel anestezi sağlamak, mikroorganizmaları ya da 
kanala kaçmış bir böceği öldürmek olabilir. Hastayı rahatsız etmemesi için kulağa damlatılacak 
ilacın ılık olması gerekir. Temizlik parmağa dolanan gazlı bez ile sadece dış kulakta yapılmalıdır. 
Dış kulak yoluna itilen cisimler kulak yolunun yaralanmasına kulak zarının delinmesine, kulak ki-
rini kulak yolunun içine doğru iterek burada sıkışıp pekişmesine neden olabilir. 

 Uygulama: Banyo sırasında kulak kepçesinin temizlenmesi sağlanır. Dış kulak yolunda kulak kiri-
nin fazla birikmesi ya da yabancı madde olması bireyin işitmesini zorlaştırır. Kulak kepçesini aşağı 
doğru çekerek kulak kiri görülür ve gevşek durumda olan kulak kiri temizlenir. Temizlik amacıyla 
dış kulak yoluna herhangi bir cisim itilmemelidir. Kulağa ilaç uygulamak için hastaya uygun po-
zisyon verdikten sonra sonra damlalığa yeteri kadar ilaç çekilmeli, artan ilaç tekrar şişeye boşal-
tılmamalıdır. Damla doğrudan doğruya kulak zarı üzerine değil, dış kulak yolu çeperine damlatıl-
malıdır. Aksi halde hastaya rahatsızlık verir. Damla damlatılırken damlalığın ucu kulak kepçesine 
ya da kulak yoluna değdirilmemeli ve doku zedelenmemelidir. Kulak kepçesi önerilen biçimde 
çekildiğinde dış kulak yoluna damlatılan ilaç kolayca kanal içine yayılarak kulak zarına ulaşacak-
tır. Yetişkin bireyde kepçenin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru 3 yaşına kadar olan çocuk ve 
bebeklerde ise; aşağı ve geri doğru çekilmelidir. Damla damlatıldıktan sonra kulak kepçesi bıra-
kılmalı ve ilacın dışarı akmaması için hastaya bir süre pozisyonu koruması söylenmelidir. Diğer 
kulağa da ilaç damlatmak gerekiyorsa 5 dakika beklenmelidir. 
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158 • Burun Bakımı ve Buruna İlaç Uygulama
 Burun salgılarının kuruyup kabuklaşmasını, solunumun zorlaşmasını ve koku duyusunun azalma-

sını önlemek burun içinde biriken burun salgılarının temizlenmesi gerekir. Burun steril bir boşluk 
olmamakla beraber, sinüslerle bağlantısından dolayı bütün girişimler tıbbi aseptik tekniklere uy-
gun olarak yapılmalıdır. 

 Uygulama: Burun bakımında burun içindeki fazla salgılar, su ya da % 0,9 NaCl solüsyonu ile ıs-
latılmış pamuklu temizleme çubukları ile temizlenir. Hasta oturuyorsa başını iyice arkaya doğru 
eğmesi söylenir. Eğer hastaya yatıyorsa başı yastık üzerinde geriye doğru kaydırılır. Bu pozisyon 
ilaç damlalarının burun deliklerine iyice yayılmasını sağlar. Damlalığa her iki burun deliğine yete-
cek kadar ilaç çekilmeli ve artan ilaç şişeye boşaltılmamalıdır. Burnun ucu baş parmak ile yukarı 
kaldırılmalı ve diğer eldeki damlalığın ucu burun deliğinin içine 0.6 cm kadar sokulmalıdır. İlaç 
sırasıyla her iki burun deliğine de damlatılmalıdır. Damlalığın ucu burun mukozasına değdirilme-
melidir. Bu durum hastanın hapşırmasına neden olacağı gibi mukozayı zedeleyebilir. İlacın dışarı 
akmaması için hasta birkaç dakika pozisyonunu bozmamalıdır. 

OKSİJEN UYGULAMA-TAKİP

Dokuların normal gereksinimini karşılayacak yeterli oksijenin karşılanamaması (hipoksi) durumun-
da oksijen uygulanır. Hipoksi belirtileri; zorlu soluk alma, morarma, huzursuzluk, baş ağrısı, sinirlilik, 
bulantı, taşikardi, kalp ritim bozukluklarıdır. Hipoksi; kalp krizi, çeşitli nedenlere bağlı sol kalp yet-
mezliğinde, ağır anemide, karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi kanın oksijen kapasitesinin azaldığı 
durumlarda, şok ve çeşitli zehirlenmelerde, pnömonide, anfizemde, bronşiyal astımda, KOAH’ da gö-
rülür ve O2 uygulanması gerekir. Oksijen uygulanmadan önce hastanın solunum yollarının açık olup 
olmadığı kontrol edilir. Oksijen kurutucu gaz özelliği taşıdığından suda geçirerek nemlendirilir ve 
hastaya bu şekilde uygulanır. Uygulama yapılmadan oksijen manometresindeki su seviyesi kontrol 
edilir. Oksijen uygulamasında oksijen tüpü kullanılıyor ise elde ikinci bir O2 tüpü bulundurulmalıdır. 
Oksijen verilme hızı başlangıçta 2-3 lt olmalıdır. Oksijen uygulaması sırasında yanıcı maddeler ile 
hastanın yanına yaklaşılmamalıdır. Oksijen uygulaması kanül ile yapılıyorsa 24 saatte bir kanül de-
ğiştirilir. Her hastaya ayrı kanül kullanılır. Oksijen uygulamasında maske kullanılırsa maske 3 günde 
bir değiştirilir. Her hasta için ayrı bir maske kullanılır. Kirlenen maskeler ilgili talimata uygun olarak 
hazırlanmış antiseptik çözelti ile dezenfekte edilir.

•  Nazal kanül ile Oksijen Uygulama
Nazal kanül burun delikleri içine uzanan 2-3 cm uzunluğunda iki ucu plastik veya polietilen bir tüp-
tür. Hastaya kolaylıkla takılır. Dakikada %22-40 yoğunlukta 1-6 litre oksijen sevkini sağlar.

• Nazofaringeal Kateter ile Oksijen Uygulama
 Nazofaringeal (burun-yutak) yol ile O2 uygulamada çocuklar için 8-10 Fr, kadınlar için 10-12 Fr, er-
kekler için 12-14 Fr Nelaton kateter kullanılır. Kateter uygulanmadan önce hastanın burun ucundan 
kulak memesine kadar olan uzunluk ölçülür. Flasterle işaretlenir. Kateter burunda orofarenkse kadar 
ilerletilir, O2 verilme hızı başlangıçta 2-3 litre olmalıdır. Oksijen yoğunluğu daha sonra hekim istemi-
ne göre düzenlenir. Kateter ile oksijen yoğunluğu, dakikada 5 litre verildiğinde % 40, 4-8 litre verildi-
ğinde %35-50 ‘dir. Kateter uzun süre kalacak ise uygulamayı izleyen 8 saat sonunda çıkarılır ve diğer 
burun deliğine yeni bir kateter takılır. 

•  Oksijen Maskesi ile Oksijen Uygulama
Basit maske, orta yoğunlukta oksijen sevkini sağlar. Kısa süreli uygulamalarda geçici süre için veya O2 
uygulamalarına son verilecek hastaların ara tedavisinde kullanılır. 
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159ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

Kullanılacağı bölgeye göre doğru oranda seyreltilmiş, uygun koşullarda antiseptik çözelti hazırlanır. 
Çözelti hazırlandıktan sonra seyreltilme oranı ve hazırlama tarihi şişenin üzerine yazılmalıdır. Çözelti 
hazırlanırken konsantre çözeltinin göz ve cilt ile doğrudan temas etmemesine özen gösterilir. Kon-
santre antiseptik çözeltiler 500cc’lik şişeler halindedir. Işıktan etkilenmemesi için koyu renkli şişede 
ambalajlanmıştır, Bu nedenle konsantre çözeltinin başka bir kapta uzun süre güneş ışığına maruz 
kalmaması gerekir.

Uygulama 
1/100 oranında seyreltme: Bu oranda seyreltilmiş çözelti yara ve yanıkların tedavisinde hastaların 
genital bölge dezenfeksiyonunda, temiz aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Aletlerin bu oran-
da seyreltilmiş çözeltide 30 dakika bekletilmesi yeterlidir. Yüzde bir oranında seyreltilmiş antiseptik 
çözelti hazırlamak için 10 cc konsantre çözelti 1000 cc’lik boş şişeye konur, distile su ile 1000 cc’ ye 
tamamlanır. Şişenin üzerine çözeltinin adı, hazırlanma tarihi ve seyreltme miktarı yazılır. Hazırlanan 
çözelti 7 gün içinde tüketilmelidir. Bu süre içinde bitmeyen çözeltiler imha edilir.

1/30 oranında su ile seyreltme: Daha etkin dezenfeksiyon gereken durumlarda 1/30 oranında 
seyreltilmiş çözeltiler kullanılır (örneğin kirli cerrahi aletlerin temizliğinde, ekstra antibakteriyel ve 
deterjan etkinin gerekli olduğu yara ve yanıkların temizlenmesi ve dezenfeksiyonunda). Otuzda bir 
oranında su ile seyreltilmiş çözelti hazırlamak için; 35cc konsantre çözelti 1000 cc’lik boş şişeye ko-
nur, üzeri distile su ile 1000 cc’ye tamamlanır. Hazırlanan çözeltinin kabına üzerine seyreltilme oranı, 
tarih ve çözeltinin adı yazılır. Çözelti 7 gün içinde kullanılmalıdır, bu sürede kullanılmayan çözeltiler 
imha eldir.

HASTAYA AIR-WAY TAKILMASI VE BAKIMI

Air-way (hava yolu açma aracı) orofarengial (ağız-yutak) hava yolu, açıklığını sağlamak üzere arka 
yutak ile dil kökü arasında yerleştirilen, özellikle bilinçsiz hastalarda dilin geriye dönerek solunum 
yolunu kapatmasını önleyen bir araçtır.

Uygulama: Airway’in kavis kısmı yukarı bakacak şekilde ağız içine konur ve ağız içinde döndürülür. 
Ağız içi ve dudak kenarlarındaki basıyı önlemek için günde iki defa air-way çıkarılıp aseptik şartlarda 
yenilenir. Ağızda airway olan hasta uygun bir şekilde aspire edilir.

ENDOTRAKEAL TÜP BAKIMI

Hastanın güvenliği hava yolunun devamlılığını sağlamak, ağız içi ve dudak kenarında oluşabilecek 
bası yarasını önleme amacıyla endotrakeal (yutak içi) tüp bakımı yapılmalıdır. Endotrakeal tüpün ye-
rinde olmasına da dikkat edilmelidir.

Uygulama: Flasterlerin ıslanmasına bağlı olarak tüpün içeri, dışarı kaymasını önlemek amacıyla fl as-
terler yenilenir. Yirmi dört saatte bir ağız köşelerinde ülserasyonu önlemek için endotrakeal tüpün 
yeri sağdan sola veya soldan sağa değiştirilir. Akciğer sesleri dinlenir, tüp yerinde ise tespit edilir. 
Cuff ’ı olan endotrakeal tüplerde 2 saatte bir cuff ’ un havası alınır 5 dakika sonra yeniden şişirilir. En-
dotrakeal tüp içi aspirsyon talimatına uygun olarak aspire edilmelidir. Endotrakeal tüpler 72 saat 
sonunda yenisi ile değiştirilir. Oluşabilecek akciğer komplikasyonları için her aspirasyon öncesi ve 
sonrası solunum sesleri mutlaka dinlenmelidir.
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160  ASPİRASYON YAPMA

Hastanın öksürme refl eksi ile solunum alanındaki çıkaramadığı salgıları ve kanama durumunda, hava 
yolunu temizlemek, salgıların yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonu önlemek, uygun hava 
yolunun açıklığını aspirasyon tekniği ile sağlamak amacıyla aspirasyon yapılır. Aspirasyon öncesi ok-
sijen verilmesi oksijen yetersizliğini önler. Hastanın yaşına uygun basınç seçilir. Kullanılacak kateterin 
ucunun kayganlaşması için steril su ve ya % 0,9 NaCI çözeltisiyle yıkanır.

Uygulama: İşleme başlamadan önce eller yıkanarak steril eldiven giyilir. Steril el ile aspirasyon ka-
teteri, steril olmayan el ile de aspiratör tüpü tutularak birleştirilir. Kateter içeri itilirken nazik ve valf 
açık olmalı kateter kulak memesinden burun ucuna kadar olan mesafe ölçülerek içeri itilmelidir. As-
pirasyon kateterinin valfını başparmak ile kapatarak aspirasyonunun yapılması gerekir. Kateter kendi 
etrafında döndürerek nazik bir hareketle geri çekilir. Her işlem 10-15 sn’yi geçmemelidir. Hastanın 
toleransına ve ihtiyacına göre işlem tekrarlanabilir. Her işlem arasında kateter yeniden yıkanır. Has-
tanın oksijenlemesine olanak tanınır. Gerekiyorsa su ve ya izotonikle yıkama yapılarak balon – valf –
maske sistemi ile desteklenir. Bilinçli hastada ise derin solunum ve öksürme egzersizleri yaptırılabilir. 
İşlem tamamlanınca kateter yıkanır, kateter eldivenlerin içinde kalacak şekilde eldivenler çıkarılıp 
eller yıkanır. Her aspirasyondan sonra mutlaka akciğer ve solunum sesleri dinlenmelidir. İşlem zama-
nı, salgıların karakteri ve miktarı, aspirasyon öncesinde de solunum sesi ve karakteri kaydedilmelidir. 
Aspirasyon sonrası ilgili talimata uygun olarak ağız- burun bakımı yapılır.

NAZOGASTRİK SONDA TAKILMASI-BAKIMI VE ÇIKARILMASI

Üst gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriği-
nin toplanması ve ameliyat sonrası kusmanın önlenmesi amacıyla nazogastrik (burun-mide sondası) 
sonda uygulanır. Yağ pnömonisine neden olabileceği için sondayı kayganlaştırma amacıyla yağlı po-
matlar kullanılmamalıdır. Yutkunma esnasında herhangi bir güçlükle karşılaşılırsa sonda geri çekilir 
ve tekrar denenir. Sondanın solunum yolarına gidip gitmediği, hastanın öksürmesi ve morarması ve 
sondanın ucunda hava sesinin gelmesi ile anlaşılır. Bu kapsamda sonda hemen geri çekilir ve işlem 
tekrar denenir. Hastanın yaşına uygun nazogastrik sonda seçilmelidir (vaktinden önce doğan prema-
türe bebekler: 6 Fr, çocuklar: 10-12 Fr, yenidoğanlar:8 Fr, erişkinler: 14-16 Fr). 

Uygulama: Hastaya hekim tarafından sırtüstü veya oturur pozisyon verilir. Sonda kulak memesi, bu-
run ucu, sternum ucu ölçülerek işaretlenir. Sondayı kayganlaştırmak amacıyla prematürelerde steril 
su, çocuk ve erişkinlerde su kullanılır. Yağlı pomatlar lipoid pnömoniye neden olabileceğinden kul-
lanılmamalıdır. Uygulama sırasında hastaya başını öne eğmesi ve yutkunması hekim tarafından söy-
lenir. Bu işlem ana soluk borusunun kapanıp yemek borusunun açılmasını sağlar. Sonda işaretli yere 
kadar yutturulduktan sonra midede olup olmadığı kontrol edilir. Sondadan enjektöre mide salgısının 
alınması, enjektörle bir miktar hava verilerek stetoskopla epigastrium üzerinden hava sesinin duyul-
ması sondanın midede olduğunu belirtir. Bu durumdan emin olunca fl asterle tespit edilir.

Nazogastrik Sondanın Bakımı: Nazogastrik sondanın tespiti için kullanılan fl asterler ıslandıkça de-
ğiştirilir. Sondanın midede uzun süre bırakılması perforasyon, ülserasyon, mukoza irritasyon, epis-
takisise neden olabileceğinden sonda 3-7 günde bir diğer burun deliğine takılarak yeni nazogastrik 
sonda talimatına uygun olarak değiştirilir. Belli aralıklarla nazogastrik sonda dekompresyona alınır. 
Günde 3 defa gerekirse daha sık aralıklarla ağız – burun temizliği yapılır. Özellikle yeni doğanlarda 
ve çocuklarda bir burun deliği sonda ile kapalı olduğu için diğer burun temizliği dikkatle ve titizlikle 
yapılmalıdır. 
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161Nazogastrik Sondanın Çıkarılması: Bunun için, hastaya derin nefes alması ve nefesini tutması söy-
lenir. Hasta nefesini tutarken, sondanın alt ucu katlanarak sonda yavaşça çekip çıkarılır.

MESANE KATETERİ TAKILMASI-BAKIMI VE ÇIKARILMASI

İdrarını kaçıran (inkontinans) hastalarda kuru ve temiz bir ortam sağlamak, ameliyat sonrası kompli-
kasyonları önlemek, boşaltım sistemini dinlendirmek, mesane irigasyonu ve ilaç vermek, saatlik idrar 
izlemi yapmak, tetkik ve tedavi amacıyla steril koşullarda mesaneye steril kateterle girmek ve idrarı 
boşaltmak için mesaneye sonda takılabilir. Hastaya uygun boyutta sonda seçilir. (Yeni doğan 6 Fr, 1-3 
yaş 6-8 Fr, 4-10 yaş 8-10 Fr, 12-16 yaş 10-12 Fr, Yetişkin 14-16 Fr). Steril çalışılmalıdır. Mesaneye sonda 
ile girildikten sonra eğer mesane dolu değil ise idrar gelmeyebilir. Üretra travması operasyonu geçi-
ren hastalarda silikonlu kateter, hekimin belirlediği sürece takılı kalır. Bunun dışında hastaya takılan 
sondanın 7-14 gün içinde değiştirilmesi gerekir.

Uygulama: Enjektöre sonda üzerinde belirlenen miktar kadar serum fizyolojik çekilir. Pansuman ta-
kımı ve delikli örtü açılır. Steril eldiven giyilir, povidon iodür çözeltisi ile ilgili talimata uygun olarak 
perine bölgesinin temizliği yapılır. Perine bölgesi, açık kalacak şekilde steril delikli çamaşır örtülür. 
Sondanın ucuna kayganlaştırıcı pomat sürülür.

Kadın Hastaya Mesane Kateteri Uygulama: Sol elin baş ve işaret parmağı ile labia majörler yukarı-
yana doğru açılır. İdrar deliği (mea) görüldükten sonra hastaya derin nefes alması söylenir. Sağ eldeki 
sondanın ucu idrar gelinceye kadar ilerletilir, daha sonra rahat bir idrar akımı sağlanıncaya kadar 4-6 
cm daha ilerletilir. Kalıcı sonda takılmışsa ise sondanın balonu daha önce hazırlanan serum fizyolojik 
ile şişirilir. Sonda hafifçe geri çekilerek balonun mesane boynuna oturması sağlanır. Delikli çamaşır 
alındıktan sonra sonda idrar torbasının hortumuna bağlanır. Sonda hastanın hareketini engelleme-
yecek şekilde fl asterle tespit edilir.

Erkek Hastaya Mesane Kateteri Uygulama: Hasta sırtüstü yatar pozisyondadır. Hasta sünnet 
olmamışsa sünnet derisi geri çekilerek işeme deliği (mea) görüldüğünde dairesel hareketler ile işe-
me deliğinden dışa doğru temizlik yapılır. Üretranın kıvrımını azaltmak için penis uygun pozisyona 
getirilip sonda idrar gelinceye kadar zorlanmadan ilerletilir. Ardından 4-6 cm kadar daha ilerletilir. 
Kalıcı sonda takılmışsa hazırlanan serum fizyolojik ile balon şişirilir. Daha sonra sonda yavaşça geri 
çekilerek üretraya oturması sağlanır.

Kateter Bakımı: Mesane kateteri uygulanan hastaya her gün povidon iodürlü steril tampon ile son-
danın bulunduğu bölge temizlenir.

Kateterin Çıkarılması: Üretra travması, operasyonu geçiren hastalarda silikonlu sonda hekimin be-
lirlediği sürece takılı kalır. Bunun dışında hastaya takılan mesane sondası 7 gün içinde değiştirilir. 
Sonda çıkartılmadan önce sfinkterlerin (büzücü kasların) hareketlerini düzenlemek amacıyla hastaya 
mesane jimnastiği yaptırılır. Sonda klemplenir. 1 saat klempli kaldıktan sonra klemp açılır, 15 dakika 
sonra tekrar klemplenir. Bu işlem 3-4 kez tekrarlandıktan sonra sondanın balonu, enjektör yardımı ile 
yavaşça indirilir. Sonda yavaşça geri çekilir. Çıkarılan sonda enfekte atık talimatına uygun atılır.

SICAK UYGULAMA 

Metabolizmayı hızlandırmak, ağrıları gidermek, hiperemi oluşturmak ve metabolizmada vazodila-
tasyon meydana getirmek amacıyla sıcak uygulama yapılır. Sıcak uygulama düz kasların kasılmasın-
dan ileri gelen spazmları ve ağrıları giderir.
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162 • Kuru Sıcak Uygulamalar
o Isı Lambası: Isı lambasında 25–40–60 vatlık ampuller kullanılır. Uygulanacak bölge kuru ve te-

miz ve ampul tedavi edilecek deri yüzeyinden 45-50 cm yüksekte olmalıdır. Isının uygulandığı 
bölge görünüm, ısı ve ağrı yönünden 5 dakikada bir kontrol edilir. Uygulama süresi 15-20 dk’ 
dır. Uygulama sonunda deri nemli, ılık ve pembe görünümlü olmalıdır.

o Termofor: Termoforun veya muayene eldiveninin 2/3 ‘si sıcak su (çocuklar için 40o- 46o C, ye-
tişkinler için 46o-52o C) ile doldurulur. Temoforun havası çıkartılır ve ters çevrilerek sızıntı olup 
olmadığı kontrol edilir. Termoforun dışı kurulanır, uygulanacak bölgeye göre kılıf geçirilir. Ter-
moforun ağzı hastaya yakın olmamalı, 10 dakikada bir uygulanan bölge kontrol edilmelidir. 

• Lokal Yaş Sıcak Uygulamalar
o Kompres Yöntemi: Cildi yanmadan korumak için uygulanacak bölgeye vazelin sürülür. 

Kompresler sıcak suya bastırılıp sıkıldıktan sonra uygulanacak bölgeye yerleştirilir. Kompres-
lerin üzeri muşamba ve havlu ile örtülür. Kompres soğumaya başlayınca yenisi ile değiştirilir. 
On beş -20 dakika uygulamaya devam edilir. Uygulama bitince hasta kurulanır.

• Genel Yaş Sıcak Uygulamalar
o Çarşaf Yöntemi: İşlem hastaya anlatılır. Hasta önce kuru çarşafa sarılır. Yaş sıcak çarşaf kuru 

çarşafın üzerine örtülür. Yaş sıcak çarşaf doğrudan deri ile temas etmemelidir. Yaş sıcak çarşafın 
üzerine muşamba ve bir kuru çarşaf daha sarılır. İşlem süresince hasta yalnız bırakılmamalıdır.

SOĞUK UYGULAMA

Kanamayı durdurmak, incinme ve burkulmalarda ödemi önlemek, beden ısısı yüksek hastalarda vü-
cut ısısını düşürmek için soğuk uygulama yapılır. Soğuk uygulama için hekim istemi gerekir. Soğuk 
uygulama için su torbası veya muayene eldivenleri kullanılır. Soğuk uygulamaya uzun süre devam 
edilmesi bölgede anestezi etkisi yapar. Ödem ve ağrı artarsa, his azalırsa, cilt üzerinde lekeler meyda-
na gelirse ve aşırı kızarıklık görülür ise soğuk uygulamaya son verilir. 

Uygulama: Buz kesesinin (muayene eldiveni) 2/3 ‘si buz parçaları veya soğuk su ile doldurulur. Buz 
kesesinin havası çıkarılır ve ağzı kapatılır. Buz kesesi ters çevrilerek sızıntı olup olmadığı kontrol edilir. 
Uygulanacak bölgenin özelliğine göre üzerine gerekirse kılıf geçirilir. Uygulama yapılacak bölgeye 
buz kesesi yerleştirilir. Uygulamanın yapıldığı bölgede 10-15 dakika aralıklarla cildin durumu, his-
sizlik, ağrı, renk değişikliği kontrolleri yapılır. Tedavi tamamlandığı zaman buz kesesi boşaltılır. Ters 
çevrilerek kurutulur.

Lokal Yaş Soğuk Uygulama
Bir küvet içine buz parçaları veya soğuk su ve 3-4 adet kompres konur. Lokal yaş soğuk uygulama 
baş, göz, burun, ve kollar üzerine uygulanır. Kompresler konulma sırasına göre ısındıkça 1-2 dakikada 
bir değiştirilir ve işlem bitince bölge kurulanır. 

Genel Yaş Soğuk Uygulama
Hastanın vücut ısısı alınır. Kompresler su ve buz ile ıslatılmış olarak koltuk altı, boyun, kasık, dizin arka 
kısmına, el ve ayak bileklerine, geniş kan damarlarının geçtiği bölgelere yerleştirilir. Kompreslerin 
uygulandığı bölgeler sırası ile ısındıkça değiştirilir. Beş dakikada bir hastanın vücut ısısı ölçülür. 
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163 GLÜKOMETRE İLE KAN ŞEKERİ ÖLÇME

Hastanın kan şekeri düzeyini takip etmek ve doğru şekilde ölçüm yapmak amacıyla glukometre ile 
ölçüm yapılabilir. Stripin cihaza uygun olmasına dikkat edilir. Stripler nem ve ışıktan korunur. Her 
cihaza özel kalibrasyon işlemi yapılmalıdır. Kan damlatılırken stripe hastanın parmağı değdirilme-
melidir. Stribe damlatılan kanın yeterli miktarda olmasına dikkat edilmelidir. Parmaktan çıkan ilk kan 
kuru pamukla silinmelidir, ikinci damla ile ölçüm yapılmalıdır. Her cihaza özel ölçüm işlemi, yapılır. 
Kan şekeri sonucu ekranda görülür. Her strip tek kullanımlıktır. Strip çekilerek çıkartılır ve enfekte atık 
toplama talimatına göre imha edilir. Her cihaza özel kapatma işlemi uygulanır.

Uygulama: Eller işlemden önce yıkanır. Bir strip çıkartılır. Cihaz açıldığından kod numarası ortaya 
çıkar. Bu numara kullanılan strip kutusunun üzerindeki numara ile aynı olmalıdır. Cihaz ölçüm için 
hazırdır. Hastanın parmağı alkollü pamukla silinip, kuru pamukla kurulanır. Lansetle delinir. Çıkan ilk 
damla kan kuru pamukla silinir. Hastanın parmağı hafifçe sıkılarak elde edilen büyük bir damla kan, 
kendi ağırlığı ile stripin üzerine damlatılır. Kanın test alanının tamamını kaplamasına dikkat edilir. 
Cihaza uygun şekilde ölçüm yapılır.

 YARA PANSUMANI

El yıkama tekniğine uygun olarak eller yıkanır ve eldiven giyilir. Kirli pansuman bistüri ya da makas 
yardımı ile açılır. Kirli pansuman malzemesi ile kullanılan steril olmayan eldivenler atık çöp torbasına 
ya da kutusuna atılır. Steril eldiven giyilir, kesi bölgesi gözlenir ve komplikasyonlar açısından değer-
lendirilir. Pens kavanozundaki pensetle alet tepsisinden ya da pansuman bohçasından uygun alet 
seçilir. Pens kavanozundaki pensetle tromelden ya da bohçadan tampon alınır. Steril uygun aletle 
gaz bezi ya da tampon tutturulur. Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara kenarları temiz-
den kirliye doğru tek bir hareketle silinir ve kirli tampon atık çöp torbasına atılır. Yara bölgesi, % 0,9 
NaCl emdirilmiş gaz bezi ya da tamponla temizlenir. Yara üzerine NaCl %0,9 ile bol ıslatılmış ve sıkıl-
mış 5-6 kat steril kare gazlar açık bir şekilde konulur. Islatılmış kare gazların üzerine kuru steril petler 
konularak kapatılır. Hipoalerjik fl asterle tespit edilir. Kaymaması için üzerine dolaşımı bozmayacak 
şekilde sargı bezi ya da elastik bandaj sarılır.

BOŞALTICI LAVMAN UYGULAMASI

Boşaltıcı lavman uygulamada amaç, alt kolon ve rektum içine lavman eriyiğini vererek eriyikle birlikte 
bağırsak içeriğinin dışarıya çıkmasını sağlamaktır. Lavman seti yataktan veya sedyeden 45-60 cm yu-
karı tutulur. Verilecek sıvının ısısı 35 – 38 °C dir. Uygularken kayganlaştırıcı jel veya pomad kullanılır. 
Lavman seti rektum içerisine 2,5 cm-12,5 cm kadar ilerletilir. Çocukta kullanılacak kateter 12-16 Fr 
olmalıdır. İşlem boyunca hastanın yanında kalınır.

Uygulama: Kimlik kontrolü yapılır, hasta işlem hakkında bilgilendirilir ve psikolojik olarak işleme ha-
zırlanır. Perde veya paravan çekilir, lavman seti yataktan veya sedyeden 45-60 cm yukarı asılır. Yata-
ğa alt bezi ve muşamba serilir, hasta sol yana çevrilir. Hastanın yanında sürgü bulundurulur, Tüpün 
üzerine kayganlaştırıcı sürülür, hastaya derin nefes alması söylenir, sol elle anüs bölgesi açılır, sağ 
elle rektal tüp hastanın yaşına uygun mesafede ilerletilir. Tüp yerleştirildikten sonra lavman setinin 
içerisindeki solüsyon hava gitmeyecek şekilde verilir ve tüp bir kerede çekilerek gazete kağıdına sa-
rılır. Hasta 3-5 dakika sırtüstü yatırılır ve altına sürgü verilir. Hastaya verilen sıvı miktarı kadar sıvının 
gelip gelmediği de kontrol edilir. Dışkılama olmuşsa hastanın anal bölge temizliği yapılır. Dışkılama 
olmamış ise 1 saat sonra hekime haber verilir.
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164  PERİFERİK VENÖZ KATETER ( DAMAR YOLU AÇMA) UYGULAMASI

Hastanın deri bütünlüğünü koruyarak, ilaçları doğrudan dolaşıma verme amacıyla periferik venöz 
kateter uygulaması yapılır. Kateter uygulamasından önce eldiven giyilir. Damar seçimi, el üzeri ven-
lerden başlanarak ön kola doğru damarları kontrol ederek yapılır. Çocuklarda ayak üstü ve kafa top-
lardamarları seçilir. Özellikle bacaklarda cut-down açmaktan kaçınılır. 

Uygulama: Eldiven giyilerek kanül ambalajından çıkarılır. Uygun damar belirlendikten sonra, alan 
desteklenerek altına tedavi muşambası yerleştirilir. Turnike, girilmek istenilen yerin 15 cm yukarı-
sından uygulanıp palpe edilerek damarın doku içindeki ilerleyişini hissedilir. Bölge antiseptik solüs-
yonla yukarıdan aşağıya doğru tek bir hareketle silinerek kuruması beklenir. Kanülün kapağı çıkarılır. 
Serbest el ile bölge gerdirilerek damarın kayması engellenir. Kanülün keskin yüzü yukarıya doğru 
tutularak damara girilmek istenilen bölgenin yaklaşık 1-2 cm altından deriye 30-45 derecelik açı ile 
girilir. İğne yaklaşık 15 derecelik açıyla geriye çekilerek ven içine yavaşça sokulur ve ilerletilir. Kanül 
bulunan el oynatılmadan serbest kalan el ile iğne kısmı hafifçe geri çekilerek kan gelip gelmediği 
kontrol edilir. Kan görüldüğünde serbest olan el ile turnike açılır, kanülün iğnesi çıkarılır, plastik kıs-
mı içeride bırakılır, kanülün kapağı kapatılır ve kelebekleri aşağıya indirilir. Uygun şekilde fl aster ile 
tespit edilir. Kan sızıntısı olup olmadığı kontrol edilir, fl asterin üzerine kanülün takıldığı tarih ve saat 
yazılır.



2.6. G
em

i Sağlık Tesisleri

165

 GEMİ REVİRİ

500 grostondan büyük, 15 kişiden fazla personel içeren ve 3 günden fazla yol alan gemilerde revir 
(medikal tesis) bulunmalıdır. Bunun dışındaki gemilerde ise ilaç dolabı bulunması yeterlidir.

Revirlerin Taşıması Gereken Özellikler
• Uluslararası tavsiyeler ile hazırlanan ulusal mevzuata uygun ilaç ve tıbbi donanım bulunmalıdır. 
• İlaçlar uygun şekilde saklanmalı, yetkili tarafından kayıt edilerek verilmelidir. 
• Narkotikler kilitli ve kayıt altında olmalıdır.
• Gemide tıp da yeni gelişmeleri de içeren gemi tıp kılavuzu bulunmalıdır.
• Bunun dışında; 

o Kargo tipine göre halk sağlığı risklerini kontrol etmek için yönetim planları olmalı.
o Kargosundaki tehlikeli yük tipi koduna (Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Malzemeler - IMDG) 

göre olması gereken malzeme ve ilaçlar gemide bulunmalıdır.
o Tehlikeli Malzemelerle İlgili Kazalarda Kullanılmak Üzere Tıbbi İlk Yardım Rehberi (MFAG) bu-

lunmalıdır.
• Gemide yeni gelişmeleri de içeren yetkili merciler tarafından onaylı tıbbi rehber bulunmalıdır. 
• Medikal cihazların kullanımına ait el kitabı olmalıdır. 
• Revirde el yıkama ünitesi ve tuvalet olmalıdır. İçme suyu bulunmalıdır. 
• Revir başka iş için kullanılmamalıdır.
• İyi aydınlatılmış ve havalandırılmış olmalıdır. Genel havalandırmadan ayrı bir havalandırma siste-

mi olmalıdır. 
• Hastalık ve tedavi ile ilgili her şey medikal jurnale kaydedilmelidir. Okunaklı ve güncel bir medikal 

jurnal olmalı, kayıt bilgileri tarih, hastanın adı, yaşı ve cinsiyeti, yolcu bilgileri, işi, kabin numarası, 
hastalığın ilk çıkış tarihi, belirtileri, varsa numune bilgilerini içermelidir. Düzenli tedavi kayıtları 
yazılmalıdır.

• Eğitimli personel çalıştırılmalıdır. 
• Acil durumlar için telsiz yardımı alma prosedürleri bilinmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Delici alet ve tıbbi atıklar sıkıca kapalı, sağlam ve su geçirmez işaret ile belirlenmiş uygun kaplar-

da tutulmalıdır. 
• Tıbbi tesisler programlı bir şekilde temizlenmelidir.
• Tıbbi tesisler diğer yolcuların faaliyetlerinden ayrılmalı, yiyecek depolama ve işlem alanlarına bi-

tişik olmamalıdır.

Gemilerde Bulunması Gereken İlaç ve Tıbbi Donanım İçin Rehber Eki Kitapçığa Bakınız.

FİZİKİ YAPI

Revir, gürültü, titreşim ve geminin hareketlerinden uzak, gün ışığını iyi alan, temizlenmesi ve dezen-
fekte edilmesi kolay olan sakin bir yerde konuşlandırılmalıdır. Gemide havalandırma (klima) varsa, 
revir klima kullanılarak havalandırılmalıdır. 

2.6. GEMİ SAĞLIK TESİSLERİ
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166 Tedavi Odası
Bu oda hasta konsültasyonu, muayenesi ve tedavisi içindir. En az 10 m2’lik zemin alanı olmalıdır. Kapı, 
sedyede taşınan hastanın geçişine izin verecek genişlikte olmalıdır. Odada en az aşağıda belirtilen 
donanım olmalıdır.
• Tıbbi aletler için standart gemi dispanser kabini.
• Depo dolabı (fazla alet ve çarşafl ar için).
• Buzdolabı (Isıya duyarlı ilaçlar için).
• Muayene masası (yıkanabilir, dezenfekte edilebilir ya da değiştirilebilir yüzey kaplamalı). 
• Tıbbi karıştırıcı, musluk yerleştirilmiş, içme suyu kalitesinde sıcak ve soğuk suyu akan yıkama 

aleti.
• Hasta kayıt ve dokümanlarının konulacağı güvenlik kilitli çekmeceli masa (tıbbi güvenliği garan-

tilemek için).
• Uygun başlık ve kolluk kısımları olan hasta sandalyesi.
• Sandalye.
• Küre aynalı lamba veya aynı derecede iyi lamba. 
• Ayak pedallı çöp kovası.
• Telefon bağlantısı.

Hasta Odası
Yatak yerleştirilmiş hasta odasının minimum 6m2’ lik zemin alanı olmalıdır. Hasta odası donanımı;
• Hasta yatakları 2.000x900mm ölçülerinde olmalı ve en az 1 yatağın 2 uzun kenarından acil tedavi 

için ulaşılabilir şekilde yataklar yerleştirilmelidir. Yatakların açık uzun kenarında hasta düşmelerini 
önlemek için ayrı bağımsız kenarlıklar (kenar barı) olmalıdır. Yataklar pencere ve fan altına yerleş-
tirilmemelidir.

• Her yatağın yatakbaşı masası, sandalyesi (odadaki sandalye koltuk altında kovalı), yatak lamba-
sı, lazımlık kolu ve kıyafet dolabı (denizde acilen gemiden ayrılırken hastanın giyeceği kıyafetler 
için) olmalıdır.

• Yatağa bağımlı olmayan hastalar için veya bazen yemek ve yazı yazma v.b durumlar için kullanı-
labilir masa (mümkünse açılır-kapanır masa) olmalıdır. 

• Pencereler karartılabilir olmalı ve gaz elementleri içeriden uzak tutmalıdır. Perdeler veya file per-
deler kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden olmalıdır. Hasta odasında halı ve ki-
lim olmamalıdır.

• Hastaların acil durumda yardım çağırabilmeleri için, aralıklı kullanılan sinyal sisteminin (köprü ve 
sağlık çalışanı yaşam alanında) yerleştirilmesi hastaya güven duygusu vermeyi amaçlar. 

• Hastayı rahatsız etmemek için, hasta odasında hoparlör yerleştirilmez. Uygun olan yerde, gemi-
deki programa katılımının mümkün olması için, hoparlör yerine başucu telefonu veya yastık ho-
parlör bağlantısı olabilir.

• Elektrikli petler, radyoterapi lambası ve olası traş makinesi bağlantısı için soketler.
• Kapının yanında yerden 400 mm yukarıda, göz kamaştırmayan gece ışığı (mavi ışık) karanlık saat-

lere oryantasyonu sağlar.

Hasta odaları sadece hasta kişiler içindir. Depo odası ya da yaşam alanı olarak kullanılmasına 
izin verilmemelidir.

Geminin Dispanser Kabini
Uygun depolama koşulları, gemideki tıbbi donanımın düzenli ve sürekli depolanmasını garantiler. 
Bu yüzden standart dispanser kabini tedavi odasında ve kilitli tutulmalıdır. Yaşam kabininde ya da 
hasta odasında tıbbi ekipman deposuna izin verilmez. Bu odada enfeksiyonlu hastaya bakım verilir-
se, tıbbi donanım enfekte olabilir ve uzun süre kullanılamaz. 
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bilgi raf etiketlerinde standardize düzende bulunur. Bütün ilaçlar, ilaç listesindeki sabit numaraları 
ile taşınır. Kabinin üst kısmı ayrı kilitli narkotikler bölümünü de içerir. Kabinin alt kısmındaki çekme-
celerde tıbbi donanım; bandaj, dezenfektanlar, aletler ve diğer tıbbi takımlı geniş kaplar gibi bakım 
araçları da bulunur. 
 Dispanser kabinindeki içerik listesi ve çekmecelerdeki içerik düzeni çekilip açılan tezgâh içinde 
saklı bir tıbbi kayıt formuna kaydedilir.

 İLAÇLARIN SAKLANMASI

Çeşitli ilaçlar soğuk ortamda depolanmalıdır. Spesifik kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle yüksek 
ısıda (oda ısısında bile) kullanılamaz oldukları için özellikle etiketlenmeli, +2 - +8 0C ısıda depolanmalı 
ve ısı 0 0C’nin altına inmemelidir. Bu ilaçlar tedavi odasındaki tedavi buzdolabında saklanır.
 Düzenli buzdolabı temizliği ile buz eritme ve ısı kontrolleri gereklidir.

Narkotiklerin Depolanması
Bu ilaçlar kötüye kullanılırsa, insan yaşamı, sağlığı ve performansını bozan, ayrıca bağımlılık yapan 
maddelerdir. İlaç olarak değerli özellikleri olan narkotikler özel denemeler ve kontroller gerektiren 
maddelerdir. 
 Bu ilaçlar özel narkotik defterine (kontrollü ilaç kaydı) kaydedilmelidir. Narkotikler güvenlik kilitli 
gemi dispanser kabininin özel bölümünde depolanmalıdır. Her narkotik teslimi kaptan ya da eczacı 
tarafından seyir defterine kaydedilmelidir.
 Kullanılamaz durumdaki narkotiklerin imhası için en yakın liman sağlık biriminine başvurulmalı-
dır. Hasta için kullanıldıkları zaman, hastanın ismi, tanısı, gün ve saati ile ilgili narkotiğe ilişkin bilgiler 
not edilmelidir. Mevcut stoktan sapmalar, gemi seyir defterine alışılmadık olay gibi kaydedilmelidir.

İlaçların Etiketlenmesi
Tayfalar için verilen ilaçların prosedürü şöyledir: Karışıklığı engellemek için tek ilaç kapları, etiketli 
paketler veya etiketli tablet çantaları kullanılabilir. Günlük maksimum gereksinim/istek verilmelidir. 
Etiketleme şöyledir: Etiket veya tablet çantası hazırlık ismi, seri numarası, hastanın ismi, teslim tarihi 
ve son kullanma tarihi ve kullanma talimatlarını içermelidir. Dışardan uygulanan ilaçlar “eksternal 
kullanım” şeklinde etiketlenmelidir.

CANKURTARAN BOTU VE CANKURTARAN SALINDA TIBBİ DONANIM 

Acilde, cankurtaran botları ve sallarında her zaman ilk yardım çantaları hazır durumda bulundurul-
malı ve su geçirmez olmalıdır. Geminin tıbbi donanım listesinin içeriği kayıt altında olmalıdır. İlk yar-
dım kutuları denetimlerde sorumlu liman sağlık hizmetleri tarafından tamlık ve düzgün içerik teda-
riği açısından kontrol edilir. Gemide bulunan ilk yardım kutuları işlevsel değilse (ıslanmış, konteyner 
hasarı, etiketleme v.s) hemen yerine yenisi konulmalıdır.

Aletlerin, Bakım Araçlarının ve Pansuman Malzemesinin Depolanması ve Bakımı
Tek kullanımlık steril paketler dışında gemideki aletler, fazla nem sonucu aşınma/çürüme eğiliminde-
dir. Metal eşyalarin çevresinde su dezenfeksiyonu için kullanılan klorür bileşikleri bulundurulmama-
lıdır. Bu nedenle metal eşyalar düzenli olarak denetlenmeli ve sürekli parafinle korunmalıdır. Cerrahi 
aletler gemide steril olmayan koşullarda depolanır. Küçük cerrahi girişimlerde kullanılacakları zaman 
cerrahi aletler parafinlerinden temizlendikten sonra, dezenfekte edilip mikroplarından uzaklaştırıl-
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168 sıktan sonra kullanılabilir. Kullanım sonrası hemen suyla fırçalanır, dezenfektan solüsyona konur, suy-
la durulanır, dikkatlice kurulanır ve tekrar parafinlenir. Sadece çamaşır ve pansuman makasları gemi 
dispanser kabininde steril olmayan koşullarda tutulur. Steril olmalarına gerek yoktur. Paslanan veya 
kullanışlı olmayan aletler uzun süre kullanılmayabilir. Plastik eşyalar (sıcak su şişeleri, buz paketleri/
çantaları, plastik yatak çarşafl arı v.b) kullanım sonrası iyice durulanır, kuruması için asılır (güneş ve 
ısıtıcıdan kaçının) ve içeride tamamen kuruduktan sonra yerlerine konur. Plastik yüzeylerin birbirine 
yapışmaması için aralarına çok az pudra serpilebilir. Yerleştirildikleri zaman buruşuksuz ve düzgün 
yerleştirmek önemlidir. Sıcak su şişeleri ve buz çantalarının metal kapakları paslanmayı önlemek için 
yağlanmalıdır. Pansuman malzemeleri kuru ve haşeresiz bir ortamda depolanmalıdır.

Gemi Tıbbi Donanım Tamamlanması, Hazırlanması ve Kontrolü 
Tıbbi donanımın tam ve doğru hazırlanmasını garantilemek için, yasal olarak belirlenmiş kontrolleri, 
düzenli olarak uygulamak gerekir. Gemi siciline giriş yapan kaptan tarafından donanımın düzenli 
denetiminden başka sorumlu liman sağlık hizmetlerinin yıllık denetimi vardır. Bu denetim; tamlık, 
kullanışlılık (son kullanma tarihi), dış görünüm, düzen, temizlik kayıt tutma vb. ilişkin donanımı il-
gilendiren konuların hepsini kapsar. Sorumlu gemi çalışanı olabilecek şikayetler, endikasyonlar ve 
belirsizlikleri engellemek için denetimde bulunmalıdır. 
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ÖYKÜ

Anamnez ya da öykü alma, hastanın, hastalığı ile ilgili bilgilerin ayrıntılı olarak alınması işlemi olup 
en önemli tanı yöntemlerinden biridir. Hasta muayenesinin ilk basamağını oluşturur. En iyi anam-
nez ise hastanın kendisinden alınandır. Anamnez sırasında sorulan sorular basit ve anlaşılır olmalıdır. 
Kronolojik olarak hastanın yakınmalarını ve bu yakınmaların birbiri ile olan ilişkisini, öz ve soy geç-
mişini, alışkanlıklarını ve sistemlerin sorgusunu kapsar. Doğru bir tanıya varabilmek için mutlaka iyi 
bir anamnez almak gerekir. Anamnezle, tanı için hangi laboratuvar incelemelerinin gerekli olduğu-
na ilişkin fikir edinebildiği gibi bazen de sadece bu yöntemle tanıya varılabilmektedir. Hastalardan 
anamnez alırken takip edilecek yöntem aşağıdaki gibi olmalıdır.

Hastanın Kimliği
• Soyadı, adı
• Cinsiyeti, yaşı
• Doğum yeri, tarihi
• Medeni durumu
• Mesleği
• Adresi

Yakınması
Hastayı hekime getiren temel yakınması (yakınmaları).

Hastalık Öyküsü
Hastanın her yakınması için ayrı ayrı ve kronolojik olarak;
• Ne zaman
• Nerede
• Nasıl başladığı
• Sıklığı
• Süresi
• Yayılımı
• Artıran etkenler
• Azaltan etkenler 
• Şimdiye kadar kullandığı tedaviler ve tedavilerin etkileri
• Yakınmaların birbiriyle ilişkisi sorulmalıdır.

Öz Geçmişi
• Çocukluk hastalıkları; (kızıl, difteri, boğmaca, vs).
• Operasyon geçirip geçirmediği.
• Kaza, yaralanma olayları.
• Alerji, ilaç alerjisi (saman nezlesi, astım, vs).

2.7.  HASTA MUAYENESİ
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170 • Hastalık geçirme öyküsü (Dizanteri, tifo, pnömoni, tüberküloz, kızıl, kızamık vs).
• Kronik hastalık varlığı (diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, 

KOAH, vs).
• Alışkanlıkları (tütün, alkol, ilaç, çay, kahve, vs).

Soy Geçmişi
Anne, baba, kardeşler, diğer akrabalar (yaşıyorlar mı, ciddi bir hastalıkları var mı, ölenlerin ölüm ne-
denleri ve ölüm yaşları ?)

SİSTEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Hastalarda sistemler gözden geçirilirken her sistemle ilgili soru sorulmalıdır.

Genel Durumun Değerlendirilmesi
Genel görünümün değerlendirilmesi fizik muayenenin en zevkli kısmıdır. Hastanın dikkatli bir şe-
kilde gözlenmesi tanının konulmasına çok yardımcı olur, hatta anamnez muayene öncesi önemli 
bilgilerin elde edilmesine yardımcı olur.

İnspeksiyonda ( Gözle Muayene) Değerlendirilmesi Gerekenler
• Postür
• Hidrasyon (SIVI) durumu
• Beslenme durumu
• Vücut hareketleri ve oranları
• Yüz görünümü
• Irk ve cinsiyet
• Bilinç durumu
• Hastalık durumu, akut(ani)- kronik(uzun süreli) ayrımı
• Rahatlık derecesi
• Hafızasının durumu 
• Yürüyüş şekli.

Muayenenin bir parçası olarak bazı ölçüm ve tespitler yapılıp kayıt altına alınmalıdır.

Yaşamsal bulgular Hastanın kan basıncına beşer dakika ara ile 3 kez bakılır.

  hastanın yatarken ve otururken kan basıncını ölçülür.

  bilek ve boyundan nabzı ölçülür.(dakikadaki sayı kaydedilir.)

  nabzın atım gücü ve ritmine bakılır.

  vücut ısısı ölçülür.
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nin sistematik ilerlemesi için kullanılan kontrol listelerinin bir örneği aşağıdadır.

Organ veya organ sistemlerinde yaygın olarak saptanan belirtiler ve bulgular 

Organ ya da 
Sistem

Geçmiş ya da o anki durum sorgulanacak

Baş Baş ağrısı ve yaralanma ?

Göz Bulanık görme, çift görme, ağrı, gözakında sarılaşma, ışığa hassasiyet?

Kulak Duyu kaybı, baş dönmesi, ağrı, akıntı?

Burun Kanama, akıntı, tıkanıklık?

Ağız ve boğaz Yaralar, ağrı, yutkunma zorluğu?

Boyun Sertlik, lenf bezlerinde büyüme, ağrı?

Solunum sistemi Öksürme, balgam, kanlı öksürük, nefes darlığı, kısa ve kesik kesik soluk alıp verme ?

Kalp- damar Göğüs ağrısı, ayaklarda şişme, eforda ve/veya uykuda nefes darlığı, hızlı ve güçlü kalp 
atışı, yüksek kan basıncı, kalp krizi, romatizmal ateş?.

Sindirim sistemi İştahsızlık, hazımsızlık, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, sarılık (deride sarı renk), mide ağrısı, 
dışkı veya kusmukta kan?

İdrar yolloarı İdrar yaparken ağrı, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, idrarda kan ya da 
iltihap?

Sinir sistemi Felç ya da güçsüzlük (kol, bacak veya yüzde), kasılmalar (nöbet), ayaklarda ağrı,
anormal uyuşma veya hassasiyet, karanlıkta dengesini kaybetme?

Fizik Muayene

Genel Görünüm Hastanın duruşunda sıra dışı veya önemli bir bulgu ?

  Hastanın yüz ifadesinde ve hareketlerinde sıradışı veya önemli bir bulgu? 

  Hastanın vücudunda herhangi bir gerginlik veya rahatsızlık?

  Hastanın konuşmasında veya davranışlarında anormallik?

  Hastada ateşlenme veya terleme?

Deri Deride yaralar ve döküntüler?

  Döküntüler nerede? Deriden kalkık mı? Ne renk? Lekeler büyük ya da küçük mü?
Lekeler birlikte mi ya da ayrı mı? Kaşıntılı mı? Çizikler var mı? (Mümkünse gün ışığında 
fotograf çekilmeli.)

  Deri sıcak-kuru-soğuk-nemli mi?

  Derinin rengi soluk, mavimsi veya sarımsı mı? Sarılık belirtisi?

  Dudakların rengi nedir?

Baş Travma belirtisi? (çürük, şişlik, kesik)

  Kulakta kan? (kafa içi hasar bulgusu)

  Burundan kanlı veya anormal akıntı?

Göz Göz bebeğinin büyüklüğü.? Yuvarlak veya düzensiz mi? Her ikisi de aynı boyutlarda mı?
Göz bebekleri ışıkta (cep feneri ışığı) küçülüyor mu ya da aynı kalıyor mu?

  Gözün beyaz kısmında renk değişikliği var mı? (gün ışığındaki muayenede sarımsı ya da 
kırmızımsı renkte mi?)

  Hasta sola, sağa, yukarıya, aşağıya bakarken her iki göz tüm yönlere hareket ediyor mu.?
Bu egzersiz çift görmeye neden oluyor mu?
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172 Ağız ve boğaz (Dil basacağı veya çay kaşığı kullanarak dili aşağıya doğru ittirin)
Boğazın arka kısmında şişlik, olağandışı kırmızılık, beyaz lekeler veya ülser?

  Dil altı veya diş etinde şişlik kırmızılık beyaz lekeler veya ülser?

  Dilde renk veya hareket değişikliği? 

  Dişler iyi durumda mı?

  Hastaya bir yudum su verin. Yutkunmada zorlanıyor mu? Yutkunmadan sonra öksürüyor 
mu ? 

  Hastanın nefesinde alışılmadık veya hoşlanılmayan bir koku?

  Ağız kuruluğu?

  Hasta sırtüstü uzanmış durumda, dizler gevşek, eller başının arkasında iken başını
hafifçe kaldırıp boynunu büktüğünde çenesini göğsüne değdirebiliyor mu? 

  Boyun lenf bezlerinde şişlik, acı, hareketlilik veya sabitlik, yumuşaklık veya sertlik?

Göğüs Dakikada kaç defa soluk alıp veriyor?

  Solunum derin, yüzeysel, düzenli veya düzensiz mi?

  Rahat nefes alabiliyor mu?Ağrı varsa noktasal mı?

  Kaburgalarda elle bastırmakta noktasal şişlik ve ağrı?

  Stetoskobu kullanarak alınan solunum sesleri her iki taraftada aynı mı?

  Kalp sesleri dinlendiğinde anormal bir ses?

Karın Hasta sırtüstü uzanırken karındaki görüntü simetrik mi ? Karın düz mü? Şişkin mi?

  Karında anormal bir şişkinlik?

  Elle muayenede karın sert mi yumuşak mı?

  Karın kaslarının bir bölümü ya da tümünde koruma (defans) tarzında kasılma?

  Elle muayenede yüzde acı ifadesi?

  Karında yara izi ?bu izlerin kaynağı nedir?

  Safra kesesi veya appendiks alınmış mı?

  Bağırsak sesleri nasıl?

Üreme sistemi,
kasık-anal bölge

Döküntü, şişlik, deri ülseri ?Lenf bezlerinde ağrı ya da şişlik?(özellikle kasıkta)

  Fıtık belirtisi?

  Penisten boşalma? Penis ucunda kızarıklık veya anormal akıntı?

  Testislerde şişlik veya hassasiyet?

  Anal bölge derisinde kızarıklık veya şişlik?

Uzuvlar Eller veya kollarda felç ya da zayıfl ık?
Hastadan elinizi sıkmasını, ileri geri uzatıp çekmesini isteyin. Sağ ve sol kol arasında güç 
farkı var mı?

  El kol hareketlerinde ağrı?

  Hastanın bacaklarında felç ya da zayıfl ık?
Hasta dizlerini büküp güçlü bir şekilde ileri itip yataktan kaldırabiliyor mu?
Sağ ve sol bacak arasında güç farkı var mı?

  Bacak hareketlerinde ağrı?

  Cilt renginde değişiklik eklemlerde şekil bozukluğu ?

  Bacaklarda varis?

  Bacağa dokununca ağrı?
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  Omurgaya hafifçe (yukarıdan aşağı doğru) vurulduğunda ağrı var mı?

  Öne arkaya eğildiğinde ağrı var mı?

  Her iki kaburga yanından 5 cm aşağı arka arka ortaya doğru vuruşlarda ağrı var mı?

Sinir sistemi Hastanın olağan dışı bir endişesi var mı?

  Duygusal durum ve davranışlarında olağan dışı bir şey var mı?(kuruntu, hallüsinasyon)

  Hastanın hafızası ya da oryantasyonu normal mi?

  Belirli sorulara doğru cevap veriyor mu? (Neredeyiz? Bugün ayın kaçı ? Ben kimim? Şu 
anki ülke başkanı kim? Ziyaret ettiğimiz son liman neresi?)

  Hastanın yürüyüşü normal mi? (birkaç adım atıp bir eşyayı kaldırmalı)

  Sandalye etrafında saat yönü ve tersine dönebiliyor mu?

  İki ayağını kaldırıp zıpladığında sallanma veya düşme var mı?

  Gözü kapalı zıpladığında dengesi bozuluyor mu?

  Desteksiz çömelip kalkabiliyor mu?
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Gemide hasta muayenesi yapılırken genel kabul görmüş olan hasta haklarına azami derecede uyul-
ması gerekir.

A. İnsanca Muamele, İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi
Hasta, gereken her türlü güvenliğin hijyenik şartların sağlandığı, gürültünün ve rahatsız edici diğer 
bütün etkenlerin bertaraf edildiği, kişilik değerlerine uygun bir ortamda sağlık hizmetlerinden fay-
dalanma hakkına sahiptir. 
 Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel, hastalara, güler yüzlü, nazik, şefkatli davranmak 
zorundadır.
 Hastanın ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum-
ları ile başka farklılıkları dikkate alınamaz.

B. Mahremiyet
Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep 
de edebilir. 
 Hastanın, sağlık durumu ile ilgili tıbbi değerlendirmeler gizlilik içerisinde yürütülmelidir.
 Muayene, tanı, tedavi ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemler makul bir gizlilik 
ortamında gerçekleştirilmelidir.
 Hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmaması 
gerekir.
 Hastanın özel ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
 Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, yasa ile izin verilen durumlar dışında, hiçbir 
şekilde açıklanamaz.

C. Bilgilendirme 
Bilgiler, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün 
olduğunca kullanılmadan, tereddüt ve şüpheye yer verilmeden, hastanın ruhi durumuna uygun ve 
nazik bir ifadeyle verilir.
 Sağlık Hizmeti Sunanı Tanıma: Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek persone-
lin kimlikleri, görev ve ünvanları hakkında bilgi verilir. 
 Genel Olarak Bilgi İsteme: Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi işlemleri, bun-
ların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi müdahale yöntemleri, tedavinin kabul edil-
memesi halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda 
sözlü veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. 
 Sağlık hizmetlerinin her safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate alınarak, 
hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve bekletilmeleri söz konusu ise, bekletilmenin 
sebepleri konusunda gerekli ve yeterli bilgi verilir. 

2.8.  HASTA HAKLARI
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Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır 
bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.
 Rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

E. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma
Hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurul-
masını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların has-
taya veya kanuni temsilcilerine veya yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması 
gerekir.

G. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı
Hastaya tanı, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme yol açabilecek, yaşamı tehlikeye ata-
bilecek, vücut bütünlüğünü bozabilecek, akli veya bedeni direncini azaltabilecek hiçbir işlem yapıla-
maz, hasta tarafından da talep edilemez.

I. Kayıtları İnceleme
Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan inceleyebilir ve bir su-
retini alabilir. 
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Ağız boşluğu, yemek borusu, mide ve bağırsaklar beraberce bir ünite olarak çalışırlar. Bu sebeple bir 
bölgenin hastalığı diğerlerini de etkilemektedir. Sindirim sistemi:

1. Yemeğin çiğnenip yutulduktan sonra küçük parçalara bölünmesi, sindirilmesi.
2. Sindirim sonrası açığa çıkan besin maddelerinin kan yoluyla vücuda alınması.
3. Kullanılmayan sindirim artıklarının vücut dışına atılması görevlerini yerine getirir.

 Gıdaların kimyasal sindirimleri; tukruk bezlerinden, mideden, pankreastan ve karaciğerden salgı-
lanan sindirim sıvıları aracılığı ile gerçekleşir.

YEMEK BORUSU HASTALIKLARI

 Özofajit (Yemek Borusu İltihabi)

Genel Bilgiler: Kötü beslenme (ağır ve çok miktarda yemek yeme, alkol, çay, kahve ve sigara) nede-
niyle yemek borusunun alt ucunun tahriş olması ve ileri dönemde ülser oluşması gözlenir.

Belirtiler: Karın orta üst bölümünden göğüse yayılan yanma mevcuttur. 

NOT: Kalp ağrısı ile sıklıkla karışabilir.

İlk Yardım: Süt içmek kişiyi rahatlatacaktır. Sigara, kahve, koyu çay, yağlı gıdalar, kızartmalar, baharat-
lı gıdalar ve çikolatadan ve bir defada çok yemek yemekten uzak durmak gerekir. 

Tedavi: Diyet yapmak ve gerekirse antasitlerin (mide asidini azaltıcı ilaçlar) kullanılması önerilir.

Yemek Borusu Yaralanmaları
Genel Bilgiler: Sıklıkla kaza ile asit veya alkali kimyasalların içilmesi sonucu oluşan mukozal yanıklar 
ve yabancı cisim yutulması sonucu oluşan mukozal yaralanmalardır. 

2.5 cm. in altındaki yabancı cisimler sindirim sistemi hareketleri ile sorunsuz olarak vücut dışına atı-
labilirken daha büyük keskin maddeler sindirim sistemi duvarını delip yaşamı tehdit edici iltihaplara 
sebep olabilirler.

Belirtiler: Ösofajitteki belirtilere ilaveten dudaklarda ve ağız içinde de yanma ve ülserler gözlenebilir.

İlk Yardım: Kimyasal içimi sonrası hasta kusmaya zorlanmamalıdır. Katı yabancı cisim içilmesini taki-
ben ishal yapıcı ilaçlarla beraber patates haşlaması ve ekmek yenilmesi teşvik edilmelidir.

Tedavi: Yabancı cismin vücutta kaldığı düşünülüyorsa hastaneye gidilmelidir. Tele Sağlık Merkezini 
arayınız 

Yemek Borusu Kanseri
Genel Bilgiler: Oldukça nadir olup hemen çoğunlukla ileri yasta kişilerde gözlenir. 

Belirtiler: Zaman içinde giderek artan yutma güçlüğü, kusma ve nadiren kanlı kusma gözlenir.

İlk Yardım: Yumuşak ve sulu diyet önerilir.

Tedavi: Tedavisinin hastane şartlarında yapılması gereklidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

3.1.  SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
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 Gastrit

Genel Bilgiler: En sık görülen mide hastalığı olup genellikle fazla miktarda alkol, sigara, kahve, stres, 
kızgınlık, ağrı kesici ilaçlar ve aspirin kullanımı sonrası görülür. 

Belirtiler: Üst karın bölgesinde ağrı, bulantı, yanma, hazımsızlık ve ağız kokusu gözlenir.

İlk Yardım: Hafif gıdalar ve yumuşak kafeinsiz-asitsiz içecekler tercih edilmelidir.

Tedavi: Genellikle tedavi gerekli değildir, ciddi şikayetler için antasitleri (mide asidini azaltıcı ilaçlar) 
kullanmak yeterlidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 Mide Ülserleri
Genel Bilgiler: Gastrit sebeplerine uzun sureli maruz kalındığında mide ve ince bağırsakta ülserler 
oluşabilir. Ciddi olgularda mide duvarında delinme ve kanamalar görülebilir. 

Belirtiler: Şikayetler gastrit benzeri olup midedeki ağrı ani başlangıçlı olup genellikle yemek yemek-
le ilişkilidir. İnce bağırsak ülserlerinde ağrı sıklıkla açken olup yemekle azalır. Siyah katran rengi dışkı-
lama ve kahve telvesi benzeri kusma mide kanaması bulgularıdır.

İlk Yardım: Gastritte olduğu gibi diyet yapılmalıdır.

Tedavi: Antiasitler ve asit baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Hastaneye başvurulursa endoskopi ile mide 
ve ince bağırsaklar değerlendirilebilir. Aktif ülser saptanan hasta tedavi edilmeden mide kanaması ve 
delinmesi riskleri nedeniyle denize açılmamalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Mide Delinmesi
Genel Bilgiler: Midedeki ülser mide duvarını delerse mide içeriği karın boşluğuna ulaşır ve peritonit 
dediğimiz karın zarı iltihabına yol açar.

Belirtiler: Uzun süreli mide şikayetleri olan hastada ani üst karın ağrısının başlaması ve hastanın ken-
dini oldukça kötü hissetmesi ile seyreden bir tablodur. Hasta oldukça endişeli olup şiddetli basınçlı 
karın ağrısından ve bulantıdan yakınır.

İlk Yardım: Hasta bacaklar dizlerden toplanmış olarak kati yatak istirahatına alınmalı ve ağızdan ye-
mek yemesi ve sıvı içmesi yasaklanmalıdır.

Tedavi: Hasta acilen hastaneye kaldırılmalı ve 2-4 gün içinde ameliyat edilmelidir. Hastaya serum 
takılması sağlanmalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Mide Kanaması
Genel Bilgiler: Mide ülserinin mide duvarındaki bir damara açılması sonucu mide kanaması görülür. 
Midedeki asit nedeniyle mide içericindeki kan siyah renge dönüşür.

Belirtiler: Kahve telvesi benzeri kusma ve siyah katran rengi dışkılama mide kanaması göstergesidir. 
Ciddi kan kayıplarında hastada ağızda ve dilde kuruma, kalp çarpıntısı, bas dönmesi gözlenir.

İlk Yardım: Yatak istirahatı, ağızdan alım kesilebilir ve karın bölgesine soğuk kompresler yapılabilir.

Tedavi: Hasta hastaneye kaldırılmalı ve damardan serum takılmalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

BAĞIRSAK HASTALIKLARI

Birçok bağırsak hastalığı enfeksiyon kaynaklı olup bakterilerin veya virüslerin kirli su veya gıdalarla 
vücuda alınması sonucu oluşur. Aynı yemeği yiyen, aynı suyu içen kişilerin birkaçının hasta olması 
durumunda enfeksiyon hastalıkları düşünülmelidir.
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Genel Bilgiler: Mide-bağırsak sistemi enfeksiyonu sonucu oluşur.

Belirtiler: Bir ila 2 gün suren ishal ve kusma ile karakterizedir. Karın ağrısı ve ateş görülebilir.

İlk Yardım: Bol su, maden suyu, meyve suyu içilmelidir. Hasta ile yakın temasta eller güzelce yıkan-
malıdır.

Tedavi: Su ve elektrolit kaybının yerine konulması tedavinin temelidir. Bir litre kaynatılmış soğutul-
muş suya 1 çay kasığı tuz-10 çay kasığı seker-1 çay kasığı karbonat-1 bardak meyve suyu karıştırılarak 
hastaya içirilebilir. Ağızdan sıvı alamayan hastaya serum takılabilir. Ciddi vakalarda ve sayıca fazla 
zehirlenmelerde tıbbi yardim istenilebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Bulaşıcı Bağırsak Hastalığı

Genel Bilgiler: Kolera ve dizanteri benzeri ciddi enfeksiyon hastalıkları bu grup altındadır. Şayet 
kusma ve ishal birkaç gün içinde geçmiyor, ateş devam ediyor, hastanın genel durumu, bilinci hızla 
bozuluyor, vücutta kırmızı döküntüler gözleniyor, kanlı ishal oluyor ise tablonun ciddi olduğu düşü-
nülmelidir.

İlk Yardım: Vücudun kaybettiği sıvının gerek ağız yoluyla gerekse damardan yerine konulması ge-
reklidir.

Tedavi: Ellerin ve hastanın vücut atıkları ile kirlenmiş yüzeylerin dezenfeksiyonu önemlidir. Hastanın 
durumunun ciddiyetine göre tıbbi yardım istenebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 Apandisit

Genel Bilgiler: Kalın bağırsak başlangıcındaki apendiks adı verilen bağırsak güdüğünün iltihaplan-
masıdır. 

Belirtiler: Hastalık ani başlangıçlıdır. Göbekten başlayıp sağ alt karına yayılan basınçlı karın ağrısı ile 
karakterizedir. Hastanın genellikle ateşi ve kusması mevcuttur. Hasta erken dönemde ameliyat edil-
mezse apendiks iltihabi organ delinerek karın içine yayılabilir. Bu durumda karın ağrısı daha şiddetli 
ve sürekli bir hal alır. 

İlk Yardım: Hastanın ağızdan beslenmesinin durdurulup yatak istirahatına alınması gereklidir. Ağrı 
kesici kullanılmamalıdır.

Tedavi: Tanıdan kuşkulanıldığı taktirde hastanın doktor tarafından muayenesi gereklidir. Bu arada 
denizde antibiyotik tedavisine başlanılabilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Kronik Kolit

Genel Bilgiler: Kronik seyirli genellikle genç insanlarda görülen bir çeşit bağırsak hastalığıdır. Hasta-
lık akut ataklar sırasında hastanede tedavi edilmesi gerekebileceği için bu hastaların denizde çalış-
mamaları gereklidir.

Belirtiler: Hastada bağırsak enfeksiyonlarındaki bulgulara ilaveten kanlı ishal görülebilir.

 MAKAT PROBLEMLERİ

 Hemorroitler

Genel Bilgiler: Kabız ve nispeten sakin hayat yasayan kişilerde makat bölgesinde damarsal yapıların 
genişlemesi ile karakterizedir.
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nir. Ele gelen sislik çoğu zaman hafif içeri itilme ile makat içerisine yerleştirilebilir. Nadiren de damar-
larda dolaşan kanın pıhtılaşması sonucu şiddetli ağrı mevcuttur.

İlk Yardım: şiddetli kanamalarda yatak istirahatı ve makata yağlı bir gazlı bez yerleştirilmesi önerilir.

Tedavi: Hemorroit için merhem ve fitiller ve gerekirse cerrahi tedavi uygulanır. 

Makatta Apse

Genel Bilgiler: Makatta mevcut çatlaklardan bakterilerin makat bezlerine yerleşerek iltihap oluştur-
ması ile karakterizedir.

Belirtiler: Makatta ağrı, hastada ateş ve titreme mevcuttur.

İlk Yardım: Yatak istirahatı ve soğuk kompres uygulanmalıdır. 

Tedavi: Antibiyotik kullanımı ve apse kendiliğinden boşalmazsa cerrahi yolla boşaltılması önerilir. 
Tele Sağlık Merkezini arayınız

 Kalın Bağırsak Tümörleri

Genel Bilgiler: İyi veya kotu huylu kalın bağırsak tümörleri başlangıçta hiçbir şikayet yapmayabilir.

Belirtiler: Hastalığın tek belirtisi makattan kanama olabilir. Hastada zamanla artan istemsiz kilo kaybı 
ve halsizlik görülebilir.

İlk Yardım: Genellikle ilk yardim gerektirecek tablo görülmez.

Tedavi: Kolonoskopi ile kalın bağırsağın değerlendirilmesi gereklidir. 

 Peritonit (Karın Zarı İltihabi)

Genel Bilgiler: Apendiks, yumurtalık, safra kesesi gibi organların iltihabının karın boşluğuna boşal-
ması sonucu oluşan tablodur. Daha önce de belirtildiği gibi mide ülserleri de delinip mide sıvısının 
karın boşluğuna boşalması sonucu da bu tablo görülebilir.

Belirtiler: Şiddetli karın ağrısı, tahta gibi sert karın, genel durumda ciddi bozulma, bulantı ve ateş 
beklenen bulgulardır.

İlk Yardım: Hastanın ağızdan alımı kesilmeli ve ayaklar karına çekilerek sırtüstü yatırılmalıdır. Ağrı 
kesici kullanılmamalıdır.

Tedavi: Tele Sağlık Merkezini arayınız. Hastalığın tek tedavisi hastanın ameliyat edilmesidir. Anti-
biyotikler verilebilir.

Karın Duvarında Fıtıklar

Genel Bilgiler: Karın duvarında fıtıklar en sık göbekte, kasıkta ve daha önce ameliyat olan hastanın 
kesi yerinde gözlenir. Fıtıkların önemi karın içi organların ve karın zarının fıtık içerisine girerek karın 
boşluğunun dışına çıkmasıdır. Çoğunlukla dışarı çıkan organ ve karın zarı, karın boşluğuna tekrar 
itilebilir. Ancak nadiren içeri itilemezse fıtık içerisinde sıkışan organlar, oksijensiz kalarak doku ölü-
müne dek gider. Sonunda karın zarı iltihaplanması gözlenebilir. 

Belirtiler: Karın içerisine itilemeyen fıtıklarda ateş, kusma, fıtık bölgesinde ve karında ağrı, bağırsak 
tıkanıklığı görülebilir.
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dışına çıkan organın fıtık bölgesinden karın içerisine düşürülmesi için uğraşılması önerilir. Karın içe-
risine yerleştirilemeyen fıtıklar 6-8 saat içerisinde ameliyat edilmelidir. 

Tedavi: Hedef hastanın erkenden ameliyat edilmesidir.

Bağırsak Tıkanıklığı

Genel Bilgiler: Bağırsak tıkanması genel olarak geçirilmiş karın ameliyatları sonucu oluşan yapışıklık-
lar, bağırsak kaynaklı tümörler nedeniyle mekanik olarak olabileceği gibi paralitik (bağırsak sinirleri-
nin felci) olarak barsağın çalışmaması nedeni ile de olabilir.

Belirtiler: Ana şikayet şiddetli gelip giden karın ağrısı ataklarıdır. Kusma, hıçkırık ve genel durumda 
bozulma gözlenebilir. 

İlk Yardım: Ağızdan gıda alımı kesilmeli, hasta yatak istirahatına alınmalıdır. Ağrı kesici kullanılmama-
lıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Tedavi: Hızlıca 6-8 saat içerisinde ameliyat planlanmalıdır.

 Kabızlık

Genel Bilgiler: Sert ve seyrek dışkılama olarak tanımlanır. Deniz yolculuğunun başlangıcında yeme 
alışkanlığında değişiklik, stres, posalı gıdaların tüketiminin ve sıvı alımının azalması nedeni ile sıklıkla 
görülebilir.

Belirtiler: Birkaç gün dışkılamanın olmaması, geğirme, karında şişkinlik mevcuttur. Ağrı genellikle 
gözlenmez.

İlk Yardım: Genellikle ilk yardim gerekmez.

Tedavi: Posalı gıdaların tüketilmesi, bol sıvı içilmesi önerilir. Gerekirse dışkı yumuşatıcı ilaçlar kullanı-
labilir, ancak bu ilaçlar düzenli ve sürekli alınmamalıdır.

KARACİĞER VE SAFRA KESESİ HASTALIKLARI

Karaciğer sindirim için gerekli en önemli organlardan biri olup ürettiği safra ile alınan gıdaların sindi-
rimini ve toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılması görevlerini yerine getirir. Karaciğerde üretilen 
safra, safra kesesinde konsantre halde depolanır. Bu organlar karın sağ üst boşluğunda yerleşmiştir. 
Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının en önemli bulgusu sarılık olup sarılığı olan her hastanın has-
tanede gözlenmesi gereklidir. 

 Hepatit

Genel Bilgiler: Hepatit karaciğerin mikrobik iltihabıdır. Hepatit A denilen türü ağız-dışkı yolu ile bu-
laşmakta olup, hepatit B ve C kan ve cinsel ilişki- yakin temas ile bulaşmaktadır. Bu hastalıkta ilaç 
tedavisi mümkün olmayıp hastanede tedavi gereklidir. 

Belirtiler: Sarılık, halsizlik, ateş ve koyu renkli idrar gözlenir. 

İlk Yardım: Yatak istirahatı, yağlı gıdalardan ve alkolden uzak durulması önerilir.

Tedavi: Tedavi sadece hastanede yapılmaktadır.
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184  Siroz ( Karaciğer Yetmezliği)

Genel Bilgiler: Ciddi karaciğer hasarı mevcut olup hastalığın geri dönüşü yoktur. Mikrobik hepatit, 
alkol, ilaç kullanımı sirozun sebepleri arasındadır.

Belirtiler: Sarılık, genel durum bozukluğu, karında sıvı birikmesi gözlenir.

İlk Yardım: Akut bir hastalık olmadığı için ilk yardım gerekli değildir.

Tedavi: Bu tür hastalarda diğer hastalıklar için ilaç kullanımı, yağlı yemek yemek, alkol tüketimi öne-
rilmez. Bu hastaların denizde uzun süreli çalışmamaları gereklidir.

 Safra Yolu Tıkanması

Genel Bilgiler: Safra taşları ve safra kanalının tümörlerle tıkanması en sık görülen sebeplerdendir.

Belirtiler: Safra yolu tıkanmalarında en sık sarılık ve kaşıntı görülmekte olup, tümör kaynaklı sebep-
lerde ilaveten hastada iştahsızlık, kilo kaybı, genel durumda bozulma mevcuttur.

İlk Yardım: Hastaya ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Tedavi: Sarılığı olan hastada sarılığın sebebi ne olursa olsun hızla hastaneye götürülmesi gereklidir.

 Safra Kesesi İltihaplanması

Genel Bilgiler: Safra kesesinin mikrobik iltihaplanmasıdır. Özellikle safra kesesinde taş olan kişilerde 
gözlenir. İltihap kontrol altına alınamazsa kesede delinme ve karın zarı iltihabına dek tablo ağırlaşa-
bilir.

Belirtiler: Hastada karın sağ üst boşluğunda şiddetli ağrı ve ateş mevcuttur.

İlk Yardım: Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve sağ üst karına soğuk kompresler uygulanabilir.

Tedavi: Ameliyat gereklidir.

 Pankreas

Pankreas midenin arkasında karın boşluğunda yerleşmiş bir organ olup alınan tüm gıdaların sindiri-
mi için gerekli sindirim enzimlerini salgılamaktadır. Aynı zamanda insülin denilen hormonun salgı-
lanmasını da sağlayarak kan şeker düzeyinin kontrolünü yapar. Pankreasın insülin salgısının azaldığı 
durumlarda şeker hastalığı (diyabet) görülür. 

 Pankreatit

Genel Bilgiler: Pankreas organının iltihabı olup en sık görülen sebebi alkol ve safra taşlarıdır.

Belirtiler: Hastada karın üst boşluğunda ağrı, ateş, ishal ve genel durumda bozulma gözlenebilir.

İlk Yardım: Hasta istirahat ettirilmeli ve gıda alımı kesilmelidir.

Tedavi: Tedavi için hemen hastaneye gidilmelidir.

 Pankreas Kanseri

Genel Bilgiler: Sıklıkla orta ve ileri yaşta görülür.

Belirtiler: Sıklıkla kilo kaybı, sarılık ve karın ağrısı görülür.

İlk Yardım: Ağrı kesiciler kullanılabilir. 

Tedavi: Hastaneye başvurulmalıdır.
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 KALP KRİZİ ( MİYOKART ENFARKTÜSÜ) 

Kalp krizi çoğunlukla aktivite esnasında değil daha çok istirahat esnasında ani olarak gelişir. Kalp kri-
zinde 4 ana semptom; angına pektoristeki yayılım bölgesine uyan göğüs ağrısı, nefes darlığı, bulantı/
kusma ve ağır dereceye ulaşabilen kollaps (kan dolaşımının ya da kan dolaşımı ve solunum fonksiyo-
nun durması). Göğüs ağrısı hafif dereceden çok ağır dereceye kadar değişen şiddette olabilir. Ancak 
genellikle ağır derecededir. Hasta sıklıkla oldukça rahatsız durumdadır. Sürekli olarak pozisyonunu 
değiştirerek rahat edebileceği bir pozisyon denemesine rağmen, ağrıyı hafifl etmede başarısız olur. 
Nefes darlığı ileri derecede olabilir. Cilt sıklıkla soğuk ve soluktur. Ayrıca bu şikayetlere hafif morarma 
ve soğuk terleme eşlik edebilir. Bu durumlarda Tele Sağlık Merkezini arayınız. 
 Erken dönemde bulantı/kusma sıktır. Bu durum sıvı kaybına neden olarak kollaps gelişmesini ko-
laylaştırabilir. Hafif derecede gelişen kalp krizinde tek bulgu geçmeyen angına pektoris tarzı göğüs 
ağrısı ve belkide buna eşlik eden bulantı şikayeti olabilir.

HASTALARIN KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN GELİŞEN BU ŞİKÂYETLERİN, AĞIR DERECEDE HAZIM-
SIZLIĞA BAĞLI OLDUĞU VE KALP İLİŞKİLİ OLMADIĞINA İNANMALARI SIK GÖRÜLEN BİR DU-
RUMDUR. 

GENEL TEDAVİ 
Hasta öncelikle yatırılarak hastaneye ulaşılıncaya kadar aktivitesi sınırlanır. 
 Hastada uygun tedavi (aşağıda belirtilen) verildiğinde sıklıkla ağrı kontral altına alınacaktır. Has-
taların çoğunluğu sırtına yastık konularak rahat ederken bir kısmı öne doğru eğilerek solunum siste-
mini rahatlatmaya çalışır. Hastanın ısısı, nabzı, kan basıncı ve solunum sayısı yarım saatlik aralıklarla 
ölçülerek kaydedilir. Sigara ve alkol yasaklanmalıdır.

ÖZGÜL TEDAVİ 
TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA Tele Sağlık Merkezini arayınız.
Eğer varsa 300 mg’lık aspirin tablet çiğnetilir. Oksijen 2 ya da 4 lt/dakika dozunda verilmelidir. Ağır 
derecede ağrısı olan tüm vakalarda morfin 5-10 mg parenteral ve bulantısı olan hastalarda da da ila-
ve olarak bulantıyı azaltan ilaçlar verilmelidir. Ağrı kesici olarak antiromatizmal ilaçlar (indometasin, 
ibuprufen, selekoksib, difl unisal, ketorolak, sulindak, fl urbipron vs.) kullanılmamalı, hasta bu ilaçlar-
dan herhangi birini kullanıyorsa ilaç kesilmelidir.
 Hafif derecede göğüs ağrısı varsa ve geçmiyorsa ağızdan 4 ila 6 satte 1 kez 60 mg kodein verilebi-
lir Eğer hastada gerginlik ve anksiyete varsa 8 saat arayla günde 3 kez 5 mg Diazepam 3 kez) uygula-
nabilir.
 Ağır ve orta derecede ataklarda kas içine 10 mg morfin enjeksiyonu ve injeksiyondan 3 ya da 
4 saat sonra bulantı önleyici ilaç (anti-emetik) verilmelidir. Ağrı kesilinceye kadar her 4-6 saatte bir 
enjeksiyon tekrarlanır. 

3.2. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
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186 KALP KRİZİ SIRASINDA GÖRÜLEN ÖZEL DURUMLAR

EĞER KALP KRİZİ SIRASINDA NABIZ DAKİKADA 60 ATIMIN ALTINDA İSE. Tele Sağlık Merkezini ara-
yınız

EĞER KALP ATIMI ALINMIYOR VE SOLUNUM YOKSA TEDAVİYE BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAK 
Tele Sağlık Merkezini arayınız 

HASTA SERT VE DÜZ BİR YÜZEYE YATIRILMALI;
• MUTLAKA İLK ÖNCE DAKİKADA EN AZ 100 KEZ OLACAK ŞEKİLDE KALP MASAJI YAPILMALI. 
• KALP MASAJI SIRASINDA GÖĞÜS ÖN DUVARININ YAKLAŞIK 5 CM AŞAĞI ÇÖKMESİ SAĞLAN-

MALIDIR.

Eğer hastada nefes darlığı gelişmişse dik pozisyonda oturması sağlanmalı.
Eğer nefes darlığına gürültülü ve hışırtılı solunum eşlik ediyorsa ağızdan sıvı alımının kısıstlanması ve 
intramüsküler furosemit 40 mg uygulanması uygundur.  

Tablo 1. Akut göğüs ağrısının nedenleri

Sistem Tanı Klinik olarak tanımlanma
Tipik olarak tanı koydurucu 
özellik

Kalp Anjina Göğüs ön duvarında basınç, 
yanma, ya da ağırlık hissi; 
sıklıkla boyna, çeneye 
omuzlara sol kola ya da karın 
üst- orta kısmına (epigastrik 
bölge) yayılım 

Egzersiz, soğuk hava ya da 
duygusal stresle ortaya çıkma 
ya da artma; ağrının süresi 2 ila 
10 dakika arasında değişir.

İstirahatte gelen ya da 
kararsız anjina

Anjina ile aynı bulgular ancak 
daha şiddetli 

Tipik olarak 20 dakikadan az; 
çok az egzersizle artar.

Kalp krizi Anginaya benzer ancak çok 
daha şiddetli

Ani olarak başlar; 30 dakika 
ya da daha uzun surer. Sıklıkla 
nefes darlığı, halsizlik, bulantı 
ve kusma eşlik eder

Kalp zarı iltihabı 
(perikardit)

Keskin, batıcı nefes almakla, 
öksürmekle ve sırtüstü 
yatmakla artan ve oldukça 
değişken sureli

Göğüs sol ön bölgesi stetoskopla 
dinlendiğinde sürtünme sesi 
(karda yürürken duyulan sese 
benzer)

Damar Aort diseksiyonu (aort 
damarı iç tabakasının orta 
tabakadan ayrılması ve 
bu tabakalar arasına kan 
dolması)

Ani olarak göğüs ön 
bölgesinde başlayan ve sıklıkla 
sırta yayılan çok şiddetli yırtıcı 
vasıfl ı

Dayanılmaz şiddette ağır ve 
aralıksız bir ağrı; genellikle 
hipertansiyonu ya da aort 
damarını tutan Marfan 
sendromu gibi hastalıklarda 
görülür.

Pulmoner emboli 
(kalpten akciğere uzanan 
toplardamara pıhtı atması)

Ani olarak nefes darlığı ve 
beraberinde göğüs ağrısı 
başlar. Nefes almakla artar.

Nefes darlığı, kalp hızında ve 
solunum sayısında belirgin artış 
ve boyun toplardamarlarında 
belirginleşme

Akciğer Akciğer ya da akciğer zarı 
iltihabı 
(zatürre, zatülcenp)

Nefes almakla, öksürmekle 
artan, genellikle kısa süren 
ve iltihaplı bölge üzerinde 
hissedilen ağrı 

Nefes almakla, öksürmekle 
artan, göğüs yan bölgesi ya da 
orta bölgesine yerleşik, nefes 
darlığının eşlik ettiği ağrı 

Nefes borusu ve bronş 
iltihabı (trakeobronşit)

Göğüs orta kısmında yanma Göğüs ön orta hatta yerleşik, 
öksürüğün eşlik ettiği ağrı
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Sistem Tanı Klinik olarak tanımlanma

Tipik olarak tanı koydurucu 
özellik

Mide ve 
bağırsak 

Mide asidinin yemek 
borusuna kaçması 
(gastroözefageal refl ü)

Göğüs ön duvarı ve karın ön-
üst kısmında yanma, 10-60 
dakika sürer 

Ağır yemeklerle ya da yemek 
sonrasında uzanmakla artar; 
antiasit kullanımı ile azalır.

Peptik ülser Uzun süren yanma tarzında, 
epigastrik bölge ya da göğüs 
kemiği altına yayılan ağrı

Antiasit almakla ya da 
yiyeceklerle azalır

Safra kesesi Uzun süren yanma tarzında, 
epigastrik bölge ve sağ üst 
kadrana yayılan ağrı 

Yemek sonrası ya da 
kendiliğinden başlar 

Pankreatit (pankreas 
iltihabı)

Uzun süren şiddetli epigastrik 
bölge ve göğüs kemiği altına 
yayılan ağrı 

Alkol kullanan ya da trigliserit 
düzeyi yüksek olanlarda sık 
görülür 

Kas ve 
iskelet 
sistemi

Kostakondrit (kaburga 
kemiği kıkırdak kısmı 
iltihabı)

Ani başlangıçlı, kısa süreli 
yoğun ağrı

Etkilenen (ağrı oluşan) bölgede 
şişlik ve kızarıklık vardır; üzerine 
basmakla ağrı artar. 

Servikal disk hernisi Ani başlayan ve kısa süreli ağrı Boyun hareketleri ile artar

Travma Sürekli ağrı Ağrılı bölgeye basmakla, gögüs 
duvarının solunumla hareketi 
sırasında ya da kol hareketleri ile 
şiddetlenen ağrı 

Enfeksiyon Herpes zoster Göğüs ve sırt bölgesinde belirli 
bir hatta yerleşik ve uzun süreli 
yanma tarzında ağrı

Tutulum bölgesinde içi su dolu 
kabarcıklar

Psikolojik Panik bozukluğu Göğüs bölgesinde rahatsızlık 
hissi ve ağrı; genellikle 30 
dakika ve üzerinde devam 
eder. Egzersizle ilişkisizdir. 

Hastada duygusal bozukluk 
bulguları vardır

 PAROKSİSMAL TAŞİKARDİ (KALP HIZINDA ANİ VE GEÇİCİ HIZLANMA)

Kalp hızında ani ve nöbetler halinde aşırı hızlanma ile karakterize bir durumdur.
 Hasta göğüs ya da boyun bölgesinde çarpıntı, çırpınma ya da atma şeklinde şikâyet tanımlar. 
Ayrıca soluk görünümlü ve endişelidir. Baş dönmesi ya da bayılma hissi eşlik edebilir. Eğer taşikardi 
atağı saatlerce sürerse hasta yoğun olarak idrar çıkarır. Nabzın koldan hissedilmesi oldukça güçtür. 
Bu nedenle göğsün sol tarafında meme başının hemen altından stetoskopla dinleme yapılarak kalp 
hızı sayılabilir. Kalp hızı dakikada 160-200 atım ya da daha fazla olabilir. 

GENEL TEDAVİ 
Hastanın en rahat olabileceği vücut pozisyonuda istirahat etmesi sağlanır. Hastanın birkaç kez derin 
nefes alıp nefesini tutması ya da birkaç kez burun ve ağız kapalıyken dışarıya zorlu bir şekilde hava 
üfl emeye çalışması çarpıntı nöbetini sonlandırabilir. Eğer bu manevralar işe yaramazsa bir bardak 
buzlu su içirilmesi atağı sonlandırabilir. 

ÖZGÜL TEDAVİ 
Yukarda sayılan manevralara rağmen taşikardi atağı devam ederse (Tele Sağlık Merkezine danışı-
larak) diazepam 5 mg intramüsküler ugulanması uygundur. Kalp hızının 15 dakikada bir mümkünse 
koldan değil, göğsün sol meme başının hemen altından stetoskopla dinlenerek sayılması uygundur. 
Tüm bu uygulamalara rağmen atak devam ederse. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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188  YÜKSEK KAN BASINCI ( HİPERTANSİYON) 

Kalp kanı pompaladığında, kanın atardamarda oluşturduğu basınca sistolik kan basıncı (büyük tan-
siyon), pompalama sırasında atardamarın gösterdiği dirence ise diyastolik kan basıncı (küçük tansi-
yon) adı verilir. Kan basıncı değerleri gün içinde daha yüksek gece ise daha düşük değerlerde ölçü-
lür. Korku anksiyete, ya da heyecan sistolik ve/veya diyastolik kan basıncı değerlerinde ani artışlara 
neden olabilir. Ancak sayılan bu durumlar ortadan kalktıktan sonra tansiyon değerleri normale iner. 
Atardamarlarda sertleşme, diyabet, böbrek hastalığı, şişmanlık gibi durumlarda ise tansiyon yüksek-
liği süreklilik kazanır. Şişman hastalarda kilo vermeyi takiben kan basıncı değerleri düşer. Tansiyon 
yükselmesi bulguları; başın ense kısmından başlayıp yukarı doğru yayılan baş ağrısı, halsizlik, çabuk 
yorulma olarak sıralanabilir. Ancak hipertansiyon tanısı, birçok hastada şikayet olmaksızın yalnızca 
sfigmanometre (tansiyon ölçüm aleti) ile tansiyon ölçümü yapılarak konulabilir. Hipertansiyon tanısı 
şüphesi olan hastalar için bir sonraki limanda tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Eğer kan basıncı aşırı 
yükselirse, baş ağrısı, bulantı, sinirlik hali ve burun kanaması bu duruma eşlik eder. Ayrıca burun 
kanaması, görme bozukluğu ve angina tarzı göğüs ağrısı gelişebilir. Bazı durumlarda, inme (felç), 
akciğerde sıvı toplanmasına bağlı nefes darlığı, kalp yetersizliği ya da böbrek yetersizliği hipertansi-
yonun ilk bulgusu olabilir. Hipertansiyon saptanan hastalarda vücutta sıvı toplanmasını değerlendir-
mek için ödem varlığının araştırılması ve idrarda protein kaçağını değerlendirmek içinse idrar testi 
yapılmalıdır. 

TEDAVİ
Anksiye bağlı geçici tansiyon yükselmelerinde duygusal ya da fiziksel stresin azaltılması kan basıncı-
nın azaltılmasında yeterli rol oynayacaktır. Ciddi kan basıncı yükselmesi olan ve daha öncede benzer 
şekilde problem yaşadığı bilinen hastaların mutlaka istirahat etmesi sağlanmalı, hastanın diyetinde 
tuz kısıtlamasına gidilmeli ve 8 saat arayla günde 3 kez 5 mg Diazepam verilerek en kısa sürede me-
dikal görüş alınmalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 VARİSLİ DAMARLAR ( VARİKÖZ VENLER) 

Venler (toplardamarlar), ince duvar yapısına sahip, basınç artışına maruz kalınca kolayca genişleyen 
damarlardır. Normalde, toplardamarlardaki kapakçıklar venler içinde bulunan kanın kalbe doğru tek 
yönlü hareketine izin verirler. Ancak, doğuştan kusurlar, gebelik, daha önce geçirilen trombofl ebit 
şişmanlık gibi nedenler kapaklarda gerilmelere neden olur. Kapaklar gerildiğinde ve kapatma yetileri 
zayıfl adığında kan toplardamarlarda toplanır ve damarda basınç artışı olur. Sonuçta damarlar geniş-
ler ve varis meydana gelir. Genişlemiş venlerden etraf dokuya sıvı toplanması olur ve ödem görülür. 
Bu değişiklikler bacak ve ayak toplardamarlarında, oldukça yavaş ve yıllar içinde ortaya çıkar. Baş-
langıçta şikayet görülmezken, hastalığın ileri dönemlerinde, bacaklarda ağrı, yorgunluk ve günün 
ilerleyen saatlerinde şişlik görülür.

GENEL TEDAVİ
Varis tedavisinde günboyu toplardamarları destekleyen elastik bandaj ya da varis çorabı kullanılır. 
Bu destek araçları ayak üstünden diz altına kadar uygulanır ve gece çıkarılır. Ayrıca günlük aktiviteler 
arasında bacakların kalça seviyesinden itibaren yastık yardımıyla yükseltilmesi, bacak şişliğini azaltır. 
Bacak şişliği, sıklıkla gece istirahatini takiben azalır ya da kaybolur. Eğer şişlik sabah saatlerinde de-
vam ediyor ve azalmıyorsa yatak istirahati önerilir. Bu durumda hastanın en kısa süre içinde doktor 
tarafından görülmesi gerekir.
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189 VARİSLİ DAMAR KANAMASI ( VARİKÖZ VEN KANAMASI) 
Varisli damarlar kazara çarpma ya da darbe alma durumlarında kolayca kanamaya eğilim gösterirler. 
Kanama halinde bacağın mutlaka yükseltilmesi, kanamalı bölgeye steril bir bez konup bandaj uygu-
lanması uygundur. Varisli damarlarda enfeksiyon gelişmesi oldukça kolaydır ve bu durumda bacağın 
yükseltilerek hastanın birkaç gün istirahati sağlanır. 

 Flebit
Toplardamarın iltihaplanması durumudur. SıKlıkla bacağın yüzeysel ve derin toplardamarları tutulur. 
Nadiren baldır ve kalça toplardamarlarında da fl ebit gelişebilir. Yüzeysel fl ebit gelişen toplardamarın 
üzerindeki cilt rengi kırmızı, sıcak ve ağrılıdır. Bu bölgeye dokunmakla ağrıda önemli artış olur. Ço-
ğunlukla fl ebit gelişen bacak bölgesinde şişlik oluşur. Ancak nadiren iltihaplanma gelişen damarın 
alt kısmında tüm bacakta şişlik görülebilir. Hastanın ateşi yükselebilir.
 Derin toplardamar iltihabı (derin fl ebit) nadir görülen bir durumdur. Ancak çok daha ağır seyre-
der. Çoğu vakada yüzeysel fl ebitte olduğu gibi lokal bulgular görülmez ve yalnızca tutulan bacakta 
yaygın şişlik ve ağrı gözlenir.

GENEL TEDAVİ
Derin fl ebit gelişen tüm hastalarda mutlaka tam yatak istirahati ve tutulan bacağın yükseltilmesi 
sağlanmalıdır. Yatak istirahati, hastayı bir sonraki limanda doktora ulaştırıncaya kadar mutlaka de-
vam ettirilmelidir. Hafif derecede yüzeysel fl ebitlerde, mutlak yatak istirahati yapılmayabilir. Etkile-
nen bacak, ayak üstünden dizaltına kadar uzanan elastik bandajlarla desteklenerek takip edilebilir. İş 
saatleri dışında hastanın oturtularak, ayak altının yastıkla desteklenmesi ve böylece şişlik saptanan 
bacağın yükseltilmesi sağlanmalıdır. 
 Diklofenak sodyum, ibuprofen gibi iltihap giderici ilaçların kullanılması faydalıdır. Orta ve ağır 
derecede yüzeysel fl ebiti olan hastalarda yatak istirahati ve bacak elevasyonu (bacağın yukarı kaldı-
rılması) yapılmalıdır. (Tele Sağlık Merkezine danışılarak).
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KANAMALAR

 BURUN KANAMASI 
Genel Bilgiler: Çarpışma, künt cisim travması, çocuklarda burun karıştırma, enfeksiyon ve alerji, tan-
siyon yükselmesi veya yaşlı hastalarda damar sertliği nedeni ile burundan gelişen kanamadır. 

Belirtiler
• Burundan kan gelmesi
• Boğazdan kan gelmesi

İlk Yardım
Hasta öne doğru hafif eğik şekilde oturtulur. Bunun amacı hastanın burnunun gerisinden gelen ka-
nın akciğerlerine geri kaçmaması, yutmaması ve beyne giden kan basıncını azaltmaktır.

Tedavi
• Hastaya burnunun içine soğuk su çekip sümkürmesi ve burun içi pıhtıları sümkürerek dışarı 

atması öğretilir.
• Hastanın burnunun yumuşak kısmı 5 dakika kadar baş ve işaret parmakları arasında orta şid-

dette sıkılır ve beklenir.
• 1 cm eninde 10 cm uzunluğunda yumuşak bir gaz hazırlanıp 3-4 damla kadar psödoefedrin 

içeren burun damlası. Kanama çok miktarda ise Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Kanama 10 dakikadan uzun sürerse Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Hastanın tansiyonu düşmeye başladı ise Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Hasta bayıldığı için oturtulamıyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Kanama durduktan sonra hastanın büyük tansiyon 150 mm Hg nin üstünde ise Tele Sağlık 

Merkezini arayınız.

Önemli Not: Hastayı asla sırtüstü yatırmayınız. 

İhtiyacınız olan Malzemeler
• Işık kaynağı
• Burun spekülumu
• Bayonet penset

KAFA TRAVMALARI

BURUN, ÇENE VE YÜZ KEMİKLERİ KIRIKLARI

 BURUN KIRIĞI 
Genel Bilgiler: Çarpma veya darbe alma sonucunda burunda oluşan şekil bozukluğu şişme ve mo-
rarma.

Belirtiler 
• Burundan kan gelmesi
• Burunda şişme 
• Burunda şekil bozukluğu: Sağa veya sola eğrilme veya çökme. 

3.3. KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
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• Eğer kanama varsa durdurulmalıdır (Bkz. Burun Kanamaları Bölümü, s. 20).

Tedavi 
Eğer kabul edilemeyecek kadar kötü bir şekil bozukluğu yoksa cerrahi bir merkezde yapılmak üzere 
kırık redüksiyonu uygulanır. Hasta 7 güne kadar bekletilebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 ALT ÇENE KIRIĞI 

Genel Bilgiler: Darbe veya düşme sonucu oluşan alt çene kırığıdır. Ciddi kazalarda diğer yüz kemik-
leri ve kafatası kırığı ile beraber olabilir. 

Belirtiler
• Hasta çenesini açamaz 
• Çenede ağrı
• Kırık yerinde şişme 
• Dişlerin çene kapanma esnasında düzgün sıralanmasında bozulma.

İlk Yardım
• Hastaya çiğneme yapmaması önerilir
• Çene bandaj ile tespit edilir 

 
Tedavi: Hastanın ağrısı dindirilir ve en yakın limanda cerrahi merkeze sevk edilir.

 ÜST ÇENE (MAKSİLLA VE YÜZ KIRIKLARI) 

Genel Bilgiler: Daha çok ağır darbeler sonucunda ve diğer yaralanmalarla özellikle kafa travmaları 
ile birlikte görülür. Yanak kemiklerinde oluşan bir kırıktır.

Belirtiler
• Hastanın yüzünün iki tarafı arasında simetri farkı vardır.
• Üst yanak kemiklerinde şişme, ağrı.
• Ağız açma kapamada ağrı.
• Hasta dişlerini sıkamaz.

İlk Yardım
• Hastanın solunum yolu açık tutulmalıdır.
• Ağızdan alım mümkünse sadece sıvı verilmeli.
• Ağızdan alım mümkün değilse damar yolu ile beslenmelidir.

Tedavi 
• Hasta cerrahi olarak tedavi edilmek üzere 7 gün içinde hastaneye nakledilmelidir.
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192 Önemli Not
• Hasta göz kürelerini hareket ettiremiyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Hasta çift görüyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.

YARALANMALAR, KESİLER

 DUDAK KESİSİ 

Genel Bilgiler: Dudakta künt travma veya kesici aletle olan travma sonucunda gelişen kesi.

Belirtiler
• Dudakta şişlik dudak dokusunda açılma.
• Dudakta kanama.

İlk Yardım
• Dudaktaki kanamayı tampon yaparak durdurun.

Tedavi 
• Dudak çizgilerini karşılıklı getirin.
• Az miktarda lokal anestetik kullanarak yara yerini uyuşturun.
• Dudak çizgisinin yara yerinin iki tarafında hiç seviye farkı yapmıyacak şekilde dikiş atın 

(gemide doktor veya sağlık personeli yoksa Tele Sağlık Merkezini arayın kanamayı dur-
durmak için sıkıca steril tamponla yaraya bastırın ve kanama durunca üzerine tampon 
bandaj uygulayın).

Önemli Not: Dudağı 1 cc den fazla lokal anestezikle uyuşturmayın. 
Tele Sağlık Merkezini arayınız

 DİL KESİSİ 

Genel Bilgiler: Darbe etkisi ile kişinin kendi dilini ısırması sonucunda dil kesisi olur.

Belirtiler
• Dilde yaralanma ile oluşan kesi. 
• Dilde kanama.

İlk Yardım
• Hastada başka bir yüz kırığı var mı kontrol edilmeli.
• Dişlerin sıralamasında bir kayma varsa ve tam olarak eskisi gibi kapanmıyorsa başka bir yüz 

kemiği kırığı da olabilir.

Tedavi
• Hasta dilden gelen kanamanın solunum sırasında akciğerlere kaçmaması için yüzükoyun 

yatırılır.
• Dilin kanayan kısmının her iki tarafı baş ve işaret parmakları arasında bir gazın üstünden kuv-

vetle sıkılarak kanama durdurulmaya çalışılır.
• Hastanın ağzı içine buz verilir.
• Bir cm ve altındaki kesiler kapatma gerektirmeden kendiliğinden iyileşir.
• Yara yeri enfeksiyonunu önlemek için hastaya antibiyotik başlanır. Tele Sağlık Merkezini ara-

yınız
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• 1 cm’den büyük arka tarafta olan kesiler için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 BURUN VE KULAK KESİLERİ 

Genel Bilgiler: Burun ve kulaklar cilt altında kıkırdak yapısının olduğu organlardır.

Belirtiler
• Burun veya kulak cildinde kesi.
• Burun veya kulak cildinde kanama.

İlk Yardım
• Kanamayı durdurun (Bkz. İlk Yardım Bölümü, s. 17).

Tedavi
• Kıkırdak yırtılmadı ise cilde 5-0 prolenledikiş atın. (kanama varsa doktor ve/veya sağlık per-

soneli olmayan gemilerde kanamayı tamponlayıp durdurun ve Tele Sağlık Merkezini 
arayınız).

• Gaz bandajla yarayı kapatın. 

Önemli Not
• Cilt kaybı ile birlikte olan kesilerde: kesiyi steril bandajla kapatıp en kısa sürede uzman 

hekime sevk edin.
• Kıkırdak kesisi varsa kıkırdağa dikiş koymayın, yalnızca steril bandajla kapatın.

 YABANCI CİSİMLER

 KULAK İÇİNDE YABANCI CİSİMLER 

Genel Bilgiler: Çocuklarda yiyecek maddeleri, meyve çekirdekleri, kuru yemişler, oyuncak parçaları, 
düğme ve boncuklar mum boya parçaları ve küçük piller gibi cisimleri dış kulak yoluna itmeleri sonu-
cu görülür. Erişkinlerde ise kulak temizleme çubuklarının kopması ile veya böcek, sinek v.s kaçması 
sonucunda oluşur.

Belirtiler
• Yiyecek maddeleri veya böcekler ağrı, kızarıklık veya akıntıya yol açabilir.
• İşitme azlığı, cismin kulak kanalını ne kadar tıkadığına bağlıdır.

İlk Yardım
• Kulağa giren yabancı cisim böcek v.s. ise kulağa 3 kez 5 damla alkol borik damlatılır Tele Sağ-

lık Merkezini arayınız.

Tedavi
• Mümkün olan en kısa sürede KBB Hastalıkları uzmanına gönderin.

Önemli Not
• ASLA YABANCI CİSMİ ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞMAYIN 
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194  BURUN İÇİNDE YABANCI CİSİMLER 

Genel Bilgiler: Özellikle çocuklar, zekâ geriliği olanlar veya akıl hastalarında görülen burna yabancı 
cisim sokma olarak adlandırılan bir durumdur.

Belirtiler
• Burun tıkanıklığı.
• Ağızdan nefes alma. 
• Horlama.
• Burun kanaması.
• İltihaplı burun akıntısı.

İlk Yardım
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

Tedavi
• Mümkün olan en kısa sürede KBB Hastalıkları uzmanına gönderin.

Önemli Not
• ASLA YABANCI CİSMİ ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞMAYIN.

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

 BURUN BOŞLUĞU HASTALIKLARI 

 GRİP 

Genel Bilgiler: Bir başka gripli hasta ile doğrudan veya kullandığı eşyalarla temas sonucunda bulaşır.

Belirtiler
• Burun tıkanıklığı.
• Halsizlik.
• Boğazda ağrı veya gıcıklanma.
• Titreme ve ateş olabilir veya olmayabilir.
• Öksürük çoğunlukla grip başladıktan 3-4 gün sonra ortaya çıkabilir.
• Öksürük gelişirse bu durum bronşit belirtisidir.

İlk Yardım
• Hasta ile temas engellenir.
• Gemideki diğer kişilerin ortak temas ettikleri yerler olabileceği için ellerin sık sık yıkanması 

sağlanır.

Tedavi
• Hastalık belirtilerine göre tedavi edilir.
• Burun tıkanıklığı varsa burun damlası kullanılır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Soğuk algınlığı için ilaçlar kullanılır (Solunum Sistemi Nezle ve Sinüzit için İlaçlar). Tele Sağlık 

Merkezini arayınız

Önemli Not
• Öksürüğün yanı sıra ateş de ortaya çıkarsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Ateş öksürük ve yan ağrısı varsa en kısa sürede tıbbi bakım doktor kontrolu gerekmektedir. 
• Glokom (Göz tansiyonu yüksek olan) ve yüksek tansiyon hastalarına soğuk algınlığı 

ilaçları vermeyiniz. 
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Genel Bilgiler: Kafatasının ağırlığını hafifl eten, sesin rezonansını arttıran yüzün iki yanında burna 
açılan boşlukların nezle, grip veya alerjik nedenlerle iltihap veya polip gibi dokularla dolarak tıkan-
masıdır.

Belirtiler
• Soğuk algınlığından sonra gelişir.
• Burun tıkanması. 
• Hastada yüz ağrısı ve iltihaplı sinüs üstünde hassasiyet. 
• Hasta öne eğilince yüzdeki ağrı artar.
• Burundan sarı renkli iltihaplı kıvamlı akıntı gelmesi.
• Ateş olabilir veya olmayabilir.
• Frontal (alın) sinüsü tutuldu ise baş ağrısı. 
• Yanak sinüsleri tutuldu ise dişlere vuran ağrı.

Maksiller
sinüs

Frontal
sinüs

S .A ltunay M.D.

  
 SİNÜSLERİ GÖSTEREN ŞEMA

İlk Yardım
• Hastanın ağrısı ağrı kesicilerle tedavi edilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Tedavi
• Amoksisilin/klavulanat: günde iki kez ağızdan 875/125 mg. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Hastada göz etrafında ağrı çift görme, üçüncü günde düşmeyen ateş olursa acilen KBB 

hastalıkları uzmanı olan bir merkeze nakledilmesi gerekir. 
• Burun açıcı damlalar 3x2 -3 damla olarak en fazla 5 gün kadar verilir. Tele Sağlık Merkezini 

arayınız

Önemli Not
• Tansiyon hastalarına, glokom (göz tansiyonunun yüksek olması) ve prostat büyümesi 

olan hastalara burun damlası önerilmez. 
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Genel Bilgiler:  Alerjik nezle veya  saman nezlesi çeşitli alerjen maddelerle (polen, ot, toz, tüy veya 
çeşitli küf türleri gibi) hastanın hassas hale gelerek reaksiyon vermesi sonucu oluşur. 

Belirtiler
• Burun tıkanması ve akıntısı
• Burun ve göz kaşınması
• Gözlerde kızarıklık
• Gözlerde sulanma 
• Hapşırma 

Tedavi
• Hastaya günde 1 kez, 5–10 mg setirizin verilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Not
• Setrizin hastada sersemlik yapabileceğinden tehlikeli işlerde çalışanlara önerilmez.
• Uzun dönem tedavide steroitli burun spreyi kullanması önerilir. 

 AĞIZ VE BOĞAZ HASTALIKLARI 

GENİZ ETİ İLTİHABI 

Genel Bilgiler:  Geniz etinin iltihabı daha çok çocukluk çağında görülür. Genizdeki lenfoit dokunun 
alerjik, viral veya bakteriyel iltihabi hastalıklarıdır.

Belirtiler
• Burun tıkanması 
• Sık nezle, grip benzeri şikayetler
• Kulakta sıvı toplanması
• Hafiften orta dereceye kadar değişen işitme kaybı
•  Klinik olarak ateş, kırıklık, baş ağrısı.

Tedavi
• Tedavi öncelikle hastanı yakınmalarını gidermeye yöneliktir. 
• Yatak istirahati. 
• Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler verilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Lokal dekonjestanlar. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Bakteriyel enfeksiyonlarda penisilin grubu antibiyotikler tercih edilir. Tele Sağlık Merkezini 

arayınız 

Önemli Not
• Çocuklarda burun damlası 2 yaşından sonra kullanılmaya başlanılabilir ve asla günde 3 

kez ikişer damladan fazla kullanılmamalıdır. 

 

 AKUT FARENJİT (YUTAK İLTİHABI) BOĞAZ AĞRISI

Genel Bilgiler: Viruslar ve A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan boğaz enfeksiyonlarıdır.

Belirtiler
• Boğaz ağrısı ve yanması



3.3. Kulak Burun Boğaz H
astalıkları

197
•  Kırgınlık
•  Ateş
•  Üşüme ve titreme
•  Kas ağrıları
•  Burun akıntısı 
•  Öksürük

Tedavi
• Yatak istirahati
•  Ağrı kesiciler. Tele Sağlık Merkezini arayınız
•  Bol sıvı alımı
•  Gargara. Tele Sağlık Merkezini arayınız
•  24 – 48 saat içinde ateş düşmezse antibiyotik başlanır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
•  Antibiyotik verilmesine rağmen ateş 3 günü geçerse Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Not
• Hastalığın daha çok viral kökernli olduğu akılda tutulmalı ve hasta yatak istirahati ile 

topluluktan ayırılmalıdır. 
 

 AKUT TONSİLLİT ( BADEMCİK İLTİHABI) 

Genel Bilgiler: Bir veya iki bademciğin enfeksiyonudur. Akut tonsillit farenjitler gibi viral veya bak-
teriyel nedenlerle oluşabilir.

Belirtiler
• Ani başlayan üşüme-titremeyle birlikte ateş vardır. Ateş 39°C’a kadar yükselebilir. 
•  Boğaz ağnsı. 
• Yutma güçlüğü. 
•  Baş ağrısı, kırgınlık, eklem ağrıları. 
• Çocuklarda karın ağrısı, kusma, ateş yükselmesine bağlı havale görülebilir.
•  Kulağa vuran ağrı gelişebilir.

İlk Yardım
• Yatak istirahati. 
• Yeterli sıvı alımı. 

Tedavi
• Ağrı kesici, ateş düşürücü. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Antibiyotik. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Gargara. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Not
• Antibiyotik akut romatizmal ateş veya akut glomerülonefrit gibi komplikasyonları önlemek 

için verilmesi zorunludur.
• Ateş 3 günü geçiyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Kulağa vuran ağrı, yutma zorluğu ve ağzını açamama varsa apse gelişmektedir, en kısa sürede 

hastaneye nakledin. 

 SES TELLERİNİN İLTİHABI ( LARENJİT) 

Genel Bilgiler: Ses kısıklığı daha seyrek olarak nefes darlığı ile seyreden ses tellerinin hastalığıdır. 
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• Ses kısıklığı.
• Nefes darlığı olabilir.

İlk Yardım
• Nefes darlığı varsa Tele Sağlık Merkezine danışarak metil prednizolon 100 mg ve en kısa 

sürede hastaneye nakledin. 

Tedavi
NEFES DARLIĞI YOKSA
• Antibiyotik. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Mukolitik (balgamı seyreltici) ekspektoran tablet veya şurup. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 EPİGLOTİT NEFES BORUSU KAPAKCIĞI İLTİHABI 

Genel Bilgiler: Epiglotit nefes borusunun üstündeki ufak kıkırdağın iltihabıdır.

Belirtiler
• Boğaz ağrısı
• Ateş
• Yutma zorluğu
• Kısık-boğuk ses
• Nefes alma güçlüğü (acil)

İlk Yardım
• Nefes darlığı varsa Tele Sağlık Merkezine danışarak 100 mg metil prednizolon verin ve en 

kısa sürede hastaneye nakledin.

Tedavi
• Antibiyotik tedavisi. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Ağrı kesici, antipiretik. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Mukolitik ekspektoran (balgamı seyreltici ve söktürücü) tablet veya şurup. Tele Sağlık 

Merkezini arayınız

 TÜKÜRÜK BEZİ HASTALIKLARI 

 KABAKULAK

Genel Bilgiler: Kulağın ön ve altındaki tükürük bezlerinde şişliğe neden olan viral bir hastalıktır.

Belirtiler
• Halsizlik ve ateş
• Kulağın ön ve altındaki tükürük bezleri yutkunma sırasında acı
• Kulağın ön ve altındaki tükürük bezlerinde şişme.

İlk Yardım
• Hasta diğerlerinden izole edilir ve yatak istirahati verilir.

Tedavi
• Hastaya ağızdan sıvı gıda verilir.
• Ağrı kesici, ateş düşürücü. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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• Antibiyotik vermeyiniz.

 
 KULAK HASTALIKLARI 

 DIŞ KULAK YOLU HASTALIKLARI 

Genel Bilgiler: Dış kulak kanalının tahriş olması ve iltihaplanması halidir.

Belirtiler
• Kulak ağrısı
• İşitme kaybı. 

İlk Yardım
• Hastanın ağrısı dindirilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Kulak üzerine ılık kompres konulur.

Tedavi
• Antibiyotik tedavisi. Tele Sağlık Merkezini arayınız 
• Antibiyotikli kulak damlası. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Ağrı kesici, ateş düşürücü. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Not
• Banyodan ve yüzmeden sonra kulaklarınızı kurutun.
• Kulak çubuğu ile kulaklarınızı kaşıyarak tahriş etmeyin.

 

 ORTA KULAK İLTİHABI 

Genel Bilgiler: Bakterilerin orta kulakta birikip çoğalmasıyla meydana gelir. 

Belirtiler
• Kulak ağrısı.
• İşitme kaybı. 
• Bazı olgularda kulak zarı delinebilir, deliktir veya akıntı görülebilir. 

İlk Yardım
• Hastanın ağrısı dindirilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Kulak üzerine ılık kompres konulur.

Tedavi
Tele Sağlık Merkezine danışarak 
• Antibiyotik tedavisi. 
• Antibiyotikli kulak damlası kulak zarı delik, kronik orta kulak iltihabı olgularında. 
• Ağrı kesici, ateş düşürücü. 

Önemli Not
• Verilen tedavilere rağmen hastanın ağrısı dinmez ve ateşi düşmezse, kulağın arkasında kıza-

rıklık kulak kepçesinde öne ve aşağı doğru itilme, baş ağrısı ense ağrısı olursa en kısa sürede 
hastaneye nakledilmelidir.

Önlemek için
• Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunun.
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 BAŞ DÖNMESİ VE İŞİTME KAYBI (MENİÈRE HASTALIĞI) 

Genel Bilgiler:  Menière hastalığı iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu sıvılardaki basınç artışı-
nın neden olduğu ve en önemli bulgusunun ataklar halinde baş dönmesi olduğu bir hastalıktır. 

Belirtiler
• Baş dönmesi
• Kulak uğultusu
• İşitme kaybı 
• Kulakta dolgunluk hissi
• Bulantı ve kusma

İlk Yardım
• Öncelikle hastanın tansiyonu ölçülerek normal olup olmadığı gözlenir.
• Hastanın kulakla ilgili şikayetleri de varsa Tele Sağlık Merkezine danışarak bulantı ve kus-

masını önleyen ilaç tedavisi başlanır. 

Tedavi
• Hastanın şikayeti geçmezse en kısa sürede hastaneye ulaştırın.
• Şikayetleri kayboldu ise uygun bir zamanda bir KBB hekimi konsültasyonu isteyin.

Önemli Not
• Hastanın tansiyonu yüksekse ve kusmaları varsa Tele Sağlık Merkezini arayınız. 

 BAŞ DÖNMESİ VESTİBÜLER NÖRİNİT

Genel Bilgiler: Denge sinirinin viral enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan, ani gelişen baş dönme-
si, bulantı-kusma şikayetleri ile seyreden bir hastalıktır.

Belirtiler
• Şiddetli baş dönmesi.
• Bulantı ve kusma.

İlk Yardım
• Şiddetli bulantı ve kusması olana damar yolu açılıp serum takılır. Tele Sağlık Merkezini ara-

yınız
• Serum içine bulantı- kusmayı engelleyici ilaç konulur. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 Önemli Not
• Hastanın mutlaka tansiyonunun normal olup olmadığına bakın.
• İki gün içinde tedaviye dramatik cevap alamazsanız hastayı bir merkeze nakledin.
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   ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Enfeksiyon hastalıkları, mikrop diye adlandırılan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi küçük canlıların 
sebep olduğu hastalıklardır. Bu mikropların doğada veya konakta çoğalarak, yerleştiği konakta oluş-
turduğu çeşitli cevaplar enfeksiyon hastalıkları olarak tanımlanır. Mikroplar insan vücuduna solu-
num, sindirim yolları ve dış örtülerden (deri ve deriye yakın mukozalardan) girerler. Mikroplar, sıklıkla 
solunan hava ile solunum yollarından, yiyecek ve içecekler ile sindirim yolundan vücuda girerler. Bu-
nun dışında derideki çatlak, yarık ve yaralanmalardan ya da böcek sokma ve ısırmaları ile mikroplar 
vücuda girebilirler. Mikrop, bulaşma yollarından biri ile vücuda girdikten sonra hastalık oluşması için 
bir süre geçmektedir. Bu süre mikrobun hastalık yapabilme özelliğine ve konağın savunma mekaniz-
malarına göre değişmektedir. Mikrobun vücuda girmesi ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına 
kadar geçen süreye kuluçka dönemi adı verilmektedir. Hastalıkların bulaşma süreleri her hastalıkta 
değişmekle beraber, kuluçka döneminde ve özellikle kuluçka döneminin son günlerinde başlamakta 
genellikle hastalık belirtileri kaybolana kadar sürmektedir.

Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Genel Belirtiler
Bir çok enfeksiyon hastalığında bütün vücudu ilgilendiren ortak belirtiler görülür. Bu belirtilerin 
önemlileri arasında ateş, nabız ve solunum hızlanması, ağrı ve halsizlik, dalgınlık ve sayıklama, deride 
döküntü, kızarıklık sayılabilir.

Ateş
Ateş, vücut sıcaklığının normal günlük değişiminin üzerine çıkmasıdır. Başka bir ifade ile rektum-
da 37.5°C, ağızda 37,3°C, koltuk altında 37,1°C’den yüksek vücut sıcaklığı ateş olarak değerlendirilir. 
Ateşlenmenin en sık nedeni enfeksiyon hastalıklarıdır. Fakat ateş, beyin kanaması, sıcak çarpması, 
tümörler, tiroid hastalıkları gibi başka hastalıklarda da görülebilir. Yaşlılarda ciddi enfeksiyona rağ-
men ateş yükselmeyebilir, bebek ve çocuklarda ise önemsiz sayılabilecek enfeksiyonlarda bile ateş 
çok yükselebilir.

Nabız Değişiklikleri
Vücut sıcaklığı ile nabız sayısı arasında ilişki vardır. Her bir derece ateş yükselmesine karşılık nabız sa-
yısı dakikada 18 artar. Bununla beraber tifo, paratifo, sarıhumma gibi bazı enfeksiyon hastalıklarında 
nabız yavaş olur.

Sinir Sistemi Belirtileri
Baş, kas, bel ve sinir ağrıları, baş dönmesi, kusma, uyuklama veya uykusuzluk, hıçkırık, felçler, sara 
nöbetleri gibi sinir sistemi belirtileri görülebilir.

Derideki Belirtiler
Enfeksiyon nedeni olan mikroorganizmaların kendileri veya toksinleri derinin kılcal damarlarında 
patolojik değişimlere neden olurlar. Sonuçta eritem, makül, papül, vezikül, püstül, purpura, bül şek-
linde döküntüler görülmektedir.

3.4. BULAŞICI HASTALIKLAR
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Yüksek Ateş: hastaneye ulaşana kadar ateş düşürücü verilir, soğuk uygulama yapılır ve hasta izole 
edilir.

İzolasyon: Hastalık belirtileri gösteren kişinin hastalığının diğer personele geçmesini önlemek için 
yapılacakları kapsar. İzolasyon işlemi ikiye ayrılır.

Sıkı İzolasyon 
• Hasta, ayrı bir kabine alınır, odasına sadece ilgili kişi (hemşire veya personel) girer. 
• Odaya girerken maske, eldiven, önlük takılır. 
• Odada hastanın kullanacağı tabak ve yiyecek ve içecekler tek kullanımlık (kullan at) olmalı 

veya hastaya ait malzemeler diğer personelin eşyasından ayrı yıkanmalı, çarşaf ve havlu, ça-
maşırları kaynatılmalıdır. 

• Hastanın vücut atıkları (idrar, dışkı, kusmuk) özel atık poşetlerine atılmalı ve çevreye saçılması 
engellenmelidir. 

• Atıkları kaldıran kişi eldiven giymeli eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır. 
• Kullanılan enjektör ve kesici aletler uygun atık kaplarına atılmalıdır. 
• Hastaya kullanılan malzemeler paketlenip tıbbi atık olarak atılmalıdır.

Standart İzolasyon: hasta ayrı bir kabinde tutulur, iyileşme belirtileri gösterince kısa süreli ziyaretçi 
kabul edebilirler.
 Hastalıkların bulaşma yollarına göre de izolasyon yöntemleri vardır. Solunum, damlacık ve temas 
izolasyonu olarak adlandırılır. Enfeksiyon hastalıkları anlatılırken ayrıca değinilecektir.

Tedavi ve Genel Prensipler

İzolasyon: Yukarıda anlatıldığı gibi izolasyon uygulanır.

Tedavi
Hastanın kendisini iyi hissetmesi sağlanmalıdır. Yeterli sıvı alması sağlanır ve istirahat edebileceği 
ortam hazırlanır.
 Enfeksiyon hastalıklarında tedavi aşağıda ayrıca anlatılacağı gibi etkene yönelik olmalıdır:
 Yapılacak temel işlemler

• Sebebi olmadan ateşi yüksek olan kişi izolasyona alınır.
• Hasta yatağa yatırılır ve bir bakıcı personel görevlendirilir.
• Alkol içermeyen sıvı verilir.
• Tanı koymak amacıyla döküntü, kızarıklık varlığı araştırılır.
• Soğuk uygulama ile ateş düşürülmeye çalışılır, belirtileri giderici ilaç (ağrı kesici, ateş düşürü-

cü) verilir.

Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma

Seyahat edilecek bölgelere gitmeden önce o bölgelerde görülebilen hastalıklara karşı Türkiye Hudut 
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Seyahat Sağlığı Merkezine başvurarak aşı veya ilaçla korunma 
sağlanmalıdır.

 AKUT VİRAL HEPATİTLER

Özellikle karaciğeri etkileyen virüslerle meydana gelen, etken olan virüsün cinsine göre bulaşma 
yolu ve klinik tablosu farklı olan enfeksiyon hastalığıdır. Viral hepatite neden olan başlıca virüsler A, 
B, C, D, E hepatit virüsleridir. A ve E virüsü ağızdan sindirim sistemi yolu ile B, C, D virüsleri ise kan, 
serum, cinsel ilişki, hastanın vücut salgılarıyla temas, damar içi uyuşturucu kullanımı ile bulaşır. A he-
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3-7 hafta, Hepatit E de 5-6 haftadır.
 Klinik belirtiler hemen hemen hepsinde aynıdır. Sarılık ortaya çıkmadan önce halsizlik, kolay yo-
rulma, bulantı, kusma, iştahsızlık belirtileri olur. Öksürük, nezle eklenebilir. Daha sonra idrar renginde 
koyulaşma, göz ve deride sararma görülür. Bazı vakalarda sarılık görülmeden veya hiçbir belirti olma-
dan da hepatit geçirilebilir. Genellikle 1-8 haftada iyileşme olur. Viral Hepatit A da kötüleşme ve ölüm 
nadir görülür, kronikleşme olmaz. Hepatit B de kronikleşme ve ölümcül seyir görülebilir. Hepatit C 
olgularının büyük bir kısmı kronikleşmektedir.
 Tedavide yatak istirahati ve belirtilere göre tedavi verilir. 
 Hepatit B ve A dan aşı ile korunmak mümkündür.

 BOĞMACA

Sadece insanlarda hastalığa neden olan, çoğunlukla çocukluk çağında görülen, ancak aşılanmamış 
yetişkinlerde de görülebilen, solunum yoluyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır.
 Kuluçka dönemi 6-20 gün ortalama 10 gündür. Hastalık üç dönem halinde 6-10 hafta sürer. Nezle, 
konjonktivit, hafif öksürükle başlar daha sonra ardarda boğulur gibi öksürük nöbetleri olur. Morar-
ma, kusma, derin iç çekmeler görülür. İyileşme döneminde belirtiler giderek azalarak yaklaşık bir ay 
içinde kaybolur.

Tedavi
Eritromisin verilir. Hastaların iyi beslenmesi ve yeterli sıvı alması sağlanır.

Korunma
Aşı ile korunma sağlanır. Hastalığı geçirenler ömür boyu bağışık kalırlar.

 DENG ATEŞİ

Sivrisineklerle bulaşan, ateş, eklem ve kas ağrıları, deride döküntülerle karakterize etkeni virüs olan 
bir enfeksiyon hastalığıdır.
 Kuluçka dönemi ortalama 7-10 gündür.
 Aniden ateş yükselmesiyle ya da birkaç gün süren halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarını 
takiben yükselen ateşle ortaya çıkar. Hastalığın 3-4. gününde döküntüler olur ve 2-3 günde geçer. 
Hastalık genellikle öldürücü değildir, ancak iyileşme uzun sürer. Öldürücü olan kanamalı humma 
şekli de bulunmaktadır.

Tedavi
Hastaya istirahat etmesi söylenir ve parasetemol sınıfı ağrı kesiciler kullanılır.

Korunma
Hastalığı bulaştıran sivrisineklerle savaş ile mümkündür.

 DİFTERİ ( KUŞPALAZI)

Kaynağı insan olan, genellikle solunum yolu ile daha düşük oranda enfekte deri ve burun mukozasın-
dan direkt temasla bulaşan boğaz ve burunda mukoza üzerine oturan membranla karakterize, akut 
bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır.
 Kuluçka dönemi genellikle 1-5 gündür.
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204  Genellikle boğaz ağrısı, halsizlik, düşük derecede ateşle başlar. Yirmi dört saat içinde beyaz-gri 
renkli membran oluşur. Ağır hastalarda boyunda şişlik ve solunum zorluğu gelişir. Hafif vakalarda 
6-10 günde iyileşme olur, ağır vakalarda bakterinin toksinleri ile kaslarda felç ve kalp yetersizliği ile 
koma gelişerek ölüm meydana gelir.

Tedavi
Hastalık solunum yoluyla hızlı bulaştığından hasta ayrı odaya alınır ve izolasyon uygulanır. İzolasyon 
süresi 2 haftadır. Mümkünse tek bir kişi hasta ile ilgilenir ve koruyucu önlem olarak maske, eldiven 
kullanır. Medikal tedavide en kısa sürede anti serum verilir ve antibiyotik kullanılır.

Korunma
Difteri aşısı ile mümkündür.

 KOLERA

Su ve besinlerle sindirim sistemi yoluyla bulaşan kusma ve ishal ile karakterize ağır şekillerinde sıvı ve 
elektrolit kaybı ile ölüme sebep olan bakteriyel bir hastalıktır. Sanitasyonun bozuk olduğu yerlerdeki 
sular ve iyi pişirilmeden yenilen gıdalarla bulaşır. Kolera sadece insanda görülen ve insandan insana 
bulaşabilen bir hastalıktır. 
 Kuluçka dönemi 2-3 gündür. 
 Hastalık belirtileri hafif olabileceği gibi hızlı ilerleyip ölümcül de olabilir. Karın ağrısı, kusma is-
halle başlar, ilerleyerek dışkı pirinç yıkantı suyu şeklinde olur. Hızlı seyreden vakalarda aşırı sıvı kaybı 
nedeniyle şok ve ölüm meydana gelir. Aşırı sıvı kaybından dolayı gözler ve yanaklarda çökme, deride 
buruşma, dil ve dudakta kuruma, karında çökme meydana gelir, tansiyon düşer, solunum yüzeysel-
leşir. 
 Bildirimi zorunludur. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Tedavi
Hastanın izolasyonu gerekir, sıvı kaybının yerine konulması önemlidir. 
Tek doz 300 mg doksisiklin verilir. 

Korunma
Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, gıdaların insan dışkısıyla kirlenmesinin önlenmesi önemli-
dir. Aşı ile korunma çok başarılı değildir.

 KIZAMIKÇIK ( Rubella)

Solunum yoluyla bulaşan, döküntü ve ateşle seyreden, etkeni virüs olan bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Kuluçka dönemi ortalama 18 gündür. Halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı, hafif ateş belirtilerinden sonra ya 
da direkt döküntülerle başlar. Döküntüler önce yüzde başlar sonra gövde ve ekstremitelere yayılır, 
ortalama 3 gün sürer. Kulak arkası ve ensede ağrılı bezelerin oluşması kızamıkçık tanısında önemlidir. 
Kızamıkçık nadiren ölümcül olup hafif seyirli bir enfeksiyondur. Ancak gebeliğin özellikle ilk üç ayın-
da geçirildiğinde bebekte anomali ve ölümlere sebep olur.

Tedavi
Ağrı kesiciler verilir. Özel bir tedavisi yoktur.
Döküntülerin görülmesinden 7 gün sonrasına kadar izolasyon uygulanır.
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Aşı ile korunma başarılıdır.

KIZAMIK

 Kızamık virüsünün etken olduğu solunum yolu ile çok hızlı bulaşan, ateş ve döküntülü bir enfeksiyon 
hastalığıdır.
 Kuluçka dönemi 10-14 gündür.
 Birkaç gün süren halsizlik, ateş, baş ağrısı gözde kızarıklık, burun akıntısı, kas ağrıları olur. Sonra-
sında ilk önce kızamık için tipik belirti olan, ağızda yanak iç yüzünde beyaz lekeler (Koplik Lekeleri)
görülür. Bu lekelerden 1-2 gün sonra kulak arkasından döküntüler başlar ve yüze, göğse, kollara yayı-
lır. Döküntülerin tüm vücuda yayılmasıyla ateş düşer. Komplikasyon gelişmeyen hastalar 7-10 günde 
düzelirler. En önemli komplikasyonları bronşit, zatürre ve orta kulak iltihabıdır.

Tedavi
Belirtilere yönelik olarak ağrı kesici ve kaşıntı giderici ilaçlar verilir.
Döküntülerin görülmesinden itibaren 5 gün izolasyona alınır.

Korunma
Aşı ile korunma mevcuttur.

ÖPÜCÜK HASTALIĞI (ENFEKSİYÖZ MONONUKLEOZ)

Solunum yolu ile bulaşan etkeni virüs olan daha çok ergenlik çağında ve genç erişkinlerde görülen 
yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, karaciğer, dalak, lenf bezlerinde büyüme ile karakterize bir enfek-
siyon hastalığıdır.
 Kuluçka dönemi 30-50 gündür.
 Halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları, karında dolgunluk hissi ile başlar, birkaç gün sonra döküntü ve 
boğaz ağrısı eklenir. Boyun, çene, koltuk altı ve bazen tüm vücutta lenf bezlerinde büyüme meydana 
gelir. Nadiren sarılık görülebilir. Bazı hastalarda gövde, kol ve bacaklarda döküntüler oluşabilir. Has-
talık kendi kendini sınırlayarak çoğunlukla 1-4 haftada geriler.

Tedavi
Özel bir ilaç tedavisi yoktur, ağrı kesici verilir, istirahat ettirilir.

 KUDUZ

Genellikle hasta hayvanın ısırmasıyla insana bulaşan, etkeni virüs olan ve beyinde oluşturduğu en-
feksiyonla ölüme yol açan bir hastalıktır. Nadir olarak insandan insana virüs içeren salyanın sağlam 
olmayan deri ve mukozaya temasıyla ya da kuduz bir hasta ile klinik belirtiler ortaya çıkmadan 3-4 
gün önce cinsel ilişkide bulunulması ile de bulaşabilir. Doğadaki tüm memeliler kuduz virüsü tarafın-
dan enfekte edilebilmekle beraber kurt, çakal, tilkiler en duyarlı hayvanlardır. Rakun, benekli kokarca, 
yarasa daha az duyarlıdır.
 Kuluçka dönemi 2 hafta ile 12 hafta arasında değişmektedir. Kuluçka döneminin süresi ısırılan 
yere, kişinin yaşına göre değişmektedir. Ateş, baş ağrısı, kırgınlık, bulantı, kusma, karın ağrısı gibi 
belirtilerle başlar daha sonra ajitasyon, deliryum, sudan korkma belirtileri ile 2-14 günde ölümle so-
nuçlanır.
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206 Tedavi 
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Kuduz tedavisi mümkün olmayan bir enfeksiyon hastalığı olduğu için korunma ön plana çıkmaktadır.
Kuduz şüpheli hayvan tarafından ısırılma olduğunda;

• Sağlık kuruluşuna haber verilir.
• Isırılan bölge su ve sabunla yıkanır.
• Antiseptikle temizlenir.
• Yaraya dikiş atılmaz.
• Tetanoz aşısı yapılır.
• İlave enfeksiyonları önlemek için antibiyotik verilir.
• Yaranın yeri ve büyüklüğüne göre kuduz aşısı ve immunglobulin uygulanır.

 MENİNGOKOKSİK MENENJİT 

Beyini saran zarların, meningokok adı verilen bakteri ile enfekte olmasıyla meydana gelen akut ateşli 
hastalıktır. Dünyanın her yerinde her mevsim görülebilen bir hastalıktır. Özellikle ilkbahar ve kış mev-
siminde görülme sıklığı artar. Toplu yaşanılan yerlerde salgınlar yapabilir.
 Solunum yolu ile bulaşır, hızlı bulaşarak salgına sebep olur. Kuluçka dönemi 2-10 gündür
 Aniden yükselen ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma ile başlar. Hastanın boynunda tutulma (ense sert-
liği) oluşur, ışığa karşı tahammülsüzlük, huzursuzluk, deliryum gelişir, bilinç kaybolur. Hasta başını 
geriye atar, bacaklarını kalça ve diz ekleminden geriye doğru bükerek özel bir pozisyon alır.
 Hastalarda aniden mikrobun kan yoluyla yayılmasıyla döküntüler (kızarıklık) görülmeye başlar 
bütün vücuda yayılır. Tedavi edilmezse hızla ilerleyerek ölüme sebep olur.

Tedavi 
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Hasta sıkı izolasyona alınır. iyi havalanan bir odaya yatırılır, yüzüne burun ve ağzını örten maske takı-
lır. Yeterli sıvı ve ağrı kesiciler verilir.
 Spesifik tedavisinde benzil penisilin (3g kas içi), seftriaksona (2g İV) başlanır. Korunmada menen-
gokoksik menenjitın sık görüldüğü bölgelere gitmeden bir ay önce aşı yapılması önerilmektedir.
 Hasta ile yakın temas edenlere antibiyotikle koruma yapılır, 2 gün, günde iki kez rifampin verilir.

 ÇOCUK FELCİ ( POLİYOMİYELİT)

Sindirim yoluyla bulaşan kaynağı sadece insan olan, daha çok çocukluk çağında görülen viral bir 
enfeksiyon hastalığıdır. Kuluçka dönemi 3-6 gündür. Hastalar belirtilerin başlamasından birkaç gün 
öncesinden bir hafta sonrasına kadar hastalığı bulaştırabilirler. Hastalık farklı klinik şekillerde görülür. 
Belirti olmadan veya hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısıyla 2-3 günde geçirilebilir. Menenjit 
gelişebilir, eğer felçli şekle dönmezse 3-10 günde iyileşme görülür. Felçli tipinde hızlı ilerleyen kas 
güçsüzlüğü, kaslarda ağrı, refl ekslerde azalma olur. Felçler tek tarafl ıdır ve alt ekstremitelerde ve bü-
yük kaslarda daha çok görülür. Solunum kaslarının tutulmasıyla solunum güçlüğü gelişebilir. Felçler 
iyileşebilir ya da bazen kalıcı olabilir.

Tedavi
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Hasta yatırılır.
Spesifik tedavisi yoktur. Ağrı kesiciler verilir.
Felçlere daha sonra fizik tedavi uygulanır.
Aşı ile korunma başarılıdır.
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Virüsle meydana gelen, solunum yolu ile bulaşan, zatürreye sebep olan bir enfeksiyon hastalığıdır. 
Hastaların öksürük ve hapşırma ile havaya saçtığı virüslerle ve etkenle kirlenmiş eşyalara temas ile de 
bulaşabilir. Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha sık görülmektedir.
 Kuluçka dönemi 2-7 gündür. Öksürük, ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrıları olur, solunum yetmez-
liği gelişebilir.

Tedavi 
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Hasta ayrı odaya alınır, destek tedavisi yapılır. Ağız ve burunu örten maske takılır. Eşyaları ayrılır, kul-
lanılan maske, eldiven ve özel eşyaları ayrı toplanıp atılır. El hijyenine önem verilir. 

 SITMA ( Malarya)

Enfekte dişi sivrisineklerin(anofel) sokması ya da enfekte kan nakli ile bulaşan bir parazit hastalığıdır. 
Dört farklı sıtma etkeni insanda hastalık oluşturur.
 Kuluçka dönemi ortalama 14-30 gündür.
 Halsizlik, kırgınlık, kas ağrıları, baş ağrısı gibi ön belirtilerden sonra üşüme titreme ile ateş yüksel-
mesi ve bol terleme ile karakterize sıtma nöbetleri başlar. Bazı hastalarda ön belirti olmadan direkt 
nöbetler başlayabilir. Nöbetler etkenin cinsine göre 36-48-72 saat gibi belli aralarla gelir. Hastalığın 
şiddeti ve süresi parazitin türüne, coğrafi bölgesine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, gene-
tik yapısına, kullanılan ilaca göre değişmektedir. Plasmodium falciparum sıtması ağır seyretmekte 
ve ölümcül olabilmektedir. Bu enfeksiyonun görüldüğü ülkelerde yaşayanlar ve enfeksiyonu sık ge-
çirenlerde bağışıklık gelişir ve hastalık sınırlandırılabilir. Baş ağrısı şiddetlidir, ateş yüksekliği uzun 
sürelidir. Nöbetler düzensizdir. Mide- bağırsak bozuklukları, sarılık, kansızlık görülür. Tedaviye erken 
başlanmayan ve bağışık olmayan kişilerde hızla ilerleyerek ölüme sebep olur. Bazen tedaviye rağmen 
ölüm meydana gelebilir.

Tedavi
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Hasta yatırılmalı, yeterli sıvı ve ağrı kesici ilaç verilmelidir.
 Sıtmanın görüldüğü ülkelere yakın zamanda gitmiş olanlarda yukarıdaki belirtiler başladığında 
ilaç tedavisine hemen başlanmalı ve sağlık merkezine haber verilmelidir.
 Yedi gün süreyle günde üç kez ağızdan 650 mg kinin sülfat veya 3 gün, günde iki kez 4 tablet 
artemether-lumefantrin (Coartem) veya 3 gün, günde iki kez 4 tablet atovakuan-proguanil (Malaro-
ne) verilmelidir.
 Sıtmanın görüldüğü riskli bölgelere gitmeden önce ilaçla korunma sağlanmalıdır. İlaçla koruma 
hastalığı tamamen engellemeyebilir ancak daha hafif geçmesini sağlar.
 Malaryanın görüldüğü bölgeye gitmeden 1 hafta önce haftada bir kez klorokin kullanmaya baş-
lanır, döndükten sonra dört hafta daha almaya devam edilir. Korunmada kullanılan bir diğer ilaç dok-
sisiklindir. Seyahatten 1-2 gün önce başlanır, seyahat sonrası 4 hafta daha kullanlır. Bir diğer ilaç olan. 
Malarone’a, seyahatten 1-2 gün önce başlanır seyahatten sonra 7 gün daha devam edilir.
 Sıtmadan korunmada alınacak mekanik önlemler ise aşağıdaki gibidir.
 Sivri sinek sokmasını önlemek için kapı ve pencereler kapalı olmalı, cibinlik kullanılmalı, gemi 
üzerindeki güverte ve tahliye kayıkları gibi alanlarda su birikintisi oluşması engellenmeli, kol ve ba-
cakları örten giysiler giyilmeli açıkta kalan yerlere sinek kovucu ilaç sürülmeli, sinek görüldüğünde 
sineksavar spreyler kullanılmalıdır.



Bölüm
 3         H

A
STA

LIKLA
R

208  SUÇİÇEĞİ ( Varicella)

Solunum yolu ile bulaşır. Hastalar, su çiçeğinin tipik belirtileri görülmeye başlamadan 24-48 saat ön-
cesinden, vezikül kabuklarının düşmesine kadar olan sürede hastalığı bulaştırabilirler.
 Kuluçka dönemi ortalama 14-15 gündür.
 Ateş, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlıkla başlar, önce gövdede daha sonra baş, yüz, kol ve bacaklarda 
döküntüler başlar, bunlar su toplayarak vezikül şekline döner. Veziküller kabuklanır ve kabuklar bir 
iki haftada düşer. Bağışıklığı kuvvetli kişilerde hafif geçirilen bir enfeksiyondur. Hastalığı geçirenlerde 
ömür boyu bağışıklık kalır.

Tedavi
Yatak istirahati verilir, sıvı alınması önerilir kaşıntı giderici losyon kullanılır. 

Korunma
Bildirimi zorunlu hastalıktır.
Suçiçeği geçirmeyen personelin hasta ile teması önlenir. Bağışık yetmezliği olanlara aşı ile korunma 
sağlanır.

ŞARBON

 Şarbon, aslında hayvanlarda görülen bir hastalıktır. Hayvanlardan insana direkt temasla deriden veya 
hasta hayvanın etinin yenilmesi ile sindirim sistemi yoluyla ya da mikropla bulaşmış tozların solun-
masıyla bulaşır. Enfeksiyon sineklerle de bulaşabilir. İnsandan insana bulaş nadir olarak mümkündür. 
Kuluçka dönemi ortalama 1-7 gündür. 
 Deri şarbonunda mikrobun giriş yerinde kırmızı kabarıklık şeklinde başlar, su toplar, siyahlaşır, 
hastalığın şiddetine göre yüksek ateş ve genel durum bozukluğu görülür.
 Akciğer şarbonunda ateş, öksürük, nefes darlığı olur. Sindirim sistemi şarbonunda ateş, kanlı is-
hal, kusma görülür. Mikrobun kan yoluyla yayılmasıyla şuur bulanıklığı ve koma gelişerek hasta kay-
bedilir.

Tedavi
Deri şarbonu dışındaki şekilleri ölümcüldür. Tedavisinde penisilin kullanılır.

 TİFO

Kirli gıdalar ve içme suları ile sindirim yoluyla bulaşan bakteriyel sistemik bir enfeksiyondur.
 Kuluçka süresi ortalama 10-14 gündür. Oluşturan bakteriye göre Tifo ya da paratifo şeklinde ad-
landırılır. Klinikleri hemen hemen aynı olmakla beraber paratifo daha hafif seyirlidir.
 Tifoda hastalık belirtileri dört dönem gösterir. İlk hafta halsizlik, kırgınlık ve baş ağrısı ile ateş ya-
vaş yavaş yükselir. İkinci haftada dalgınlık, iştahsızlık olur. Ateşe rağmen nabız sayısı düşüktür. Ateş 
yüksek devam eder, genellikle karın ve göğüste döküntüler oluşur, çoğunlukla kabızlık daha az sıklık-
la ishal görülür. Ateş, üçüncü haftanın sonunda hızla düşer; bu dönemde ajitasyon, şuur bulanıklığı 
(mental konfüzyon) görülebilir ve hasta derin koma ile kaybedilebilir. Dördüncü haftada bulgular 
yavaş yavaş kaybolarak hasta iyileşmeye başlar. 

Tedavi
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Erken tedaviye başlanmazsa bağırsak delinmesi, kanaması, peritonit ile ölüm meydana gelebilir. 
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temastan kaçınılır, eldiven kullanılır, el hijyenine önem verilir, ortam temizliğine dikkat edilir.
 Tedavide sıvı kaybı yerine konur ve hafta süre ile günde iki kez 500 mg siprofl oksasin verilir.
 Hastalar belirtiler düzeldikten sonra yaklaşık 9 hafta daha dışkılarıyla bulaştırıcı olurlar.

Korunma
Tifo aşısı ile korunma mümkündür.

 TETANOS

Yara yerinden giren bakterinin salgıladığı toksin (zehir) nedeniyle oluşan kontrol edilemeyen kasıl-
malarla ilerleyen bir enfeksiyon hastalığıdır. 
 Kuluçka dönemi ortalama 15 (2gün-2 ay) gündür. İnsandan insana bulaşmaz. Genellikle yara ye-
rinde kasılma, halsizlikle başlar, çiğneme ve yutma güçlüğü, genel kasılmalar eklenir. Ses, ışık ve do-
kunma ile kasılmalar uyarılır. Hastanın yüzünde kasılmalar nedeniyle sahte gülümseme tarzı alaycı 
bir ifade olur. Vücuttaki kasılmalar nedeniyle hasta kendini belli bir pozisyonda tutar, bilinç açıktır 
ve hasta çok acı çeker. Solunum kaslarındaki kasılma nedeniyle solunum ve kalp yetmezliği ile ölüm 
meydana gelir.

Tedavi 
Tele Sağlık Merkezini arayınız
Hasta karanlık, sessiz bir odaya alınır. Sakinleştirme amacıyla Diazepam verilir.
Spesifik tedavisinde penisilinveya metronidazol verilir.

Korunma
Aşı başarılıdır. Her 10 yılda bir aşı tekrarlanmalıdır.

 TÜBERKÜLOZ ( Verem)

Bir grup bakteri topluluğu tarafından oluşturulan, genellikle akciğerleri daha az sıklıkla kemik, eklem, 
genital organlar, beyin, böbrekleri tutan kronik enfeksiyon hastalığıdır.
 Tüm dünyada görülmekle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde (Güneydoğu Asya, Sahra 
altı Afrika ve Doğu Avrupa) daha sık görülür. HIV enfeksiyonunun sık görüldüğü Afrika ülkelerinde 
görülme sıklığı fazladır.
 Hastalığın kuluçka dönemi 4-12 haftadır. Mikrobu alan her kişide hastalık meydana gelmeyebilir. 
Konağın savunma mekanizması mikrobu sınırlar ve hastalık oluşmaz. 
 Alkolizm, kanser, steroit kullanımı, kötü beslenme, HIV gibi bağışıklık sisteminin baskılandığı du-
rumlarda hastalık oluşur.
 Hastalık, hastaların öksürük ve burun salgılarından havaya saçılan canlı mikrop içeren ve havada 
asılı kalan damlacıklarla solunum yoluyla bulaşır. Hastalar antibiyotik kullanmaya başladıktan 2 hafta 
sonra bulaşıcılık durumları kaybolur.
 Akciğer tüberkülozunda halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, akşamları yükselen ateş ve gece terleme-
lerinin arkasından uzun süren öksürük ve kanlı balgam eklenir. 

Tedavi
Uzun süren öksürük ve yukarıdaki şikâyetleri olan hasta hekime yönlendirilir. Tedaviye gemide baş-
lanmaz. Özel sağlık kuruluşu tarafından tanı konulan hastalara klinik özellikleri ve tedavi seyrine göre 
birden fazla antibiyotik ile 6-9-12 ay kesintisiz tedavi yapılması gerekir. 
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210 Korunma
Tüberkülozdan kuşkulanılan hasta izolasyona alınır. BCG aşısı ile korunma sağlanabilir. 

 VEBA

Aslında hayvanlarda görülen bir hastalıktır. İnsanlara en sıklıkla fare ve sıçanlar üzerindeki pirelerin 
ısırması ile bulaşan, salgınlar oluşturan bakteriyel bir hastalıktır. Hasta insandan da pire ile diğer in-
sana bulaşabilir. Ayrıca akciğeri veba mikrobuyla hastalanmış zatürreli hastalardan solunum yoluyla 
da bulaşır.
 Kuluçka dönemi 2-6 gündür.
 Ani başlayan ateş, halsizlik, üşüme ve arkasından pirenin ısırdığı bölgedeki lenf bezlerinde şişme 
meydana gelir. Şişik lenf bezleri ağrılıdır birkaç günde irinleşir, akar. Mikrop kan yoluyla akciğere ya-
yılır. Kanlı balgam, göğüs ağrısı olur. Etkenin tüm vücuda yayılmasıyla ölüm meydana gelir.

Tedavi
Tele Sağlık Merkezini arayınız.
Vebadan şüphelenilen hasta izolasyona alınıp, hastaya ağız ve burnunu örten maske takılmalıdır. 
İzolasyon antibiyotik tedavisi başladıktan en az 48 saat sonrasına kadar sürdürülmelidir.
 Yatak istirahati, yeterli sıvı verilir.
 Spesifik tedavisinde 10 gün kas içine günde iki kez 30mg/kg/gün dozunda streptomisin verilir.

Korunma
Kemirgenler ve pirelerle zirai ilaçlarla mücadele edilmelidir. 
Vebanın görüldüğü yerlerde aşı ile korunma sağlanmalıdır.
Hasta ile temas edenlere tetrasiklin ile koruyucu tedavi uygulanmalıdır.

    PARAZİT HASTALIKLARI
İnsan vücudunun içine veya üzerine yerleşen parazit adı verilen mikroorganizmalarla oluşan hasta-
lıklardır.
 Kan ve dokuda bulunan protozoon hastalıkları.
 Sıtma (yukarıda anlatılmıştır).

 LAYŞMANİYAZİS

Leishmania adı verilen parazitler, insana tatarcıkların sokmasıyla bulaşır.
Leishmania enfeksiyonları insanda iki şekilde görülür. 
1. Kala Azar denilen iç organları tutan tipinde; ortalama 2-4 aylık kuluçka döneminden sonra tatar-

cığın soktuğu yerde kızarıklık ve papül oluşur. İştahsızlık, zayıfl ama, yüksek ateş, kusma, ishal, bo-
yundaki lenf bezlerinde büyüme, karaciğer ve dalak büyümesine bağlı karında şişme, kanamalar 
görülür. Hastalık iki yıl sürebilir. Bazen belirtiler hızlı ilerler ve ölüm meydana gelir.

Tedavi
Yatak istirahati, beslenme desteği verilir. Spesifik tedavide ise Glucantime, Pentostam, Lomidin kul-
lanılır.
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2112. Deri Layşmanyazı (Şark çıbanı); Vücudun örtülü olmayan bölgelerinde etkenin girdiği yerde kıza-
rıklık, papül oluşması bunun ülserleşerek kabuklanmasıyla aylarca süren bir enfeksiyondur. İyileş-
tikten sonra yerinde iz kalır.

Tedavi
Aynı ilaçlar kullanılır.

Korunma
Taşıyıcı kemirgenlerve hastalığı bulaştıran tatarcıklarla savaş, hastaların tedavisi için önemlidir.

TOKSOPLAZMA ENFEKSİYONLARI

Çoğunlukla hayvanlardan insanlara bulaşan zorunlu hücre içi bir parazit olan toksoplazmanın et-
ken olduğu bir enfeksiyondur. Kedilerin dışkısıyla dışarı atılan parazitin kistiyle kirlenmiş gıdaların 
yenilmesiyle veya hamilelik sırasında enfekte olan anneden bebeğe geçiş şeklinde hastalık bulaşır. 
Nadiren kan nakli ile de bulaştığı bildirilmiştir.
 Kuluçka dönemi yaklaşık 10-20 gündür. Belirti vermeden sessiz enfeksiyon şeklinde geçirilebil-
diği gibi boyun lenf bezlerinde büyüme, halsizlik, ateş, boğaz ağrısı merkezi sinir sistemi tutulumu, 
gözde enfeksiyon, karaciğer, dalak fonksiyonlarında bozulma ile seyreden ağır şekilleri de görülmek-
tedir. Hamilelik sırasında geçirildiğinde düşük, ölü doğum, bebekte anomaliler görülmektedir.

Tedavi
Primethamine, Timethoprıme-Sulfametaxazole, Sulfadiazin, Spiramisin kullanılabilir.

Korunma
Çiğ et yenilmemeli, çiğ sebzeler iyi yıkanmalı, el hijyenine dikkat edilmelidir.

BAĞIRSAK PROTOZOONLARI

 Amip ( Entemoeba)
İnsanlara amip kisti ile kirlenmiş gıda ve sularla bulaşır. Karın ağrısı, kanlı ishal, ateş, karaciğer ve ak-
ciğere yerleşmiş ise öksürük, yorgunluk, ağrı belirtileri verir. 

Tedavi
Nitroimidazol grubu ilaçlar kullanılır. 

Korunma
Genel hijyen kurallarına uyum önemlidir.

 Giardia 
Parazitin kist şeklinin ağız yoluyla su ve gıdalarla alınması ile bulaşır. İshal, kilo kaybına sebep olur. 

Tedavi
Nitroimidazol grubu ilaçlar kullanılır. 

Korunma
Genel hijyen kurallarına uyulması önemlidir.
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212 Bağırsak Solucanları
Bu grupta bulunan parazitler çoğunlukla insan ve hayvan dışkısıyla kirlenen eller, besin maddeleri ve 
sularla bulaşır. Deri, solunum yolu ve genital yollardan da bulaşma olabilir.
 Karın ağrısı, bulantı kusma, kabızlık, ishal, burunda kaşıntı, diş gıcırdatması, ağızdan salya akması, 
makatta kaşıntı gibi belirtiler görülür.

Tedavi
Pirantel, mebendazol kullanılır.

Korunma
Sanitasyon ve hijyen kurallarına uyum önemlidir.

Tenyalar
Çiğ ya da az pişmiş sığır ve domuz etiyle bulaşır. Karın ağrısı, ishal, kilo kaybı olabilir, dışkılama hari-
cinde günlük aktivite sırasında erişkin parazitler makattan dışarı düşerler.

Tedavi
Niklosamit, pirazikuantel kullanılır.

Korunma
Hasta hayvanların tedavisi ve çiğ et yenilmemesi önemlidir.

   CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

 BEL SOĞUKLUĞU ( GONORE)

Konağı sadece insan olan bir bakteri ile oluşan, cinsel yolla bulaşan, kadın ve erkek genital sistemini 
etkileyen bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünyanın her yerinde ve her yaşta görülebilen bir hastalıktır. En-
fekte kadından erkeğe bulaşma riski, erkekten kadına bulaşma riskinden daha düşüktür. İlişki sayısı 
arttıkça bulaşma ihtimali de artmaktadır. Homoseksüel ilişki ve oral seksle de bulaşma olmaktadır.
 Kuluçka dönemi 2-7 gündür. Erkeklerde, bol ve koyu renkli üretral akıntı, penis baş kısmında, idrar 
yolu ağzında kızarıklık, idrar yaparken yanma belirtileri olur. Tedavi edilmez ise üst genital organlara 
yayılır.
 Kadınlarda çoğunlukla vajinal akıntı, ara kanamalar, idrarda yanma görülür. Kadınların % 50 sinde 
belirti görülmeyebilir. Bir kısmında enfeksiyon üst genital organlara (tuba, uterus, overler) yayılarak 
kısırlığa sebep olabilir. Gebe kadınlarda gonore, düşüğe sebep olabilir, erken doğum ve bebek ölü-
mü riski artar.
 Her iki cinste de gonore, kan yoluyla vücuda yayılarak eklemlerde, beyin zarlarında ve kalpte 
enfeksiyona neden olabilir.

Tedavi
Seftriakson kullanılır.

Korunma
Çok eşlilikten kaçınma, kondom kullanımı önerilmektedir.
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213 FRENGİ (SİFİLİS)

Bakteriyle oluşan bulaşıcı sistemik bir hastalıktır. Bulaşma, enfeksiyonlu insanların vücut salgılarıyla 
(meni, vajinal salgı, tükürük, yara sızıntısı) kirlenmiş eşyayla, cinsel yolla, kan nakliyle, anneden çocu-
ğa rahim içinde ya da doğum sırasında meydana gelebilir.
 Erişkinde sifilis üç dönemde seyreder.
 Erken sifilis: 3-90 (ortalama 20) günlük kuluçka döneminden sonra etkenin giriş yerinde genellikle 
dış genital organlarda daha az sıklıkla ağız, serviks, makat bölgesinde papül şeklinde başlar. Birkaç 
günde pembemsi, zemini sert, ağrısız ve cerahatsiz şankr adı verilen genital bölgede cilt lezyonu şek-
lini alır. Şankr, tedavi edilmeyen olgularda 3-6 haftada kendiliğinden iz bırakmadan iyileşir. Şankrın 
görülmesinden 2-10 hafta sonra vücutta akıntılı döküntüler, ateş, kırgınlık, menenjit, lenf bezlerinde 
büyüme gibi sistemik belirtiler görülebilir.
 Gizli sifilis: Bu döneminde hastalık belirtileri kaybolur, ancak laboratuvar testleri ile tanı konulabilir.
 Geç sifilis: Bu dönemde sistemik yayılım sebebiyle tüm vücut etkilenebilir, özellikle merkezi sinir 
sistemi ve kalp- damar sistemi tutulumuna ait belirtiler görülür.

Tedavi
Penisilin kullanılır.

Korunma
Toplumdaki hastaların tespit ve tedavisi, tek eşlilik, seks hijyenine dikkat edilmesi, şüpheli cinsel te-
mas durumunda bir kez benzatin penisilin enjeksiyon önerilmektedir.

 AIDS (Edinilmiş İmmun Yetmezlik Sendromu)

HIV virüslerinin sebep olduğu fırsatçı enfeksiyonlar ve bazı nadir görülen kanserlerle seyreden bir 
enfeksiyon hastalığıdır.
 İlk olgular Kuzey Amerika ve Avrupa da görülmesine karşın günümüzde tüm HIV enfekte olgu-
ların %95’inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde, %89’u da Sahra-altı Afrika, Güney ve Güneydoğu 
Asya’da görülmektedir. Günümüzde HIV/AIDS hastalığı Sahra-altı Afrika’da birinci, dünyada ise 4. 
ölüm nedeni olarak bildirilmektedir. 
 SSCB’nin parçalanması ile meydana gelen değişimlerle Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya’da HIV 
enfeksiyonunun süratle yayıldığı görülmektedir. Dünya nüfusunun 1/5’inin yaşadığı Çin’de, özellik-
le damar içi uyuşturucu madde kullananlar arasında HIV pozitifl ik oranının kısa sürede yükselerek 
%70’lere ulaştığı saptanmıştır.
 HIV/AIDS hastalığı, tanımlandığı 1980’li yılların başlarında “korunmasız yapılan eşcinsel cinsel te-
mas ile bulaşmaktadır” diye bilinirken, 1990’lı yıllarından beri çoğu ülkede en sık korunmasız yapılan 
heteroseksüel cinsel temas ile, ikinci sıklıkta damar içi madde kullananların ortak paylaştığı enjektör-
le, üçüncü sıklıkta ise korunmasız yapılan homoseksüel cinsel temasla bulaştığı tespit edilmektedir. 
Cinsel yolla bulaşmada enfekte erkekten kadına bulaşma riski, kadından erkeğe bulaşma riskinden 
daha fazladır. Beraberinde eşlik eden başka bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon varlığında bu risk 
daha da artmaktadır. 
 Virüs kan ve kan ürünleriyle, organ ve doku nakliyle, enfekte anneden bebeğe gebelik esnasında, 
doğumda veya anne sütüyle bulaşabilir. 
 HIV enfeksiyonu farklı evrelerle seyretmektedir.
 HIV virüsü alındıktan 2-4 hafta sonra ateş, boğaz ağrısı, döküntü, eklem ağrısı, ishal, bulantı-
kusma, lenf bezlerinde şişme gibi genel hastalık belirtileri görülebilir. Bu dönem 2-4 haftada geçirilir 
ve laboratuvar antikor testleri negatiftir. Virüs alındıktan 6-12 hafta sonra HIV ile ilgili antikor testleri 
pozitifl eşir. 
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214  İlerleyen yaklaşık 7-10 yıl süren dönemde hastalık belirtisi olmamasına rağmen virüs vücutta üre-
meye devam eder.
 Klinik olarak belirtilerin çıktığı son dönemde, virüsün etkisiyle vücutta bağışıklık sisteminin çök-
mesine bağlı olarak fırsatçı enfeksiyonlar ve bazı kanserler ortaya çıkar. Bu dönemde deride mantar 
enfeksiyonları, uçuk, siğiller, apseler, sellülit görülebilir. Mide- bağırsak sisteminin tutulmasına bağlı 
olarak yutma güçlüğü, bulantı kusma(kanlı), karın ağrısı, ishal şikâyetleri olur. Akciğerlerin tutulma-
sıyla Pneumocystis carinii, tüberküloz mikrobu ve diğer etkenlerle gelişen pnömoniye bağlı olarak 
öksürük, ateş, terleme, kilo kaybı belirtileri görülür. Kalp, böbreklerin tutulmasıyla bu organlarda yet-
mezlik gelişir. Merkezi sinir sisteminin toksoplazma, kriptokok gibi fırsatçı mikroplarla enfeksiyon 
gelişir. Kaposi sarkomu, lenfoma, genital organ kanserleri görülür.

Tedavi
Virüse karşı etkili ilaçlarla hastalığın seyrinde yavaşlama ve yaşam süresinde uzama sağlanabilmek-
tedir.

Korunma 
Tek eşlilik, kondom kullanılması, ortak enjektör kullanılmaması, kan bankası çıkışlı kontrollü kan kul-
lanılması önerilir. Kondomun koruyuculuğunun tam olmadığı unutulmamalıdır.
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 BÖBREK TAŞLARI 

Genel Bilgiler
Taşlar böbrek taşları şeklinde adlandırılsa da idrar boşaltım sisteminin herhangi bir yerinde buluna-
bilir. Taşlar; böbrekte oluşabildiği gibi üreterler (böbreği idrar kesesine bağlayan borucuklar) yoluyla 
idrar kesesine buradan da üretraya (idrarı dış ortama taşıyan kanal) geçebilir. Taşların büyüklüğüne 
ve yerine göre hastada oluşturduğu etkiler farklılık gösterir. 5 mm çapa kadar olan taşların büyük 
kısmı kendiliğinden düşebilir.

Resim 1. Böbrek, üreterler ve mesanenin vücuttaki yerleşimleri.

mesane

üreter

böbrek

böbreküstü
bezi

S .Altunay M.D.

3.5. BÖBREK VE DİĞER İDRAR YOLLARI 
HASTALIKLARI
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216 Belirtiler
• Ağrı: Böbrekte yerleşmiş bir taş dayanılmaz derecede ağrı yapabileceği gibi, hiç ağrı yapmaz veya 

çok az ağrı yapabilir. Taş üreterlere düşebilir ve bu durumda şiddetli ağrı yapma olasılığı daha faz-
ladır. Hangi taşların daha az hangilerinin ise daha fazla ağrıya neden olabileceğini tahmin etmek 
zordur. Ağrı gelip geçici olabilir. Genellikle taşın olduğu böğür bölgesinde olmak üzere kasığa ve 
erkeklerde testislere (yumurtalara) doğru yayılabilir.

• İdrar yaparken yanma ve sık sık idrara çıkma hissi. 
• Bulantı ve kusma. 
• İdrarda gözle görülebilen ya da ancak idrar tahliliyle anlaşılabilecek kanama. 
• Yüksek ateş olması idrar yolları enfeksiyonunu akla getirmelidir (Bkz. İdrar Yolu Enfeksiyonları Bö-

lümü, s. 217).

Tedavi
• Gözlem ve tedavi için öncelikle iletişime geçin Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Ağrının olduğu bölgeye sıcak uygulama veya sıcak duş ağrıyı azaltabilir.
• Bol sıvı alımı sağlanmalıdır. Ağız yoluyla sıvı alınamıyorsa damar yolu açılarak 1000 cc izotonik 

NaCl verilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Şiddetli ağrı varlığında 75 mg diklofenak Na ve hiyosin-N-butilbromür 20 mg ampul kas yo-

luyla enjekte edilir. Günde iki kez tekrarlanabilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Ağrı azalmıyorsa ya da yüksek ateş durumunda Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 İDRAR YAPAMAMA 

Genel Bilgiler
Bu bölümde ani gelişen idrara sıkışma ve idrar yapamama durumundan bahsedilecektir. Mesanenin 
idrarla dolu olmasına rağmen idrarı boşaltamama ve şiddetli ağrı durumudur. Birçok nedene bağlı 
olarak gelişebilir: 
• En çok orta yaş ve üzeri erkeklerde büyümüş prostat bezinin üretrayı (idrarı dışarı atmamızı sağ-

layan kanal) kapatması sonucu oluşur. 
• İdrar yolu enfeksiyonları.
• Üretra darlıkları.
• Travma: Yüksekten düşme, karın alt tarafına veya apış arasına alınan darbe sonucu idrar yapama-

ma.

Belirtiler
• Aşırı idrar yapma isteğine rağmen mesaneyi boşaltamama ya da damla damla idrar yapma.
• Alt karın bölgesinde şiddetli ağrı. 
• Göbek altı bölgede gözle görülebilen ya da dokunmayla hissedilebilen şişkinlik.
• Travma sonrası gelişti ise idrarda ya da üretra ağzında kanama.

Tedavi
• Hastaya acilen idrar sondası takmak gerekir.
• Antiseptik solüsyon ile üretra ağzı silinir. Steril eldiven giyilmesi sonrası üretraya % 5’lik lidokain 

jel sıkılır ve 14 F numara sonda nazikçe mesaneye ilerletilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Hasta idrar kanalını sıktığında sonda mesaneye geçmez. Bu durumda sondanın takıldığı yerde 

biraz beklenerek nazik bir şekilde tekrar denenir.
• Sonda en son çatal noktasına kadar ilerletilerek idrar gelmesi beklenir.
• İdrar gelişi izlenirse sondanın tahliye ucu belli aralarla açılarak mesane boşaltılmalıdır.
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• Sonda uygulanırken mutlaka kayganlaştırıcı olarak lidokain jel ya da vazelin merhem kullanıl-

malıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Sonda nazikçe tekrar denemeye rağmen ilerlemiyorsa veya üretra ağzından kan gelişi izlendi ise 

asla zorlanmamalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Travmaya bağlı idrar yapamama durumunda üretra ağzında kanama görülmesi halinde asla son-

da yerleştirilmemelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Resim 2: Erkekte sondanın üretraya yerleştirilmesi.

 İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI 

 SİSTİT ( MESANE İLTİHABI) 

Genel Bilgiler
Genellikle bir enfeksiyon sonucunda idrar kesesinin iltihaplanmasıdır. Kadınlarda üretra erkeklerin-
kinden çok daha kısa olduğu için dış ortamdan bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolaydır. Bu 
nedenle kadınlarda sistitlerin görülme oranı çok daha yüksektir.

kaucuk
sonda

idrar
kesesi

pubis

prostat
bezi

sperm
kanalı

testis

anüs

kalınbarsak
sonu

sfinkter
(büzücü kas)

S .Altunay M.D.
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• Sık idrar yapma.
• Ağrı: İdrar sonrası da sürebilir, kasık bölgesine yayılabilir.
• İdrar sırasında veya sonrasında yanma.
• Kanama: Çıplak gözle idrarda görülebilir.
• İdrarda bulanıklık ve kötü koku.

Tedavi
• Üç gün, günde iki kez 500 mg siprofl oksasin tablet ve 400 mg ibuprofen tablet kullanılması ço-

ğunlukla yeterli olur. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Not
• Tuvaletten sonra makatı önden arkaya doğru siliniz. 
• İdrarınızı uzun süre tutmayın. Mümkün olabildiği kadar sık idrarınızı yapın. 
• Bol sıvı gıda tüketin.

 ANİ BAŞLAYAN PROSTAT İLTİHABI 

Genel Bilgiler
Sıklıkla dış idrar kanalı vasıtası ile gelen bakteriler prostat iltihabına sebep olurlar. Tedavi edilmezse 
prostat apsesine dönüşebilir.

Belirtiler
• Ateş ve titreme
• Ani ve sık idrar yapma isteği
• Testis torbası ve makat arasına yayılan ağrı
• Bulantı ve kusma
• İdrar yaparken yanma
• İdrar yapmada güçlük veya hiç idrar yapamama.

Tedavi
• Hastanın genel durumu kötü ise ve ateş mevcutsa hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir.
• Ağızdan tedavi alamayacak düzeyde bulantı ve/veya kusması olan hastalara damar yolundan sıvı 

ve antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. 
• Ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar verilir.
• İdrar yapamayan hastalara sonda takılmalıdır.
• Hasta kısa sürede hastaneye ulaştırılamayacaksa geçici tedavi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 PİYELONEFRİT ( BÖBREK İLTİHABI) 

Genel Bilgiler
Böbrek dokusunun iltihabıdır. Bakteriler alt idrar yollarından ya da daha nadiren kan yoluyla böbreğe 
gelir. Önemli bir hastalıktır. Hastanede yatış gerektirebilir.

Belirtiler
• Yüksek ateş (39o- 40o C)
• Ağrı: Sırtın her iki yan taraftaki boşluklarında ve karın bölgesinde
• Sık idrara çıkma
• Bulantı ve kusma 
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• Ateş, tansiyon, nabız kontrolü gereklidir.
• Damar yolu açılarak antibiyotik, iltihap giderici ilaçlar ve yeterli miktarda sıvı verilmelidir.
• Hasta kısa sürede hastaneye ulaştırılamayacaksa geçici tedavi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 ANİ BAŞLAYAN TESTİS (YUMURTA) AĞRISI

 EPİDİDİMİT-  ORŞİT 

Genel Bilgiler
Epididimit (testisler üzerinde yer alan ve üremede  rol oynayan yapıların iltihabı) genellikle üriner 
sistem enfeksiyonları, klamidya enfeksiyonu ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve 
prostatitler (prostat iltihapları) sonucu bulaşan bakterilerle oluşurlar. Epididimdeki iltihabın testise 
ulaşması sonucu ortaya çıkan tablonun adına da orşit denir. Her iki klinik tablonun belirtileri ve teda-
vi şekilleri benzerlik gösterir. 

Belirtiler
• Ağrı
• Şişlik
• Ateş 

Tedavi
• Soğuk uygulama
• İltihap gidericiler – Ağrı kesiciler
• Antibiyotik
• Tanı ve tedavi yönlendirmesi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 TESTİS TORSİYONU (BURULMASI)

Genel Bilgiler
Bu hastalıkta testisler; bağlı olduğu ve onları besleyen kan damarlarının etrafında dönerek burul-
maktadır. Bunun sonucunda damarlar testise kan taşıyamamakta, bu durum erkenden düzeltilmezse 
testis kangren olmaktadır. Dönme riski, ergenlik döneminde en fazladır. Hastalık seyri açısından tes-
tis ve epididim iltihabı ile karışır.

Belirtiler
• Ani gelişen testis ve kasık ağrısı
• Bulantı ve kusma 
• Testisin ayakta duran bir çocukta normalde olduğu gibi yukardan aşağı değil aksine yatay ko-

numda durması 
• Yumurta etrafında su toplanması ve şişlik.

Tedavi
• Acil cerrahi girişim gerektirir. 
• Yumurtanın kurtarılması (kangrene olmaması) için 4-6 saat içinde müdahale edilmesi gerekir.
• Tanı ve tedavi yönlendirmesi için Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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220  CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR

 ÜRETRİT 

Genel Bilgiler
Üretrit, üretranın (mesaneyi dışarıya bağlayan sidik borusu) iltihabi durumuna verilen addır. Genel-
likle cinsel yolla bulaşır. 

Belirtiler
• Akıntı: Çoğunlukla hafif bir akıntı şeklindedir. Görünüm sarı veya renksiz vasıfta olabilir. Bazen 

daha fazla miktarda akıntı görülebilmekte ise de bu durumda daha çok gonore (bel soğukluğu) 
düşünülmelidir. Buna karşı bazı hastalarda ise hiç üretral akıntı olmayabilir.

• İdrar yaparken yanma. 
• Üretrada kaşıntı hissi.

Tedavi
• Doksisiklin 100 mg kapsül günde iki kez, 1 hafta süreyle. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Cinsel eşlerin beraber tedavisi gereklidir.

 SİFİLİS ( FRENGİ) 

Genel Bilgiler
Sifilis, belirtili ve belirtisiz dönemlerle seyreden, deri, mukoza ve iç organları tutabilen, tedavi edilme-
diğinde kronikleşen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Hastalık Treponema pallidum bilimsel adıyla 
tanınan sarmal yapılı bir bakteri tarafından oluşturulur. Bakterinin bulaşması için üreme organlarının 
mukozasında önemsiz sa yılabilecek hastalık belirtilerinin hatta ufak sıy rıkların bulunması yeterlidir. 
Ayrıca öpüşme ya da eşcinsel ilişki de bulaşma yolları arasında yer alır.

Belirtiler
• Lenf bezlerinde şişlik.
• Ağrısız çıban.
• Deri döküntüleri (çok farklı şekillerde kendini gösterir).
• Hafif ateş, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, kas ve kemik ağrıları.
• Kıllarda dökülme (kaş, saç).
• Sinir sistemi, eklem, karaciğer, göz ve böbrek tutulumu olabilir.

Tedavi
• Erken dönem sifilis tedavisinde kısa süreli penisilin yeterli iken geç dönem hastalarda daha uzun 

süreli tedaviler uygulanır.

 CİNSEL ORGAN SİĞİLLERİ ( KONDİLOMA) 

Genel Bilgiler
Çoğunlukla cinsel ilişkiyle bulaşırlar. İnsan papilloma virüsü (HPV) adlı virüsler tarafından oluşturu-
lurlar. Sıklıkla penis, skrotum (torba) ve pubis denen kıllı bölgede eşcinsel ilişkilerde de anal bölge-
de (makat civarında) ortaya çıkmaktadırlar. Cinsel organda küçük pembe veya kırmızı şişlik şeklinde 
görülebildiği gibi, birkaç siğilin bir araya gelerek oluşturduğu karnıbahar şeklinde de görülebilirler.

Belirtiler
• Siğillerin yukarıda belirtilen yerlerde varlığı.



3.5. Böbrek ve D
iğer İdrar Yolları H

astalıkları

221Mevcut Siğillerde
• Ülserasyon (çukurlaşma şeklinde yara oluşumu)
• İltihaplanma
• Kanama ortaya çıkabilir.

Tedavi
• Medikal (İlaç tedavisi): Küçük siğillerde tercih edilir.
• Cerrahi: Tüm siğillerde etkin yöntemdir.

 KASIKTA LENF DÜĞÜMÜ ŞİŞLİĞİ

Genel Bilgiler
Birçok cinsel yolla bulaşan hastalık lenf bezlerinde şişme-
ye neden olabilir. Sifilis, şankroit, herpes ve lenfogranü-
loma venereum gibi birçok hastalık kendini lenf bezleri 
üzerinden belli ederler. 

Belirtiler
• Cilt ülseri
• Lenf bezlerinde ağrı ve gerginlik (ağrısız da olabilir)
• İltihap

Önlemek için
• Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak en basit 

ve etkili çözümdür. Tüm cinsel yolla bulaşan hasta-
lıklardan korunmak için önerilir.

 BALANİT 

Genel Bilgiler
Balanit, cinsel organ ucunun iltihaplanmasıdır. Bazen 
üretra açıklığını da kapsar. Sünnet olmamış erkeklerde 
daha fazla görülür.

Belirtiler
• Kızarıklık
• Şişlik
• Kaşıntı ve tahriş

Tedavi
• Sünnet
• Günde 3 kez su ile temizlik
• %2’lik mikonazol krem

S . l unay M
D

A t

. .
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S l M.A tunay .D.

Resim 3. Penise prezervatif (kondom) 
yerleştirilmesi.
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 FELÇ ( İNME)

GENEL BİLGİLER
Dünya sağlık örgütü inmeyi ‘hızla gelişen serebral işlevlerin fokal veya yaygın bozukluğuna bağlı 
klinik bulgular olup, 24 saat veya daha uzun sürme veya ölüm gelişmesi’ olarak tanımlamaktadır.
 İnme 2 tipte görülebilir.

1. İskemik (tıkayıcı tip) inme
2. Hemorajik (kanayıcı tip) inme

 İnmede aşağıdaki klinik bulgulardan biri beya birkaçı bir arada bulunabilir. Bu sayılanların ani 
veya dakikalar içinde gelişmesi durumunda hastada inme gelişmiş olabileceği akla gelmelidir.

BELİRTİLER
• Anlama bozukluğu; söylenenleri anlayamama
• Konuşma bozukluğu; konuşamama veya peltek konuşma
• Vücudun bir tarafında güçsüzlük, kuvvetsizlik
• Vücudun bir tarafında uyuşma veya his kaybı
• Denge bozukluğu
• Görme bozukluğu; bir tarafı görememe, görme kaybı veya çift görme
• Bilinç bozukluğu ve/veya bilinç kaybı
• Ani çok şiddetli baş ağrısını takiben bilinç bozukluğu ve/veya yukarıdaki bulgulardan bir veya 

birkaçının mevcudiyeti. Bulantı-kusma eşlik edebilir.

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK
Beyni besleyan damarlardan herhangi birinin neden olduğu geçici iskemiye (kansızlığına) bağlı ola-
rak meydana gelen ve 24 saatten kısa süren serebral fonksiyon bozukluğudur. İnmede görülen yu-
karıdaki bulgulardan herhangi biri veya birkaçının gelişip, 24 saatten kısa bir zaman dilimi içinde 
düzelme halidir. Atak genellikle 2-60 dakika sürer.

ÖNEMLİ NOT
Önemle vurgulanması gereken nokta, geçici iskemik atağın (GİA) inme gibi acil bir tablo olduğudur. 
İnme ile ilişkili bulguların 5 dakika sürüp geçmesi iç rahatlatıcı bir özellik olarak görülmemelidir. Ba-
zen bu tablo peşinden gelecek bir inmenin habercisi olarak ortaya çıkmaktadır.
 İnme ve/veya geçici iskemik atak bulguları gelişen bir hasta için hemen Tele Sağlık Merkezi 
aranmalı ve en kısa zamanda en yakın tıbbi tedavi kurumuna sevk edilmelidir. 

 BAŞ AĞRISI

GENEL BİLGİLER 
Baş ağrısı olan bir hasta ile karşılaştığımızda ayırt etmeye çalıştığımız ilk şey, bu baş ağrısının sinir 
sistemini ya da vücudun diğer kısımlarını etkileyen bir hastalığın bir bulgusu mu (sekonder) oldu-

3.6. SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
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223ğudur. Sekonder baş ağrıları, tüm baş ağrılarının küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Büyük çoğunluk 
(%90) ise, merkezi sinir sisteminin baş ağrısı dışında bir hastalığı ile ilişkili olmayan (primer) baş 
ağrılarıdır. 

Primer (Birincil) Baş Ağrıları 
Migren, Gerilim-tipi baş ağrısı, Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik baş ağrıları, diğer pri-
mer baş ağrıları şeklinde sınıfl andırılır.
•  Migren, ağrı atakları şeklinde ortaya çıkar; ataklar erişkinlerde 4-72 saat sürer; başın bir yarısın-

da ya da iki yanlı olur; sıklıkla zonklayıcıdır; şiddeti eğilmek, ağır nesne taşımak, merdiven inip 
çıkmak ile artar; ışık, ses ve koku rahatsızlık verebilir; kişinin günlük faaliyetlerini kısıtlar; bulantı/
kusma eşlik eder; migrenlilerin %15’inde, atak öncesinde, 1-60 dakika süren fokal nörolojik semp-
tomlar (pırıltı-sim görme, görmede azalma gibi) olur.

• Gerilim-tipi baş ağrısı, seyrek ataklar ya da sık ataklar halinde (ayda 15 günden az), her bir atak 
30 dakika-7gün süreli ya da süregen (ayda 15 gün veya daha sık), her bir atak saatler süreli ya da 
devamlı olur; başta yaygın iki tarafl ı, başın arkasında ya da önünde belirgin, bazen çember şek-
linde olur; künt ve sıkıştırıcı bir tarzda olur; beden hareketleri ile şiddeti artmaz; bulantı-kusma 
genellikle eşlik etmez; ışık ya da ses rahatsızlık verebilir.

• Küme baş ağrısı, sıklıkla haftalar ve aylar süren ağrılı dönemleri, aylar veya yıllar süren ağrısız 
dönemlerin izlemesi şeklinde ancak nadiren devamlılık gösterecek şekilde olur; günde 1-8 kez 
tekrarlayan ağrı atakları olur; ataklar 15-180 dakika sürebilir; ağrılar çok şiddetli, batar, oyulur tarz-
da olur; her zaman aynı göz çevresinde ya da şakak-kulak üstü bölgesinde görülür; ağrı ile aynı 
tarafta gözde kanlanma, gözde yaşarma, burunda doluluk, burun akıntısı, göz kapağında şişme, 
alın ve yüzde terleme, göz bebeğinde küçülme, göz kapağında düşme eşlik eder.

Sekonder (İkincil) Baş Ağrıları
• baş ve/veya boyun travmasına bağlanan baş ağrıları.
• baş ya da boyundaki l damarsal bozukluklara bağlanan baş ağrıları.
• kafa içi bozukluklara bağlı damarsal olmayan baş ağrıları.
• madde kullanımı ya da kesilmesine bağlanan baş ağrıları. 
• sinir sisteminin ya da sistemik enfeksiyona bağlanan baş ağrıları.
• homeostaz bozukluğuna bağlanan baş ağrısı.
• baş, boyun, gözler, burun, sinüsler, dişler, ağız ya da diğer yüz veya kraniyal yapılara bağlanan baş 

ya da yüz ağrısı. 
• Psikiyatrik bozukluklara bağlanan baş ağrısı.
 Bir de ilk iki gruba girmeyen, kraniyal nevraljiler ve santral yüz ağrısı ile diğer baş ağrıları, kraniyal 
nevralji, merkezi ya da primer yüz ağrıları vardır. 
 
BELİRTİLER
Sekonder (ikincil) baş ağrısını düşündürecek özellikler:
• Yeni başlayan baş ağrısının ani başlangıçlı ve şiddetli olması.
• Kişinin yaşamındaki en şiddetli ağrı olarak tanımlanması.
• İlerleyici ve tedaviye dirençli kusmanın eşlik etmesi.
• Ateş, ense sertliği (sırt üstü yatan kişinin başının muayenen edenin eli ile öne doğru eğilmesine 

direnç hali), Meningeal iritasyon bulgusu (ense sertliği muayenesi yapılırken, hastanın dizlerinin 
bükülmesi) bulunması.

• Epilepsi nöbetinin tabloya eşlik etmesi.
• Fokal Nörolojik defisitin (bir vücut yarısında güçsüzlük, yüzde kayma, konuşma bozukluğu, den-

ge bozukluğu gibi) eşlik etmesi.
• Bilinç bozukluğu ya da bayılmanın eşlik etmesi.
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• Oftalmoskop ile göz dibinde papilla ödemi ya da kanama saptanması.
• Baş ağrısının günler içinde ilerleyici seyretmesi ve tedaviye yanıt vermemesi.
• Halsizlik, kilo kaybı, sistemik bir hastalığın varlığı.
• Baş ağrısının merdiven çıkma, eğilme, koşma, ağır nesne kaldırma/taşıma, ıkınma veya öksürme 

ile artması.
• Uyku bozukluğuna neden olan bir hastalığın eşlik etmesi.
• Baş ağrısının 10 yaşından önce ve 50 yaşından sonra başlaması.
• Baş ağrısının son 6 ay içinde başlamış olması, önceden kişide bulunmakta olan tekrarlayan baş 

ağrısının karakter, sıklık, şiddet gibi özelliklerinin değişmiş olması.
• Baş ağrısını hamilelik döneminde veya doğum sonrasında başlaması. 
• Baş ağrının vücut ve baş pozisyonu ile ilişkili olması.
• Kan basıncının yüksek olması.

İLK YARDIM 
• Hastanın sakin ve loş bir ortamda, başı 30 derece yüksek olacak şekilde yatması çoğu baş ağrısına 

iyi gelmekle beraber, bazı baş ağrılarında hastalar oturmayı ya da ayakta dolaşmayı tercih edebi-
lir. Hastanın baş ağrısının niteliğini (yeri, süresi, tekrarlayıp tekrarlamadığını), ne zamandan beri 
olduğunu, bulantı, kusma, ışık ya da sese karşı duyarlılık olup olmadığını, ayrıca eşlik eden baş-
ka yakınmalarının, darbe/düşme, ateşli hastalık öyküsünün, tekrarlayan baş ağrısının, eğer varsa 
şimdiki ağrısının eski ağrılarından farklı olup olmadığını öğreniniz.

• Darbe-düşme öyküsü yoksa ense sertliği olup olmadığına bakınız. Hastanın ateşini, nabzını, da-
kikada kaç kez soluk alıp verdiğini, kan basıncını ölçünüz. Hastanın görme sorunu, yüzünde kay-
ma, konuşmasında bozukluk olup olmadığına dikkat ediniz. Hastanın otururken ya da yürürken 
dengesini sürdürüp sürdüremediğine dikkat ediniz. Hastadan önce her iki kolunu, sonra her iki 
bacağını kısa bir süre havada tutmasını isteyiniz. 

• Hastayı dinleyip muayene ettikten sonra Sekonder baş ağrısı olasılığı aklınıza geliyorsa 
Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 
TEDAVİ 
• Migren atağı ise, hasta sessiz ve loş bir yerde istirahat etmeli.
•  Hafif-orta derecede ağrı varsa parasetamol (500mg tablet), ketoprofen (50 mg tablet) naprok-

sen (1100mg tablet) ya da fl urbiprofen (100mg tablet) ile birlikte domperidon (10mg tablet) 
veriniz. 

• Orta-şiddetli migren ağrısı var ve belirgin kalp koroner arter hastalığı öyküsü yoksa eletriptan 
40mg tablet ya da Frovatriptan 2.5 mg tablet ya da Naratriptan 2.5 mg tablet ya da Rizatriptan 
10mg tablet ya da Zolmitriptan 2.5 mg tablet ya da Sumatriptan 20 mg tablet veriniz.

•  Bu ilaçlara rağmen şiddetli migren ağrısı devam ediyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız. 
• Gerilim tipi baş ağrısı atağında, ağrı hafif-orta derecede ise Parasetamol 1000 mg tablet ya da 

Ketoprofen 25 mg tablet ya da Naproksen 550 mg tablet verin. 
• Bu ilaçlara rağmen gerilim tipi baş ağrısı devam ediyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız. 
• Küme baş ağrısı atağı ise, hastaya oturur ve dik durumda olduğu halde, maske ile 10 litre/dakika 

dozunda, 10 dakika süre ile oksijen veriniz. Oksijen tedavisi yerine cilt altına 6 mg sumatriptan 
enjeksiyonu yapınız ya da 5 mg zolmitriptan tablet veriniz. 

• Bu ilaçlara rağmen küme baş ağrısı devam ediyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız. 

ÖNEMLİ NOTLAR
• Ani başlayan, hastanın yaşamındaki en şiddetli ağrı şeklinde tanımlanabilen, merdiven çıkma, 

eğilme, koşma, ağır nesne kaldırma/taşıma ile ilişkili baş ağrılarında subaraknoid kanama (bir 
çeşit beyin kanaması), arteriyovenöz malformasyon (atardamarlarla birlikte toplardamarları da 
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ması) akla gelir.

• Baş-boyun travması sonrasındaki ağrıda kafa içi hematom (kafatası içinde kan birikimi), boyun 
damarlarında diseksiyon (damar duvarında kısmi yırtılma sonucu bazı katmanları arasında kan 
toplanması ile damar iç çapının daralması) akla gelir.

• Sıklığı ve şiddeti gittikçe artan baş ağrısında kafa içinde basınç artışı, kafa içi tümör, kronik subdu-
ral hematom (beynin dura zarı altında kan birikimi), ilaçların aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı akla 
gelir.

• Öksürme-ıkınma ile ilişkili baş ağrısında kafa içi basınç artışı, kraniyovertebral bileşke (kafatası ile 
omurga birleşim bölgesinin) oluşum bozukluklarını akla getirir.

• Yatar pozisyonda baş ağrısının artması kafa içi basınç artışını akla getirir.
• Ayağa kalkınca baş ağrısının artması kafa içi basınç düşüklüğünü akla getirir.
• Elli yaş sonrası temporal (şakak+kulak üstü) bölgede ağrı ile birlikte, temporal atardamara doku-

nunca duyarlılık, çiğneme ve konuşma ile çenede sızı olması, çabuk yorulma, omuz bölgesinde 
ağrı ve eritrosit sedimentasyon (kırmızı kan hücresi çökme) hızının belirgin derecede yüksek ol-
ması (şakak atardamarı iltihabı (temporal arterit) olasılığını akla getirir. Temporal arterit düşünü-
lüyorsa (Tele Sağlık Merkezini arayınız) hastaya derhal kortizon başlanmalıdır. 

 SARA ( EPİLEPSİ) VE NÖBET

GENEL BİLGİLER
“Epilepsi nöbeti”, ani başlayan, kısa süren (saniyeler-dakikalar), sağlıklı bir kişide olması beklenme-
yen hareketlerin/ davranışların belirmesi ya da olması beklenen hareketlerin/ davranışların kaybı ile 
şekillenen, beyin işlev bozukluğudur. 

• Motor (kas kasılması ile ilişkili; hareket artışı ya da azalması) 
• Duysal (kişinin duyusu, algısı, hafızası ile ilişkili) 
• Otonom (kalp-damar, mide-bağırsak, terleme, sıcak ayarlaması ile ilişkili) 

 Bazı epilepsi nöbetlerine bilinç etkilenmesi eşlik eder.
 Epilepsi nöbeti vücudun tümünü ilgilendirebilir ya da vücudun bir kısmına sınırlı olabilir. Epilepsi 
nöbeti, sinir sistemini etkileyen bir rahatsızlığın, kendisini gösterme şekillerinden biridir. 
 “Epilepsi”, epilepsi nöbetlerinin, farklı zamanlarda, kendiliğinden tekrar etmesi halidir. 
 Kişinin geçirdiği epilepsi nöbeti, bilinen epilepsi tanısı olan hastanın, tekrarlama zamanı gelmiş 
nöbeti olabilir. 

Bilinen epilepsi tanısı olmayan bir kişide ortaya çıkan ilk epilepsi nöbeti, sinir sistemini etki-
leyen birçok hastalık olasılığının en kısa bir süre içinde araştırılmasını zorunlu kılar. Elbette 
bilinen epilepsisi olan bir kişinin de, sinir sistemini etkileyen yeni bir hastalığa bağlı olarak 
epilepsi nöbeti geçirme olasılığı vardır. 

BELİRTİLER 
• Tonik (kaskatı kalma) 
• Klonik (kasılmanın kısa süreli bölünmelere uğraması)
• Miyoklonik (sıçrayıcı hareket) 
• Atonik (kasların olağan gerginliğini kaybetmesi) 
• Astatik (düşme) 
• Duyusal (uyuşma, karıncalanma, görme, işitme, koku, tat) 
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226 • Yaşantısal (korku, çökkün duygu durum, sevinç, öfke, aşina olma ya da yabancılama duyumu, 
hallusinasyon-varsanı- illüzyon-yanılsama-). 

• Bilişsel bozulma (durup kalma, dalma, kopma, çevresi ile iletişim kuramama; kavrayamama; algı-
sına, ödevine ve duygu durumuna uygun davranmama; bellek sorunu yaşama; sonuçları kestire-
meme, seçim yapamama, süreci izleyememe, başlayamama).

• Otonomik (çarpıntı, terleme, göz bebeklerinin büyümesi gibi).

Jeneralize Tonik-Klonik Nöbet (Grand Mal)
• Gözlerde kayma, vücutta kasılma (devamlılık gösteren kasılı kalma ile bunu izleyen dönemde 

kasılmanın kısa aralıklarla bölünmesi), (birkaç dakika süreli).
• Şuur kaybı, bazen morarma (özellikle ağız çevresinde). 
• Otonomik bulgular (ağızda tükrük, çarpıntı, terleme, kan basıncı yükselmesi/düşmesi). 
• bunu izleyen dönemde hareketsiz kalma, hırıltılı solunum, bilinç etkilenmesi dönemi (dakikalar-

saatler). 
• Bu nöbeti izleyen, dakikalar-saatler sürebilen uyanıklık azlığı, tanıyamama, kafa karışıklığı döne-

mi olabilir.

 STATUS EPİLEPTİKUS

En az 5 dakika ve üzeri devam eden epilepsi nöbetinin varlığı ya da elektrografik (EEG-
elekroensefalogram- kaydı ile gösterilen) epileptik aktivitenin varlığı.

İLK YARDIM
• Jeneralize (yaygın) tonik-klonik nöbet geçirmekte iken hastanın yanında bulunuyorsanız, yara-

lanmaması için yardımcı olun. Nöbet bittikten hemen sonra hastayı yan tarafına yatırın; kendi 
elini yanağının altına yerleştirin, ağzındaki salgıları bir bezle silin, ağzına “hava yolu” yerleştirin, 
aspiratör ucuna taktığınız bir aspirasyon sondası ile ağız boşluğunda birikmiş olan salgıları boşal-
tın; sonra hastaya oksijen verin. 

• Nöbeti gören varsa, ayrıntılı tarif alın. Kişinin yakın zamandaki ve önceki sağlık durumu (darbe 
alma, düşme, hastalık-öncelikle şeker hastalığı-, ameliyat) hakkında, kullandığı ilaçlar, alkol dahil 
maddeler hakkında bilgi toplayın. Tele Sağlık Merkezini arayınız 

 
TEDAVİ 
 
A) EPİLEPSİ NÖBETİ

Öncelikle kişinin yaşadığı olayın bir epilepsi nöbeti olduğundan emin olmalıdır. Epilepsi nöbeti ol-
duğuna kanaat getirsek bile tek bir epilepsi nöbetinden sonra antiepileptik ilaçlara (epilepsi tedavi-
sinde kullanılan) ancak aşağıdaki durumlardan biri varsa başlanır: 

• Hastanın nörolojik defisiti (felç, konuşamama-anlayamama, ağızda kayma, görme bozukluğu 
gibi) varsa. 

• EEG’de patolojik bulgu varsa.
• Hasta ya da ailesi ikinci bir nöbet riskini göze alamıyorsa.
• Manyetik rezonanas görüntülemede yapısal lezyon varsa). 
• Hastanın nöbeti tekrarlarsa da ilaç başlanır.

  Hastanın yaşamış olduğu epilepsi nöbeti/ epilepsi tipine göre, kişinin eşlik eden diğer hastalıkla-
rına göre antiepileptik ilaç seçimi yapılır. Tele Sağlık Merkezini arayınız 
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227  B) STATUS EPİLEPTİKUS tablosu varsa, Tele Sağlık Merkezini arayınız.
1. Hava yolu, dolaşım, solunum kontrolü yapın.
2. Oksijen verin; entübasyon ihtiyacını değerlendirin.
3. Damar yolu açın ve tahlil için kan alın (glikoz, üre, elektrolitler, kan gazları, hemogram, transa-

minazlar, antiepileptik ilaç düzeyi, toksisite taraması).
4. Status nedeni henüz bilinmiyorsa erişkine IV olarak %50’lik glikoz çözeltisinden 50 ml içinde 

250mg B1 vitamini verin. Çocuksa %25’lik glikoz çözeltisinden 2ml/kg verin.
5. Damar yoluyla benzodiazepin (diazepam, lorazepam, klonazepam) verin.

DİKKAT !!! 
Benzodiazepinler ile SOLUNUM DURMASI

riski vardır
 Böyle bir durumda entübasyon ve Ambu maskesiyle ile solunum desteği gerekecektir. Bu 

müdahale için tıbbi eğitiminiz ve gerekli cihazlarınız varsa benzodiazepinler ilk tercihtir. Aksi 
durumda benzodiazepinleri kullanmayınız. 

 Diazepam 0.2 mg/kg IV, dakikada 5 mg gidecek şekilde verilir. Toplam doz 20 mg’dır ya da 
 Lorazepam 0.1 mg/kg IV, dakikada 2 mg gidecek şekilde verilir. Toplam doz 10 mg’dır ya da 
 Klonazepam 0.01-0.02 mg/kg IV, dakikada 0.5mg gidecek şekilde verilir, Toplam doz 4 mg’dır.
6. Tıp teknisyenlerinin status epileptikusta, erişkin hastaya, hastaneye varmadan önce, 2mg 

IV lorazepam dama ya da 5 mg IV diazepam 5mg vermeleri önerilmekte ve bu uygulamanın, 
plasebo ile aynı güvenirlikte olduğu bildirilmektedir.

7. Damar yolu açılamıyorsa, rektal yoldan (makattan hazır enjektörü ile veya fitil şeklinde) di-
azepam verin. 

8. Gerekirse 5 dakika sonra bir kereye mahsus olmak üzere bir doz daha verilebilir. 
9. Benzodiazepinler status epileptikusu durdursa bile, nöbet tekrarını önlemek için fenitoin ve-

rin. Fenitoinun dozu 20 mg/kg şeklindedir. %0.9’luk NaCl çözeltisi içinde, erişkinde 50mg/dk, 
yaşlıda 25mg/dk, çocukta <1mg/kg/dk hızında IV infüzyon olarak verilir. Nöbet devam ederse 
5mg/kg’lık ek doz verilebilir. Fenitoin verirken kan basıncı ve EKG takibi yapın. Tansiyon düş-
mesi ya da kalpte ritim bozukluğu gelişirse infüzyonu durdurun. 

   Alternatif olarak ve özellikle miyoklonik veya absans status epileptikus tablosu var ise, sod-
yum valproat dozu 15mg/kg şeklinde olmak üzere 5 dakikadan uzun sürede IV infüzyon 
olarak verilmesi tercih edilebilir. İdame tedavisi için 20-30mg/kg/gün dozunda sürekli damar 
yolu infüzyon uygulanır. 

 Başka bir alternatif de sağlıklı bir erişkinde 1500-2500mg/gün dozundea levetirasetamı, 
%0.9’luk NaCl çözeltisi içinde, 5 dakikadan uzun süre IV infüzyon şeklinde uygulamaktır. Daha 
sonra günde 3000 mg şeklinde oral uygulamayla devam edilir. 

  Hasta en kısa zamanda bir hastaneye ulaştırılmalıdır.

ÖNEMLİ NOTLAR 
1. Hastanın miyoklonik (sıçramalı) nöbeti varsa ya da bilinen bir miyoklonik epilepsi (Juvenil Miyok-

lonik Epilepsi gibi) tanısı varsa fenitoin vermeyiniz. Onun yerine sodyum valproat ya da levetira-
setam veriniz.

2. Hastanın yaşadığı olayın bir “epilepsi nöbeti” olup olmadığının anlaşılabilmesi için, hem hastanın 
kendisinden, hem de atağın görgü tanığından ayrıntılı öykü alınmalıdır. Epilepsi nöbeti tanısı, 
atağın tarifi ve farklı bulguların birlikteliği bilgisine dayanmaktadır. 

3. Ayırıcı tanı: 
• Senkop-bayılma (kalp ve kalp dışı nedenler). 
• Psikojen (panik atak, konversif atak, kısa psikotik bozukluk, zekâ geriliği olan kişinin sterotipik 

hareketleri, temaruz). 
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• Geçici iskemik atak, geçici global amnezi. 
• Hareket bozuklukları. 
• Migren atağı. 
• Parasomni, uyku apnesi, hiperekspleksi-aşırı irkilme yanıtı.
• Periferik vestibüler-kulaktaki denge organı ve bundan doğan denge siniri ile ilgili-hastalık. 
• Akut ensefalopati (uyanıklık ve yönelim bozukluğu ile seyreden yaygın beyin işlev bozukluğu).

4. İlaç almayı aksatma, uykusuzluk, açlık, stres, ateşli hastalık(soğuk algınlığı, ishal v.b.), alkol alımı, 
aşırı dozda epilepsi ilacı almış olma, alkol yoksunluğu, kinolon grubuna mensup antibiyotik kul-
lanımı gibi nedenler epilepsi nöbetini tetiklemiş olabilir. 

 BİLİNÇ KAYBI

GENEL BİLGİLER

Bilinç; kişinin kendinden ve çevresinden haberdar olma, tüm uyaranların farkına varma durumudur.
 ‘Bilinç düzeyi’ uyanıklık durumunu, ‘bilinç içeriği’ ise çevreden gelen uyaranların değerlendiril-
mesi ve yorumlanmasını gösterir.
 Bilinç kaybı ve/veya bozukluğu gelişmesi durumunda ilk sorgulanması gerekenler şunlar olmalı-
dır.

• Şuur bozukluğunun ortaya çıkış zamanı: Ani, dakikalar ve saatler içinde veya günler içinde.
• Hastanın bulunduğu yer ve pozisyon.
• Bilinç bozukluğu öncesi hastanın herhangi bir şikayette bulunup bulunmadığı.
• Kafa travması geçirip geçirmediği.
• Hastanın bulunduğu yerde yanında boş herhangi bir ilaç kutusunun olup olmadığı.
• Hastanın bulunduğu sırada kusma, idrar veya gaita kaçırmasının olup olmadığı.
• Özgeçmiş bilgileri de sorgulanmalıdır. Şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, böbrek 

hastalığı, epilepsi (sara hastalığı), toksik madde alışkanlığı olup olmadığı.
 Bilinç bozukluğu olan bir hastada ilk yapılması gereken yaşamsal fonksiyonların değerlendiril-
mesidir. Öncelikli olarak solunumun düzenlenmesi ve oksijenasyonun sağlanması, kan dolaşımının 
devam ettirilmesidir.
 Solunum yollarının açık ve solunum yollarında yabancı cisim olup olmadığı ilk önce kontrol edil-
meli, tıkayıcı bir madde varsa aspire edilmeli, ağızdaki yabancı cisimler temizlenmelidir. Solunum 
sıkıntısı var ise air-way yerleştirilmeli ve oksijen verilmelidir. Boyun bölgesinde zedelenme olasılığı 
varsa baş oynatılmamalıdır. Damar yolu açılmalı, kan basıncı ve nabız kontrol edilmelidir.

NEDENLERİ
Bilinç bozukluğuna en sık yol açan klinik tablolar şunlardır:

• Beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları.
• Epileptik nöbet (sara nöbeti).
• İlaç intoksikasyonu.
• Metabolik sebepler; hipoglisemi/hiperglisemi, hiponatremi/hipernatremi. 
• Hipoksi, üremi, karaciğer ensefalopatisi vb.
• Menenjit, ensefalit gibi beyin zarları veya beyin dokusunun iltihabi hastalıkları.
• Psikiyatrik sebepler (psikojen koma).

TANI VE TEDAVİ
Bilinç bozukluğu olan bir hastanın tanısının hızla konulması önem arzeder. Bunun için acil laboratuar 
çalışmaları ve gerekli ise beyin görüntüleme incelemesinin hızla yapılması gerekmektedir. Bu sebep-
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sevk edilmelidir. 
 Bilinç bozukluğu ile giden tablolarda tedavi altta yatan sebebin tedavisi şeklindedir. Beynin da-
marsal bozuklukları inme bölümünde anlatılmıştır. Epileptik nöbet bilinç bozukluğuna neden ol-
muşsa epilepsi tedavisi yapılır. Menenjit gibi durumlarda, hastalık bulaşıcı olabileceğinden hasta izo-
le edilmeli, en yakın sağlık kuruluşuna nakledilmeli ve antibiyotik başlanılmalıdır. Metabolik nedenli 
komalarda neden bulunabiliyorsa düzeltilmelidir. İlaç intoksikasyonları özel takip gerektirdiğinden 
hasta hastaneye sevk edilmelidir.

Hipoglisemi 
Metabolik komaların en sık görülen nedenlerinden biridir. Hipogliseminin uzun sürmesi durumunda 
kalıcı beyin hasarı gelişebileceğinden önemli ve acil tedavi edilmesi gereken bir tablodur. Çoğu kez 
diyabetik hastalarda görülür. 

• Başlangıç anidir.
• Terleme eşlik eder.
• Cilt nemlidir.
• Kan glikoz değerleri düşmüştür. 
• Kan basıncı değerleri normal, nabız dolgundur. 

Tedavisinde dextroz solüsyonu verilir.

Diyabetik Ketoasidoz 
Kan şekeri yüksekliğinde gelişen bir tip metabolik nedenli bilinç bozukluğudur. Diyabet hastalarında 
ortaya çıkar.

• Başlangıç yavaş gelişir. 
• Cilt kuru ve kızarıktır. 
• Ağız kurudur.
• Sıklıkla tabloya kusma ve karın ağrısı eşlik eder. 
• Kan basıncı düşük, nabız hızlı ve zayıftır. 
• Kan glikoz değerleri çok yüksektir. 

Tedavisinde kan şekeri değerine göre insulin verilir.

 YÜZ FELCİ ( BELL FELCİ)

TANIMLAMA
Yüzün bir yarısındaki kasların güçsüzlüğü ile ortaya çıkan yüz felci nispeten ani gelişir. Hasta bir taraf-
taki gözünü kapatamaz, göz kırpması azalmış veya yapılamaz, kaşlarını kaldıramaz ve aynı taraftaki 
ağız köşesi düşüktür. Yemek yerken gıdalar yanakta birikir ve sıvı gıdalar ağız köşesinden dışarıya 
akabilir.
 Genelikle yüz sinirinin uçuk virusu ile enfeksiyonu sonucu oluşur.
 Yüz siniri yüz kaslarının hareketinin yanısıra dilin tat duyusu ve tükürük salgısını da sağlar.
 İki üç haftada klinik özellikleri tam olarak yerleşen tablo genellikle 5-6 haftada iyileşir. Çoğu has-
tada sekel kalmadan düzelmesine rağmen az sayıda hastada tam düzelme gerçekleşmeyebilir.

BULGULAR
• Yüzün bir tarafındaki kasların saatler içinde gelişen felci.
• En belirgin görünüm ağız köşesinde düşme.
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• O taraftaki göz kapatılamaz ve kaş kaldırılamaz (bu bulgu inmeden ayrımı için önemlidir).
• O taraftaki gözün kapatılamamasından dolayı gözde yanma, kızarma ve yaşarma.

TEDAVİ
• Gözün açık kalmasından dolayı gözde hasar olabileceğinden gözün mutlaka gazlı bez ve fl aster 

ile kapatılması gereklidir. Göz yaşı azaldığından gözde kuruma olacaktır, Göz kuruluğunu önle-
mek için suni göz yaşı damlatılır. Fazla kızarıklık ve ağrı varsa gözde enfeksiyon gelişme olasılığı 
olduğundan antibiyotikli göz damlası damlatılmalıdır.

• Göz tamamen düzelinceye kadar en azından geceleri kapalı tutulmalıdır.
• Bir hafta boyunca günde 5 kez 400 mg asiklovir tablet verilebilir.
• Günde 40-60 mg prednizolon tablet verilmeli ve bu sırada tuz kullanılmamalıdır.
• İlk yanaşılacak limanda doktora muayene olunmalıdır.

ÖNEMLİ NOT
Gözün korunması yüz felci tedavisinin en önemli noktasıdır.
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RUHSAL BOZUKLUKLAR

 PSİKOZ 
Kişinin yavaş yavaş gerçekle bağlantısının koptuğu, çevreyle uyumunun bozulduğu, bir dizi düşün-
ce, duygu ve davranış bozukluğunu içerir.

Belirtiler 
Hezeyanlar: Gerçeğe uymayan, mantıklı tartışma yoluyla değiştirilemeyen yanlış düşüncelerdir.

Türleri
• Kötülük Görme Hezeyanı: Kişinin sürekli kendine kötülük yapılacağını, zehirlenebileceğini, za-

rar göreceğini v.b. düşünme (sürekli izlenme, komplo kurulması…).
• Büyüklük hezeyanı: Kendini üstün, çok önemli biri olarak görme (Peygamber, dahi, ünlü, zen-

gin v.b.).
• Alınma Hezeyanı: Kendi hakkında konuşulduğunu, kendine televizyon veya radyodan mesaj-

lar geldiğini düşünme.
• Etkilenme Hezeyanları: Düşüncelerinin okunduğu, zihnine düşünce sokulduğu, düşünceleri-

nin yayınlandığı, çalındığı v.b. şekildeki hezeyanlardır.

Halüsinasyonlar (sanrılar): Ortada bir uyaran yokken, bir algının olmasıdır. Hayaller görme, sesler 
duyma (genellikle olumsuz sözler, küfürler, yön verici komutlar gibi sesler…) ya da diğer duyu alan-
larında görülebilir.

 PSİKOZ TÜRLERİ:  ŞİZOFRENİ 

En yaygın görülen psikoz şeklidir.
• Zaman içinde kişinin çevreyle uyumunu ve işlevselliğini bozan ilerleyici, psikotik ataklarla giden, 

kronik bir hastalıktır.
• Pozitif, negatif ve bilişsel belirtilerle seyreder.

Pozitif Belirtiler
• Hezeyanlar, halüsinasyonlar, düşünce davranış v e dikkat bozukluklarıdır.
• Çoğunlukla ataklarla seyreder.
• Hastaneye yatışı gerektirebilir.
• İlaçlar tedaviye genellikle olumlu yanıt verir.

Negatif Belirtiler
• Duygu ve tepkilerde azalma. 
• Düşünce ve konuşmalarda fakirleşme.
• İçe kapanma, toplumdan uzaklaşma, yalnızlaşma. 

3.7. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
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• Dikkat ve bellekte güçlükler görülür.
• İlaçla tedaviye daha zor yanıt verir.

 BİPOLAR AFEKTİF BOZUKLUK 
(Manik Depresif Bozukluk) 
• Bireyin bir dönem değişik derecelerde rahat, neşeli, öfkeli ya da taşkın(mani) bir dönem ise üzün-

tülü, tedirgin ya da çökkün (depresif ) olduğu ataklarla seyreden bir hastalıktır.
• Bu ataklar esnasında belirtisiz geçen iyilik dönemleri bulunur.

Tıbbi Tedavi ya da Acil Müdahale Gerektiren Durumlar
• Öfke, huzursuzluk hali.
• Hareketlilikte artış.
• Uykusuzluk.
• Konuşma hızı ve süresinde artış.
• Kendini üstün görme hali (hezeyan ya da sanrılar da eşlik edebilir).
• Dürtüsel ve risk içeren davranışlarda artış (alkol madde kullanma isteğinde, para harcamada, cin-

sel istekte belirgin artış v.b…). 

KISA REAKTİF PSİKOZ
Genellikle önemli strese neden olan, kişiyi zedeleyen bir olay sonrası başlayan psikoz belirtileridir. 
Çoğunlukla stresli olay ortadan kalktığında düzelme görülür.

MADDEYE BAĞLI PSİKOZ
Esrar, amfetamin ve türevleri, kokain, eroin, LSD, Ecstasy v.b maddelerin alınmasından sonra ortaya 
çıkan psikotik belirtilerdir.

ORGANİK PSİKOZLAR
• Kafa travması 
• Epilepsi
• Menenjit
• Diğer sistemik hastalıklar sonucu görülen psikotik belirtilerdir.

Psikoz Durumunda Yapılacaklar
1. Hastanın kendine veya çevresine zarar verme riskleri değerlendirilmeli. 
2. Alkol veya madde kullanım öyküsü araştırılmalı (eğer böyle bir öykü söz konusuysa maddenin 

etkisi geçtiğinde belirtiler de azalacaktır).
3. Taşkın, huzursuz, saldırgan olan riskli hastalarda (Tele Sağlık Merkezini arayınız).

• Kas içine 2,5 -5 mg haloperidol enjekte edilebilir. Gerekirse bu doz 2-6 saatte bir tekrarlanabi-
lir. (günlük en yüksek doz: 15-30 mg).

• Hasta haloperidolle sakinleşmezse ağızdan 5 mg diazepam başlanarak günde 3-4 kez tekrar-
lanabilir.

4. Kontrol altına alınan hasta ilk fırsatta tıbbi tedavi kurumuna sevk edilebilir.

 DEPRESYON (ÇÖKKÜNLÜK)

Üzüntülü, çökkün bir duygudurumula seyreden, kişinin günlük aktivitelerini, ilişkilerini ve işlevselli-
ğini etkileyen bir rahatsızlıktır.
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• Çökkün, üzüntülü bir duygudurum (üzüntü, elem, keder hali).
• Yorgunluk, bitkinlik.
• Uykuda azalma veya artma. 
• İştahta azalma veya artma.
• Hiçbir şeyden tat alamama.
• Dalgınlık, dikkat güçlükleri.
• Değersizlik, yetersizlik, suçluluk düşünceleri.
• Yineleyen ölüm düşünceleri.
• Hareketlerde yavaşlama veya çok ajitasyon.
• Yukarıdaki belirtilerin en az beşiinin 2 hafta veya daha uzun sürmesi.

Neler Yapılmalı?
• Öncelikle intihar riski değerlendirilmeli.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 ŞİDDET VE SALDIRGAN DAVRANIŞ DURUMLARI

• Alkol ya da madde alıp almadığının kontrol edilmesi gerekir.
• Psikotik atak olabilir (şizofreni, mani v.b...).

Tehlike Potansiyelinin Belirlenmesi İçin İpuçları
• Yakın zamanda şiddet davranışının olması.
• Zarar verme isteğinin söz ile ifade edilmesi.
• Zarar verme yönünde emir veren sanrılar duyması.
• Alkol - madde etkisinde olma.
• Hareketlilikte huzursuzlukla birlikte artma, yerinde duramama.

Neler Yapılmalı?
• Şiddet davranış gösteren kişinin bir an önce zarar vermeden etkisiz hale getirilmesi gerekir. (Ge-

rekirse mürettabatın çoğu bu durumu çözmek için için bir araya gelmeli).
• Zorunlu hallerde kas içine 5 -10 mg haloperidol zerk edilebilir Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 İNTİHAR 

• İnsanın bilerek veya isteyerek yaşamına son vermesidir.
• İntihar sonucu ölüm riski erkelerde daha yüksek oranda görülmektedir.
• Alkol kullanımı bu riski arttırır.
• Ruhsal hastalıklardan depresyon intihar riskini en çok arttıran durumdur.
• Şizofreni, mani v.b hastalıklarda da intihar girişimi görülebilir. 

Risk Etkenleri 
• Ölmek için ciddi bir niyetin olması ve bunun için kullanılacak araçların teminine çalışılması (ilaç, 

silah…).
• Yakın zamanda intihar girişiminin olması.
• Ailede intihar öyküsünün olması.
• Alkol, madde kulanım öyküsünün olması.
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• Bekâr, boşanmış veya ayrı yaşıyor olmak.

Neler Yapılmalı? 
Risk etkenleri tespit edilirse aşağıdaki sorular sorulabilir:
• Kendinize zarar vermeyi düşünüyor musunuz?
• Belirli bir plan yaptınız mı?
• Daha önce intihar girişimiz oldu mu?

İntihar Planı Tespit Edilirse
• Kullanacağı araca erişimi engellenmeli (ilaç, ip, tabanca, vb…).
• Yalnız bırakılmamalı, gözlem altında tutulmalı.
• Alkol ve diazepam türü ilaçlar verilmemeli.
• Yaşadığı zorlukları aşması için ümit aşılamalı.
• Yargılayıcı, suçlayıcı tutumdan uzak durulmalı.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• En yakın limanda bir tedavi kurumuna veya doktora sevk edilmelidir.

 BUNALTI (ANKSİYETE) 

• Korkuya benze bir duygudur.
• Nöbetler halinde gelebilir.

Genellikle Görülen Bedensel Belirtiler
• Çarpıntı
• Titreme
• Terleme
• Göğüste sıkışma hissi
• Baş dönmesi, sersemlik
• Hava açlığı
• Uyuşma, karıncalanma v.b. dir.
• Bu rahatsızlıklarla baş etmek için aşırı miktarlarda alkol veya ilaç kullanabilir.
• Yoğun anksiyete, bazen intihar girişimlerine yol açabilir.

Neler Yapılmalı? 
• Eğer işlevsellik kaybı olmamışsa hasta destekleyici yaklaşımla takip edilir.
• Günlük aktiviteler veya işlevsellik etkilenmişse kaygıyı gidermek amacıyla ağızdan diazepam (5-

10 mg) verilebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Giderek artan, ilaca yanıt vermeyen bir anksiyete tablosu mevcutsa en kısa zamanda tıbbı tedavi 

kurumuna sevk edilir.

 

 ALKOL – MADDE KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ DURUMLAR 

Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Bağımlılık tedavisi acil şartlarda yapılmaz. Gönüllülük temelinde, isteğe bağlı şartlarda ve özelleşmiş 
kliniklerde yapılır. (AMATEM gibi)
 Acil müdahale ancak akut zehirlenme veya yoksunluk durumunda uygulanır. 
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Alkol veya psikoaktif maddelerin fazla miktarda alınmasından sonra oluşan tablodur. Yürüme, denge, 
hareket, konuşma ve bilinç bozuklukları görülebilir.

Neler Yapılmalı? 
• Zehirlenme durumu tespit edildiğinde psikiyatrik tedaviden ziyade, belirtilere göre çok uzmanlı 

genel tıbbi yaklaşım gerekir (Dahiliye, reanimasyon...).
• Saldırganlık mevcut ise kontrol altına alınmalıdır (Bkz. Şiddet ve Saldırgan Davranış Durumları, 

s233). 
• Tele Sağlık Merkezi aranarak en kısa zamanda tıbbi tedavi kurumuna sevk edilir.

Alkol Yoksunluğu 
Uzun süre ve yoğun alkol kullanımının kesilmesi veya azaltılması sonrası görülür. 
Belirtiler:
• Çarpıntı
• Titreme
• Terleme
• Kan basıncı değişiklikleri
• Solunum güçlükleri
• Bilinç bulanıklığı
• Bazen epileptik nöbetler
• Bilinç bozulmaları
• Muhakeme ve algı bozuklukları (Görsel, işitsel varsanılar vs..) olabilir.

Neler Yapılmalı?
• Hafif yoksunluk durumlarında Tele Sağlık Merkezi aranarak 20-30 mg/gün Diazepam oral veri-

lebilir.
• B vitamini takviyesi gerekir.
• Sıvı-elektrolit dengesi için tıbbi yardım yapılmalıdır.
• Ağır yoksunluk durumlarında (bilinç, algı bozukluğu veya epileptik nöbet varsa) mutlaka tıbbi 

tedavi kurumuna sevk edilmelidir.

Madde Yoksunluğu 
Aldığı psikoaktif maddenin türüne göre çeşitli yoksunluk belirtileri görülebilir. 

Neler yapılmalı?
• Öncelikle madde kullanım öyküsü iyi alınmalı.
• Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır. (Ağrı kesici, kas gevşetici vb...)
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Saldırganlık var ise müdahale edilmeli (Bkz. Şiddet ve Saldırgan Davranış Durumları). 
• Genel tıbbi belirtiler ciddi ise (Epileptik nöbet veya bilinç bulanıklığı gibi) tıbbi yardım kuruluşuna 

sevk edilmelidir.
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 ALKOLİZM 

Bireyin beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma 
isteğini durduramama ile belirli bir bozukluktur.
 Alkol kullanımının bağımlılık boyutuna ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için kullanılabilecek ölçek:
 Kesmek: Alkolü kesmeniz ya da azaltmanız gerektiğini düşündünüz mü?
 Eleştiri: Alkol kullanımınızdan dolayı sizi eleştirdiklerinde öfkelenir misiniz?
 Suçluluk: İçmekten dolayı kendinizi kötü ya da suçlu hissettiniz mi?
 İlk iş: Sabah uyandığınızda kendinize gelmek ya da akşamdan kalma belirtilerini yok etmek için ilk 
iş olarak alkol aldınız mı?
 Bu sorulardan en az birine evet cevabı veren kişilerin alkol sorunu daha derin biçimde sorgulanıp, 
gerekli tedaviyi almaları için ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidirler.

ALKOLE BAĞLI BOZUKLUKLAR

1. AKUT ALKOL ZEHİRLENMESİ
Zehirlenme belirtileri kan alkol düzeyi ile orantılı olarak görülür. Genel olarak kan alkol düzeyi 100 
mg/dl olduğunda zehirlenme belirtileri görülmeye başlar. 
 Örneğin;

• Konuşmanın bozulması
• Dikkat ve bellekte bozulmalar
• Saldırgan davranışlar
• Denge kusuru gibi belirtiler olup

 kan alkol düzeyi 400-500 mg olduğunda bilinç kapanır ve 600-800 mg’a ulaştığında ölüm gerçek-
leşir.
 Ölüm genellikle solunum felcinden ya da kusulan mide içeriğinin soluk borusuna kaçması ile olur. 
Ayrıca alkol zehirlenmelerinde, düşmelere bağlı yaralanmalar da olabileceği akılda tutulmalı; aşırı 
miktarda ve çok sayıda kusmalarda, olası kafa travması ve beyin kanaması yönünden hasta değerlen-
dirilmelidir.

Tablo 1. Kan Etanol Düzeyi ve Zehirlenme Belirtileri 
Kan Etanol Düzeyi Zehirlenme Belirtileri

700 mg / dl • Potansiyel olarak ölümcül. Bilinç kaybı, refl eks azalması, solunumsal yetmezlik.

400 mg / dl • Şiddetli zehirlenme: Hipotermi, hipoglisemi, kas kontrolünde bozulma, kasılma 
nöbetleri, koma.

300 mg / dl • Orta-şiddetli: Konuşma ve görme bozukluğu, duyu kaybı.

200 mg / dl • Orta: Sendeleyerek yürüme, bulantı kusma, mental konfüzyon.

150 mg / dl • Yasal zehirlenme sınırı: Düşünce sürecinde bozulma, ayakta durma, yürüme ve 
konuşmada güçlük.

100 mg / dl • Hafif-orta: Reaksiyon zamanı yavaşlar. Daha fazla içme isteği, yüksek sesle 
konuşma ve tartışmaya yatkınlık. Araba sürme yeteneği bozulur. 

50 mg / dl • Hafif: Sıcaklık hissi, gevşeme, duygu ve davranışlarda abartı.

3.8. ALKOL, UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI
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Belirtiler hafif düzeyde ise herhangi bir tedavi verilmez.
• Hasta sessiz bir odada bir kişi gözetiminde tutulur. 
• Kusmaların soluk borusuna kaçmasını önlemek için yan yatırılıp solunum yolunun açık tutulması 

sağlanmalıdır.

Önemli Not
Hasta alkol almasa bile, kanındaki alkol miktarı bir süre daha motor hareketleri üzerinde etkili olaca-
ğından, dikkat gerektiren işlerden uzak tutulmalıdır.
 Belirtiler ciddi derecede ise hastada bilinç kaybı ya da koma durumu varsa öncelikle Tele Sağ-
lık Merkezi aranarak tıbbi tavsiye istenir. 
 Hastaya;

• Damardan %5’lik dekstroz çözeltisi takılarak sıvı kaybı önlenir.
• Kas içine 100 mg tiamin (B1 vitamini) enjekte edilir.
• Oksijen desteği verilir ve hasta yaşamsal parametreler açısından (solunum, nabız, tansiyon) 

yakından takip edilir. 

2. ALKOL YOKSUNLUĞU
Uzun süre düzenli alkol alan kişiler alkolü bırakınca ya da aldıkları alkol miktarını azalttıklarında de-
ğişik derecelerde yoksunluk belirtileri gösterirler. Belirtiler genellikle birkaç saat içinde başlayan, 
2-3’üncü günlerde zirveye ulaşan, gerekli tedavi uygulanmışsa 4-5 gün içinde hafifl eyen ve çoğun-
lukla bir hafta içinde tamamiyle düzelen bir tablodur. Uygun tedavi verilmediği durumlarda ise alkol 
deliryumu denen ölümle sonuçlanabilen ciddi rahatsızlıklara neden olabilir.

Klinik Belirtiler
Alkol yoksunluğunun klasik belirtisi titreme nöbetleri ve sinirliliktir.
• Uyku bozukluğu
• Görsel ve işitsel halusinasyonlar (gerçekte varolmayan ses ve görüntüler)
• Sara nöbetlerine benzer vücutta kasılmalar
• Solunumun hızlanması
• Kalp ritminin hızlanması 
• Kan basıncı değişiklikleri
• Peltek konuşma
• Saldırgan davranışlar
• Yer ve zaman bilincini kaybetme gibi çok çeşitli belirtiler görülebilir. 

Tedavi 
• Hasta sessiz bir ortama alınmalıdır ve mutlaka yanında bir refakatçi bulunmalıdır.

Hafif Düzeyde Yoksunluk Durumu
• Genel durum iyi ise ilaç tedavisi verilmez.
• Sıvı Tedavisi: Bulantı kusma yoksa ağızdan, var ise damar yoluyla sıvı tedavisi başlanır. Günde 3000 

cc yi geçmeyecek şekilde damardan %5’lik Dekstroz çözeltisine başlanır. Sıvı tedavisi başlandı-
ğında hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı mutlaka not edilmelidir. Eğer idrar yoluyla sıvı çıkışı 
olmuyorsa sıvı tedavisi kesilip mutlaka Tele Sağlık Merkezi aranmalıdır. 

• Vitamin: günde 3 kez im(kas içi) ya da iv(damar içi) 100 mg Tiamin verilir. Ek olarak multivitamin 
desteği yapılır. 

• Beslenme: Proteinden zengin gıdalar ve mineralce zengin meyve suları verilir.
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Yukarıdaki tedavilere ek olarak ilaç tedavisi başlanmalıdır.
Ağızdan 5 mg diazepam tablet başlanır. İlacın verilen dozu ve verildiği saat not edilmelidir. Günde en 
fazla 8 tablet verilebilir. Belirtiler geçtikten sonra ilaç dozu azaltılarak 1 hafta içinde kesilir. 

Yoksunluk Durumunun Ciddiyetini Belirlemek İçin Kullanılması Gereken Tablo
BULANTI VE KUSMA: Bulantınız 
var mı? Kustunuz mu ? diye sorun. 
Gözleyin. 

0>> Bulantı ve kusma yok.

1>> Hafif bulantı var, kusma yok.

4>> Ara sıra bulantı

7>> Sürekli bulantı ve sık sık 
kusma

TREMOR (TİTREME): Kollar ileri 
uzatılarak parmaklar gözlenir.

0>> Titreme yok

1>>Gözle görülmez fakat parmak 
uçlarında hissedilir.

4>>Orta derecede, hastanın kolları 
ileri uzatıldığında

7>> Şiddetli, kollar ileri 
uzatılmadığında dahi

TERLEME: Gözlemleyin

0>>Görünen bir terleme yok

1>>Avuç içlerinin nemli olması

4>>Alında belirgin ter 
taneciklerinin olması

7>>Terden sırılsıklam olma.

BAŞ AĞRISI VE KAFADA 
DOLGUNLUK HİSSİ: Başınızı 
çevreleyen birşey varmış gibi 
hissediyor musunuz? diye sorun. 

0>> Yok

1>> Çok hafif

3>> Orta

4>> Orta şiddetli

5>> Şiddetli

7>> Son derece şiddetli

ANKSİYETE (HUZURSUZLUK HALİ):

 Gözlemleyin

0>> Normal aktivite

1>> Hafif sıkıntılı

4>> Orta derecede sıkıntılı veya 
savunmada

7>> Akut panik durumlara benzer.

GÖRSEL RAHATSIZLIKLAR: “Işık 
çok şiddetli gibi geliyor mu? 
Renkler değişik görünüyor mu? 
Sizi rahatsız eden herhangi 
birşey görüyor musunuz? Burada 
olmadığını bildiğiniz şeyler 
görüyor musunuz?” diye sorun. 
Gözleyin.

0>> Yok.

1>> Çok hafif duyarlılık.

4>> Orta şiddette varsanılar 
(gerçekte olmayan şeyler görme)

7>> Varsanıların sürekli olması.

İŞİTSEL RAHATSIZLIKLAR: 
“Çevrenizdeki sesleri daha 
fazla farkediyor musunuz? Sizi 
korkutuyorlar mı? Burada olmayan 
sesler duyuyor musunuz?” diye 
sorun. Gözleyin.

0>> Yok

1>> Çok hafif ve korkutucu

4>> Orta şiddette varsanılar 
(gerçekte olmayan sesler duyma)

7>> Varsanıların sürekli olması.

TAKTİL RAHATSIZLIKLAR: 
“Kaşınma, iğne batması, yanma, 
uyuşma veya cildinizin üstünde 
veya altında böcek yürüyormuş 
gibi hissetme oluyor mu?” diye 
sorun. Gözleyin.

0>> Yok

1>> Hafif kaşınma, iğne batması, 
yanma veya uyuşma

4>> Orta şiddette varsanılar

7>>Varsanıların sürekli olması.

AJİTASYON(SALDIRGANLIK): 
Gözleyin

0>> Yok

1>> Normalden biraz fazla aktivite

4>> Orta derecede yerinde 
duramama ve huzursuzluk

7>> Gorüşmenin büyük bir 
bölümünde ileri geri yürüme.

YÖNELİM VE ALGILAMADA 
BULANIKLIK: “Bugün günlerden 
ne? Neredesiniz? Ben kimim ? diye 
sorun.

0>> Yönelimi tam ve toplama 
yapabiliyor.

1>> Toplama yapamıyor veya 
bugünün tarihinden emin değil.

4>> Yere ve/veya kişiye yönelimi 
bozuk.

TOPLAM PUAN:….............

Yukarıdaki on belirtiden 
herbirinden aldığı puanı toplayın. 

10 ve altı: Hafif yoksunluk

10-20: Orta derecede yoksunluk 

20 ve üzeri: Ciddi yoksunluk.
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önce hasta bu belirtiler yönünden gözlenip toplam skor kaydedilir. 
 Toplam puanı 20 ve üzeri olan hastalar; Deliryum Tremens denilen alkol deliryumuna girmiştir 
ve ciddi tedavi edilmelidirler. İlk gün altı saatte bir 10 mg diazepam tablet başlanır. Sonraki iki gün 
altı saatte bir 5 mg diazepam tablet verilir. Her ilaç dozundan önce belirtiler kaydedilip toplam skor 
hesaplanmalıdır.

Ne Yapılmaz?
Alkol yoksunluğunun tedavisinde alkol kullanılmaz. İlaçlardan haloperidol kullanılmaz, nöbetlere 
sebep olabilir.

3. ALKOL YOKSUNLUĞU DELİRYUMU (DELİRYUM TREMENS) 
Alkol yoksunluğunda görülen belirtilerin çok daha şiddetli şekilde görülmesi durumudur. Ek olarak;
• Konvulsiyon (sara nöbetleri) 
• Tansiyon değişiklikleri
•  Kan elektrolit bozuklukları daha sık görülür.

Önemli Not
Alkol deliryumu hastane koşullarında tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Hastaya ilk müdehale 
yapıldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

Tedavi
• Ortam: Sessiz, sakin orta derecede aydınlatılmış olmalıdır.

İlk Yardım
• Hastanın solunum ve nabzı kontrol edilir.
•  Damar yolu açılır, % 5 Dekstroz çözeltisinden 3500-4000 cc verilmelidir.
• 3 gün süreyle günde üç kez damar/kas içi 100 mg tiamin(B1 vitamini) verilmelidir. Polivitaminler 

eklenebilir.
• Günde dört kez 10 mg diazepam tablete başlanır.
Beslenme: Proteinli besinler, mineralce zengin meyve suları.
Magnezyum ve potasyum eksikliği görülebileceğinden damar içi yolla bu minerallerin takviyesine 
başlanabilir.

Önemli Not
Bu ilaçların fazla verilmesi halinde kalp ve solunum üzerine ölümcül yan etkileri olacağından mutla-
ka doktor kontrolünde başlanıp sonlandırılmalıdır.

4. WERNİCKE-KORSAKOFF SENDROMU
Yüksek dozda uzun süre alkol kullanan bağımlılarda tiamin (B1 vitamini) eksikliğine bağlı olarak izle-
nen nörolojik bir bozukluktur. Wernicke akut dönemi, Korsakoff  kronikleşmiş süreci tanımlar.

Wernicke ensefalopatisi
• Bellek kusurları
• Dikkat ve konsantrasyon problemleri
• Konuşmada azalma
• Huzursuzluk
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240 • Yürümede dengesizlik
• Göz hareketlerinde bozulma gibi belirtilerle kendini gösterir.
Tedavide günde üç kez 100 mg tiamin tablet verilir.

Korsakoff  Psikozu
Hastada ek olarak;
• Hafıza kaybı
• Algılama ve öğrenme yeteneğinde bozulma
• Hezeyanlar (gerçekte var olmayan şeyleri görüp duyma) görülür. 
Tedavide 12 ay boyunca günde üç kez 100 mg tiamin tablet verilir.

MADDE BAĞIMLILIĞI

1.  ESRAR ZEHİRLENMESİ

Belirtiler
• Hızlı nabız
• Hızlı solunum
• Ağız kuruluğu
• Kırmızı göz
• İştahta artma
• Duygu durum değişiklikleri (aşırı neşeli ya da üzgün olma hali)
• Zaman algısında değişme 
• Zamanın yavaş geçmesi. 

 Belirtiler hafifse; hasta bir kişi nezaretinde gözlem altında tutulur. 24 saat sonra belirtiler hafif-
leyerek kaybolur. Ancak esrar bağımlısı olan bir kişide zehirlenme görülürse; belirtiler daha ciddi 
olabilir ve bu bulguların ortadan kaybolması daha uzun sürebilir. Bu durumda Tele Sağlık Merkezi 
aranarak hasta en kısa sürede gemiden tahliye edilmelidir.

2.  KOKAİN ZEHİRLENMESİ
Kokainin damardan alınması ile zehirlenme saniyeler içinde başlar, eğer burundan çekilmişse bu 
süre 30 dakikaya çıkar. 

Belirtileri 
• Şizofreni benzeri mental değişiklikler
• Şüphecilik
• Halüsinasyonlar vardır. 

 Zehirlenme durumunda, hasta inme ya da kalp krizi nedeniyle dakikalar içinde kaybedilebilir. Psi-
kotik belirtiler bir saatten uzun sürerse psikoz gibi tedavi edilmelidir. Tedavi için ilgili bölüme bakınız. 

3.  AMFETAMİN ZEHİRLENMESİ
Herhangi bir nedenle kendisine amfetamin içeren ilaç reçete edilen ya da kötüye kullanım sonucu 
bu ilaçla zehirlenen kişilerde;

• Yüksek kan basıncı
• İnme ve kalp krizi riskinde artış
• Yüksek ateş
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241• Aşırı şüphecilik
• Agresifl ik ve psikoz benzeri belirtiler görülebilir. 

 Tedavide; aktif kömüre (1 gr/kg) başlanır. Agresyon ve saldırganlık psikoz gibi tedavi edilir. İlgili 
bölüme bakınız.

4.  HALÜSİNOJEN ZEHİRLENMESİ
LSD ve fensiklidin (melek tozu) bilinen hallusinojenlerdir. Yüksek dozlarda kan basıncı ve vücut sıcak-
lığında tehlikeli yükselmeler yapabilirler.
 Bitki halüsinojenleri: Bazı mantar türlerinde ve kaktüste bulunan psilosibin ve meskalin adlı mad-
deler diğer halüsinojenler gibi etki ederler. 
 Bu maddelerle zehirlenme durumlarında öncelikle Tele Sağlık Merkezi aranmalı, ardından has-
ta sessiz bir odaya alınıp gözlem altında tutulmalıdır. Çok ajite ve saldırgan ise kas içi 5 mg midazo-
lam uygulanabilir. 

5.  AFYON TÜREVLERİYLE ZEHİRLENME
Vücutta morfin benzeri etki gösteren ilaçlara opioidler denir.

 Eroin Zehirlenmesi
Morfinden daha hızlı etki ettiği için en fazla kötüye kullanılan opioiddir.
 Zehirlenmelerde en korkulan etki solunumun durmasıdır. Hastanın bilinci kapalı, solunumu yok 
ancak nabız alınabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen Tele Sağlık Merkezi aranmalıdır. 
Nalokson (0.4 mg) damar içi verilmesi gereken ilaçtır. Hasta mümkün olan en kısa sürede bir sağlık 
kuruluşuna ulaştırılmalıdır.
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 BRONŞİT

Bronşit dallarının yangısıdır. Bronş ağacı soluk borusunun akciğer içindeki dallarıdır. Bronşitin pek 
çok sebebi olmakla beraber en yaygın etkenler enfeksiyon, astım ve sigara kullanımıdır. Balgamla 
birlikte olan öksürük en belirgin özelliktir.

 Akut Bronşit (Enfeksiyon Kaynaklı)
Akut bronşit, bronşların sınırlı enfeksiyonudur. Öksürük ve balgam en önemli belirtileridir. Genellikle 
üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben başlar. Akut bronşitte üst solunum yolu enfeksiyonundan 
farklı olarak 5 günden uzun süren öksürük şikayeti vardır.

İşaret ve Belirtiler
• Boğaz ağrısı
• Kendini kötü hissetme
• Renksiz az miktarda balgam ile birlikte olan öksürük
• Sebep infl uenza virüsü değilse ateş yoktur
• Solunum hızı ve nabız oranının normal olması
• Pnömoni (zatürre) gibi tedavi edildiği durumlar

o Dakikada nabız sayısı 100 ün üzerinde ise veya
o Solunum hızı dakikada 24 ün üzerinde ise; veya
o Vücut ısısı 38°C’nin üzerinde ise

• Eğer belirtiler, uzun süredir nöbetler halinde gelen öksürüğü olan kişilerle temastan sonra oluş-
muşsa boğmacadan şüphelenilmelidir.

Ne Yapılır? 
• Tedavi gerekli değildir.
• Eğer boğmacadan şüpheleniliyorsa boğmaca için önerilen antibiyotikler verilmelidir (Bkz. Enfek-

siyon Hastalıkları, s. 201).

Sigara Kullanımına Bağlı Bronşit
Bronşit “sigara öksürüğü”nün sebebi olup sigara kullanımının akciğerlere verdiği zararın erken bir 
göstergesidir.

İşaret ve Belirtiler
• Öksürük, her gün, az miktarda renksiz şeff af ya da soluk sarı renkte balgamla birliktedir.
• Eğer nezle ya da diğer basit viral enfeksiyonlar eklenirse:

o Öksürük artar
o Balgam miktarı artar
o Balgam koyu kıvamlı, bulanık sarı ya da yeşil renkli hale gelir

3.9. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
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• Önceden bir sorunu olmayan kişide egzersiz sırasında nefes darlığı olması, ciddi akciğer zararının 

ilk işaretidir.

Ne Yapılır? 
• Sigara içen kişide viral enfeksiyonların belirtileri başlarsa ve öksürükte artma, balgamda bulanık-

laşma veya renkli balgam çıkarma olursa ve egzersizde nefes darlığı da başlamış ise.
• 5 gün boyunca 12 saat ara ile günde iki kez ağızdan1gr amoksisilin ⁄ klavulonikasit, olarak kullanı-

lır. 
• Diğer yandan, sigaraya bağlı bronşite ait şikayetler sigaranın bırakılmasından birkaç hafta sonra 

azalacaktır. 

 BRONŞEKTAZİ

Solunum yolları olan bronşların yapısal bozulma nedeni ile kalıcı anormal genişlemesidir. Bol bal-
gam üretimi ve tekrarlayan enfeksiyonlara eğilim vardır. Yetişkinde görülen bronşektazi çocuklukta 
geçirilmiş ciddi bir zatürrenin sonucu ya da kalıtsal bir hastalık olan kistik fibrozisin neden olduğu 
bir durumdur.

İşaret ve Belirtiler
• Beyaz ya da bulanık sarı renkte bol balgam çıkarma ile birlikte olan kronik öksürük vardır. Balgam 

genellikle günde yarım çay bardağından fazladır.
• Eğer enfeksiyon eklenirse

o Balgam miktarı artar
o Balgamın rengi kirli sarı ya da yeşile döner
o Bazen kanla karışık balgam görülebilir
o Ateş olabilir ancak 38°C’nin üstünde ateş olduğunda zatürreden şüphelenilmeli ve buna göre 

tedavi düzenlenmelidir.

Ne Yapılır?
• 12 saat ara ile günde iki kez ağızdan 1gr amoksisilin / klavulonikaside başlanır.
• Son bir ay içinde hastaneye yatış hikayesi varsa veya antibiyotik kullanmış ise solunum sıkıntısı 

başlamışsa günde iki kere ağızdan 500 mg siprofl oksasin verilir.
• Bronşektazi dereceli olarak akciğer fonksiyonlarını bozar. Hastayı ilk yanaşılan limandaki doktor 

görmelidir.

 SOĞUK ALGINLIĞI (NEZLE)

 Nezlenin başlıca yayılma şekli; direkt elden ele temas ya da indirekt olarak hasta kişinin elleri ile do-
kunduğu eşya ve yüzeylere temas ile bulaşır.

İşaret ve Belirtiler
• Burun akıntısı
• Boğaz ağrısı
• Ateş veya üşüme olmaz
• Öksürük genellikle nezlenin başlangıcından 3-4 gün sonra olur:

o Hastalığın başlangıcında öksürük olması infl uenza, astım, sigara nedenli öksürük ile ilişkili ola-
bilir.
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• Tedaviye gerek yoktur.
• Burun tıkanıklığı uyku veya çalışmayı engelliyorsa örneğin damla şeklinde oksimetazolin (0.5 

mg⁄ml) veya benzer ilaçlar kullanılabilir. 
• Enfeksiyonun diğer gemi personeline bulaşması önlenmelidir:

o Hasta ellerini sık sık yıkar.
o Hasta ile veya hastanın dokunduğu eşyalara temastan sonra eller yıkanır.

PLÖREZİ

 Plörezi, akciğerleri örten ve göğüs boşluğunu çevreleyen iki zarın iltihabi durumudur. Bu iki zarın 
arasındaki boşlukta sıvı toplanması (plevral eff üzyon) veya irin toplanması (ampiyem) veya hava gir-
mesi (pnömotoraks) söz konusu olabilir. Plörezi sık rastlanan diğer bir hastalıktır. En yaygın sebebi 
pnömoni (zatürre) dir.

İşaret ve Belirtiler
• Göğsün etkilenen tarafında, keskin bıçak saplanır tarzda ağrı hissedilir. Bu ağrı soluk alıp verme 

hareketi ile veya öksürükle şiddetlenir.
o Ağrı kötüleştiğinde hasta ağrıyan noktayı parmağı ile gösterebilir.
o Kaburga kırığında duyulan ağrıya benzer (kaburga kırığında darbe, incinme hikayesi olup kı-

rığın olduğu yerde belirgin hassasiyet olur).

Ne Yapılır? 
• Steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar, örneğin 6 saatte bir ağız yolu ile 400 mg ibupro-

fen kullanılır.
• Beraberinde zatürre ile igili belirti bulunuyorsa antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. 
• Zatürre ile ilgili belirti yoksa ve ağrı devam ediyorsa hastanın doktor kontrolünden geçmesi ge-

reklidir.

 ZATÜRRE ( PNÖMONİ)

Lober Pnömoni (Akciğerin bir Lobunu Tutan Zatürre)
Akciğerin bir ya da iki lobunu tutan iltihabi durumdur. En sık rastlanan etken genellikle pnömokok 
olarak bilinen streptococcus pneumonia’dır.

Belirtiler ve Bulgular
• Ani başlar.
• Ateş genellikle 38°C’ nin üzerindedir.
• Üşüme ve titreme vardır.
• Öksürük, yapışan koyu, sarı veya kanlı “paslı” balgam ile birliktedir.
• Vakaların yarısında, genellikle ciddi bıçak saplanır tarzda göğüs ağrısı olur. Göğsün etkilenen ta-

rafındaki bu ağrı soluk alıp vermekle ya da öksürmekle artar.
• Ağrı nedeniyle sık ve yüzeysel solunum görülür. Vakaların yarısında solunum hızı dakikada 30’un 

üzerindedir.

Genellikle Ne Yapılır?
• Yatak istirahati gereklidir.
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245• Ateşin düşürülmesi için 6 saat ara ile 500-1000 mg parasetamol verilmesi sonuç alınamıyorsa 
günde 3 kez 400 mg ibuprofen verilmesi önerilir.

• Göğüs ağrısı parasetamol veya ibuprofene cevap vermiyorsa doktor tavsiyesi alınmalıdır.
• Hastanın, ter ve sık nefes alıp vermekle kaybettiği sıvıyı kazanması için bol sıvı (su, çay, meyva 

suyu) alması sağlanmalıdır.

Özel Olarak Ne Yapılır?
• Hastalığın derecesini belirlemek.

Hafif Zatürre
• Nabız oranı dakikada 100’den az
• Solunum dakika hızı 25’ den az
• Kan basıncı normal
• İdrar çıkışı normal
• Zihinsel fonksiyonlar normal

Orta Şiddette Zatürre
Aşağıdakilerden herhangi ikisi mevcutsa;
• Nabız dakika sayısı 100’ den fazla ise
• Solunum hızı dakikada 24’ ün üzerinde ise
• Vücut ısısı 38.5°С üzerinde; fakat kan basıncı, idrar çıkışı ve ve zihinsel fonksiyonlar normal ise.

Ciddi Zatürre
Aşağıdakilerden herhangi biri varsa: 
• Kan basıncının düşük olması veya düşüyor olması (sistolik bsıncın 100 mmHg veya daha düşük 

olması).
• İdrar çıkışının azalması (örneğin son 6 saat süresince idrara çıkmama).
• Bilinç bulanıklğı.
• Solunum hızı dakikada 40’dan fazla olması.
• Hafif zatürrede günde iki kez ağız yolu ile 1000 mg amoksisilin klavulonikasit kullanılır Bazı du-

rumlarda zatürreye neden olan bakteriler farklı olduğundan (atipik pnömoni) bu tedaviden fayda 
sağlanamaz. Bu durumda ağız yoluyla günde iki kez 500 mg klaritromisin veya günde bir kez 
azitromisin 500 mg kullanılır.

• Orta veya ciddi zatürre için medikal yardım aranmalı ve bu arada şu tedavi uygulamalıdır.
• Günde iki kez kas (im) veya damar içine (iv) 1 g seftriakson uygulanması ve beraberinde ağız 

yoluyla iki kez 500 mgt klaritromisin veya günde bir kez 500 mg azitromisin (500 mg ağız yoluyla 
günde 1 kez) ilave edilmesi önerilir.

• Penisilin alerjisi varsa klaritromisin ya da azitromisin tercih edilmelidir.
• Antibiyotik tedavisine rağmen ateş 48 saatte düşmediyse tıbbi yardım aranmalıdır.
• Antibiyotik tedavisi 5 gün ya da ateş düştükten sonra 3 gün devam edilir.
• Hastalar birkaç haftaya kadar tamamen iyileşmiş hissetmezler.
• Zatürre geçiren kişinin doktor kontrolünden geçerek tetkiklerinin yapılarak hastalığının iyileştiği-

ne karar verilmesinden sonra çalışmaya başlaması gerekir.

 AMPİYEM
Akciğerleri örten akciğer zarları arasında iltihaplı sıvının birikmesidir. İltihaplı sıvı 1 lt den fazla mikta-
ra ulaşabilir; o taraf akciğerde basınç oluşturur, solunum yüzeyselleşir ve ağrı duyulur. Ampiyem za-
türrenin ciddi bir komplikasyonudur. Genellikle zatürre başlangıcında birkaç gün sonra ortaya çıkar. 
Hasta iyileşmeye başlamışken yeniden kendini kötü hisseder ve yüksek ateş geri döner.
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• Gemide ampiyem tanısı konulamaz ve cerrahi olarak bu iltihaplı sıvının boşaltılması gerektiğin-

den hastanın erken tahliye ile medikal yardım alması sağlanmalıdır.
• Bu arada antibiyotik tedavisine devam edilir.

ASPİRASYON PNÖMONİSİ (ZATÜRRE) VE AKCİĞER APSESİ
Aspirasyon pnömonisi, kusma veya diğer sıvı içeriklerin akciğerlere gitmesi ile oluşan akciğer ve 
bronşlardaki iltihabi durumdur. Bu durum örneğin yüksek alkol tüketiminde, epilepsi nöbetinde gö-
rüebilir.
 Bazı hastalarda bakteriyel enfeksiyon akciğerlerde lokalize cerahat toplanmasına yol açar. Bu du-
rum akciğer apsesidir.
 Aspirasyon pnömonisi ile akciğer apsesi ayrımı akciğer grafisi ile yapılır fakat başlangıç tedavileri 
aynıdır.

Belirtiler ve Bulgular
• Dereceli başlangıç.
• Ateş sıklıkla hafiftir ve üşüme titreme olmaz.
• Kötü kokulu balgam çıkarma ki günler içinde giderek artar.
• Bazı hastalar iştah yerinde olmasına rağmen kilo kaybeder.

Ne Yapılır? 
• Günde iki kez ve ağızdan olmak üzere 1000 mg amoksislin -klavulonik asit, ya da 750 mg sulbak-

tam -ampisiline başlanır. Tedavi uzun sürelidir ve yapılacak tetkikler sonrasında antibiyotik seçimi 
yeniden değerlendirilir.

• Bazı vakalarda akciğer apsesinin cerrahi olarak boşaltılması gerekebilir. Bu hastaların bir sonraki 
limanda doktora muayene olması gereklidir.

 BRONŞİYAL ASTIM ( ASTIM BRONŞİYALE)

Astım hava yollarının tutulduğu kronik bir hastalıktır. Astımda hava yollarının iç duvarında cerahatsiz 
iltihabi bir süreç vardır. Bu durum hava yollarını çok hassas hale getirir. Alerjenler, viral enfeksiyonlar 
veya bazı ilaçlar, solunum sisteminde aşırı cevaba yol açarlar. Bu aşırı cevap oluştuğunda hava yolları 
daralır ve içinden geçen hava miktarı azalır. Böylece akciğer dokusuna ulaşan hava miktarı azalmış 
olur. Bu durumun belirtileri; kulak ile işitilen ıslık sesine benzer solunum sesi, öksürük, göğüste sıkış-
ma, zorlu solunumdur. Bu belirtiler genellikle gece ya da sabaha karşı daha kötü hale gelir.

Belirtiler ve Bulgular
• Öksürük atakları gece veya egzersiz sonrası daha kötü hale gelir ve bu tek belirti olabilir.
• Göğüste sıkışma hissi.
• Islık sesi.
• Ciddi durumlarda soluk alıp vermede kısalma.

Genellikle Ne Yapılır?
Astım atağının ciddiyeti belirlenir.
• Önceden ciddi atak geçiren kişilerde yeni ciddi atak geçirme riski yüksektir. Hasta sorgulanmalı, 

önceki ataklarda tedaviye yanıtın nasıl olduğu öğrenilmelidir.
• Ciddi atakta hasta hemen tedavi edilir ki bu kişiler.
• Geçmişte veya son 6 ay içinde birkaç kez, astım nedeniyle hastanede tedavi görmüştür.
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• Hastanın konuşması değerlendirilir. 

o Tam cümleler kuruyorsa, hafif astımı düşündürür.
o Kısa cümleler kuruyorsa, tedaviye hızlı cevap veren tabloda olabilir. Ancak tedaviden 4 saat 

sonra hala aynı şekilde kısa cümleler kuruyorsa ciddi astım atağı düşünülmelidir.
o Tek kelime söyleyebiliyorsa ciddi astım atağıdır.

• Hayatı tehdit eden astımda. 
o Başlangıçta nefes alamama, öksürük ve ıslık sesi olmasına rağmen tedaviye yanıt vermez ve 

uyku hali veya şuur bulanıklığı başlar. Önemle dikkat edilmesi gereken durum: uykuya meyilli 
hasta daha az soluk alır ve daha az sıkıntılı gözükür. Islık sesi daha az duyulur ya da tamamen 
kaybolur.

o Eğer ciddi astım krizi veya hayatı tehdit edici astım düşünülüyorsa acilen Tele Sağlık Merke-
zini arayınız.  

• Eğer hastanın dilinde ve dudaklarında mavimsi renk görülürse hayati tehlike söz konusudur.

Özel Olarak Ne Yapılır?
• Astım tedavisi için uzun dönemli kullanması gereken ilaçları düzenli olarak aldığından emin olun-

malı.
• Hastanın susuz kalması önlenmeli suyu bol alması teşvik edilmelidir.
• Hafif astım krizinde:

o SALBUTAMOL: İlk 1 saat içinde 20 dk ara ile 2-4 puf uygulanır. Yanıta göre salbutamol doz ve 
sıklığı ayarlanır. Hafif ataklarda 3-4 saat ara ile 2-4 puf, orta şiddette krizde1-2 saat ara ile 2-4 
puf olarak sürdürülür. Spacer denen bir ara odacık ile bu ilacın (ölçülü doz inhaleri) verilmesi 
tercih edilmelidir.

• Salbutamol tedavisinin 4-6 saat sonrasında iyileşme belirtisi olmadıysa ciddi astım krizi olarak 
düşünülmeli ve aşağıdaki yöntemler izlenmelidir.
o İnhaler (sprey) steroid tedavi kullanmıyorsa tedaviye oral veya enjeksiyon şeklinde 0.5 – 1 

mg/ kg /gün dozunda (ortalama günlük doz 40mg) prenizolon eklenmelidir. Doktora danışılıp 
süresi ve dozu azaltılarak prednizolona devam edilmelidir. 

o İnhaler steroid kullanıyorsa dozu 2-4 kat arttırılır.
• Hayatı tehdit eden astım krizinde hekime danışılarak 1 ⁄ 1000’lik adrenalin 0.5 ml sc (derialtına) 

uygulanır. Ancak ciddi ve ağır astım krizindeki hastanın acilen en yakın sağlık merkezine ulaştırıl-
ması gereklidir.

• Astım krizindeki hastaya hiçbir şekilde sakinleştirici ilaç verilmez. 
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Vücudun en büyük organı olan deri, yaklaşık 2 m2 alan kaplamaktadır. Vücudun daha savunmasız 
bölümleri için koruyucu ve destekleyici bir bariyer fonksiyonunu yerine getirmektedir. Derimiz vücu-
dun sıcaklığını dengelemekte ve hayatımızın devam etmesini sağlamak amacıyla çevremiz ile ilgili 
bize bilgi veren bir sensör (duyucu) görevi görmektedir.
 Cilt hastalıklarında tanı basit gibi görünmesine karşın karmaşıktır. Aynı şikayete yol açan birçok 
neden bulunabilmektedir. Aynı zamanda lezyonlar gün içinde değişkenlik gösterebilir ve tanısal zor-
luk yaşanabilir (örneğin bir ürtiker plağı dakikalar içinde solabilir ya da yer değiştirebilir), bu yüzden 
hastalık öyküsü (anamnez) (bilgileri çok önemlidir.
 Eğer tanısal güçlük yaşanırsa hastanın cilt lezyonları dijital fotoğraf makinesi ile çekilerek e-posta 
aracılığı ile danışılabilir. (Tüm lezyonları fotoğra� arı kesinlikle Tele Sağlık Merkezine gönderilmelidir.) 

HASTALARA NELER SORULMALIDIR?-HASTA ÖYKÜSÜ

1. Hastaya önce hangi şikayetinin onu rahatsız ettiği sorulmalıdır: 
(Cevaplar Hasta bildirim formuna not edilmelidir.)
A) Kaşıntı
B) Ağrı
C) Yanma- batma-karıncalanma.

2. Hastaya şikayetlerinin devamlı mı, aralıklı mı olduğu, gece gündüz arasında fark olup olmadığı. 
3. Şikayetin vücudunun neresinde olduğu, ilk nerede başladığı, bölgesel veya genel olup olmadığı 

sorulmalıdır.
4. Hastalığın devamı ve seyri: Hastalığın ne zaman, nasıl başladığı sorulmalıdır. İyileşmelerin ve 

nükslerin olup olmadığı, mevsimlerle ilişkisi sorulmalıdır. Bu arada mesleği icabı temas ettiği veya 
kullandığı malzeme ve aletlerin (kimyasal maddeler, yağlar, parfüm, deterjan, sabun, deodarant 
gibi maddeler ile temas sorgulanmalıdır) hastalık üzerindeki etkileri soruşturulmalıdır.

5. Hastanın daha evvel muayene olup olmadığı, hekimlerce verilen hangi ilaçların kullanıldığı, bu 
ilaçların hastalığı üzerine ne gibi etkileri olduğu, ayrıca hekim tavsiyesi haricinde ilaç kullanıp 
kullanmadığı sorulmalıdır.

6. Aile hikayesi: Ailesinde kendi hastalığına benzer bir deri hastalığının olup olmadığı sorulmalıdır. 
Bu hem bazı genetik hastalıklar yönünden, hem de enfeksiyon hastalıkları yönünden önem taşı-
maktadır. Yine bulaşıcı hastalıklar açısından yakın çevresinde aynı şikayetlere sahip başkaları var 
mı? sorusu sorulmalıdır.

FİZİK MUAYENE
1. Öncelikle hasta mutlaka gün ışığında incelenip lezyonun karakteristik özelliklerinin tanımlanması 

ve bilinmesi tanıda kolaylık sağlar.
2. Deri muayenesi: Doğru tanı için hasta mutlaka tam olarak soyunmalıdır.
 Bu muayene belirli bir sistem içerisinde yapılmalıdır. Muayenede şu sıra takip edilmelidir. 
(Gemiadamı tarafından yapılması çok güçtür ancak Tele Sağlık hekimi tarafından tarif yardımı ile bel-
ki yaptırılabilinir.)

3.10. CİLT HASTALIKLARI
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b. Gövde, kol ve bacak derisinin muayenesi 
c. Bölgesel lenf bezlerinin muayenesi
d. Mukozaların muayenesi 
e. Deri eklerinin (tırnaklar, yağ bezleri, kıllar, tüyler) muayenesi
f. Gerekirse sistemik fizik muayene 

 Deri lezyonlarının özellikleri tanımlanmalıdır (yama, ele gelen kabarıklık- papül, içi sıvı dolu 
vezikül-bül gibi). 

***ÖZELLİKLE KIZIL, KIZAMIK, KIZAMIKÇIK GİBİ DERİDE DÖKÜNTÜ İLE GİDEN HASTALIKLAR 
ATEŞ VE GENEL DURUM BOZUKLUĞU İLE SEYREDEBİLİR (Bkz. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, s. 
201).
 

 FOLİKÜLİT ( KIL KÖKÜ İLTİHABI) 

GENEL BİLGİLER
Kıl köklerinin iltihaplanması anlamındadır. Bu hastalıkta deride kırmızı, üzeri iltihaplı noktacıklar 
görülür. 
 Bulaşma yolu; kötü hijyenik ortam, ortak havlu, ortak traş bıçağı kullanılması, kıl dönmesi, cildin 
uzun süre kapalı kalması, sauna ve kirli sulardır. Bakterilere bağlı kıl kökü iltihabı genellikle stafilococ-
cus aureus denen bakteri ile oluşur.

BELİRTİLER
• Genelde saçlı deri, sakal ya da vücudun kıllı bölgelerinde, bazılarının içi yeşil iltihaplı ele gelen 

sivilce benzeri lezyonlarla karakterizedir.
• Bu enfeksiyon ağrılı olabilir, deride sivilce benzeri çıbanlar oluşturur. 
• Hastanın kaşıması ya da oynamasıyla yaralar hızla artış gösterir. 

TEDAVİ
• Sakal traşı yasaklanmalıdır (yaralar geçene dek-ortalama 10 gün).
• Hijyene dikkat edilmeli.
• Eller sık olarak yıkanmalı.
• Tırnaklar kısa kesilmeli.
• Tek kullanımlık havlular önerilmeli. 
• Günde 3 kez antiseptik temizleyiciler (% 7,5 veya 

% 10’luk polivinilpirolidon) ile yıkanabilir ve an-
tibiyotikli kremler önerilmelidir. Fusidat sodyum 
(%2 lik, mupirosin %2’lik 3X1/ dıştan sürülecek. 
Tele Sağlık Merkezini arayınız

• Antibiyotikli kremler önerilmelidir. Fusidat 
sodyum %2 lik, mupirosin %2’lik 3X1/ dıştan 
sürülecek. Tele Sağlık Merkezini arayınız

• Eğer yaralar yaygın ve ağrılı ise ve ağızdan 
antibiyotik kullanılmalıdır. Siprofl oksasin 500 
mg tablet 2x1ya da Doksisiklin 100 mg kapsül 
2x1-7 gün Tele Sağlık Merkezini arayınız
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GENEL BİLGİLER
Genel olarak ‘sivilce’ adıyla bildiğimiz akne en sık 
rastlanan cilt problemidir. Akne derimizde bulu-
nan yağ bezlerinin bir hastalığıdır, normalde bu 
bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak 
atılması gerekir. Ancak ergenlik döneminde yağ 
bezi daha fazla yağ salgılar, bu yağın deri yüze-
yine geçişini sağlayan kanal yoğunlaşmış bir yağ 
kütlesi nedeniyle tıkanır. Aknenin temel nedeni 
bu tıkanmadır.

BELİRTİLER
• Kızarık şişlik
• Şişliklere bastırınca ağrı ve içinden iltihap gelmesi
• Siyah noktalar (açık komedon)
• Beyaz noktalar (kapalı komedon)
•  İçi cerahatle dolu küçük şişlikler ve kistler 
•  İçinde sert bir cisim olduğu izlenimini veren sertlikler vardır. Nodüller ve kistler iyileşmeleri esna-

sında bazen yara izi (skar) bırakabilirler. 

TEDAVİ
• Eğer çok iltihaplı değilse uygun zamanda dermatoloji uzmanına başvurulması önerilir.
• Ağrılı ise günde 2 kez %70 izopropil alkol ile temizlenir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Doksisikline (7-10 gün günde tek doz 100 mg kapsül) başlanabilir. Tele Sağlık Merkezini arayı-

nız

 KURULUĞA BAĞLI ÇATLAKLAR 

GENEL BİLGİLER
Özellikle soğuk havalarda hava, rüzgar ve soğuk suyun etkisiyle el, dudak, yüz, kollar ve bacaklarda 
kuruma, kızarıklık ve deride çatlaklar oluşabilir.

BELİRTİLER
• Kaşıntı 
• Yanma 
• Kızarıklık
• Cilt yüzeyinde yarıklar ve çatlaklar.

TEDAVİ
• Mutlaka eldiven, şapka, atkı ve kalın çorap giyilmelidir.
•  Ilık tutulmalı, soğuk su ile yıkanmamalıdır.
• Günde 5-6 kez saf-katı vazelin merhem ile nemlendirilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• 7-10 gün boyunca günde 2-3 kez %1’lik hidrokortizonlu pomat sürülmelidir. Tele Sağlık Merke-

zini arayınız
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GENEL BİLGİLER
Aşırı soğuk ortamda uzun süre kalınması sonucu donma ortaya çıkar. 

BELİRTİLER
• Kazazede halsiz, uykuludur. 
• Donuk vücut bölümleri beyaz, sert, soğuktur. 
• Henüz donmamış kısımlar kızarık olabilir. 
• Hareketleri ağır ve ağrılıdır. 
• Ciltte su dolu keseler görülebilir. 
• Donmuş kısımlarda duyu kaybı vardır. 

İLK YARDIM
• İlk yardımcı önce kazazedenin ıslak giysilerini çıkartıp kurumasını sağlamalıdır. 
• Donmuş bölgeler temas, sürtünme, doğrudan ısıdan korunmalı, yüksekte tutularak bir battaniye 

ile sarılmalıdır. 
• Hasta sakinleştirilir, kesin istirahata alınır ve hareket ettirilmez.
• Kazazedeye ılık içecekler ve şekerli sıvı gıdalar verilebilir.

TEDAVİ
• Su toplamış bölgeler patlatılmaz, bu bölgelerin üstü örtülür.
• Karla ovuşturmak, masaj yapmak, kumaş parçaları sürterek ısıtmaya çalışmak, sıcak odaya ya da 

sıcak suya sokmak, bandaj yapmak, cilde ilaçlar sürmek, alkol ya da sigara vermek sakıncalıdır. 
• Isıtma işlemi yavaş ve aşamalı olarak yapılmalıdır. Ilık su bu amaçla kullanılabilir. 
• Genel önlemler alındıktan sonra yaralar su-sabunla temizlenmeli ve çinko içeren merhem uygu-

lanmalıdır. 
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

 DERMATİT- EGZAMA 

GENEL BİLGİLER
Dermatit olarak da bilinen egzamanın başlıca özellikleri deride kızarıklık, içi sıvı dolu keseciklerin 
oluşması, pullanma, kalınlaşma ve sertleşmedir. Çoğu olguda şiddetli kaşıntıda olabilir. 

 İRİTAN KONTAKT DERMATİT 

Egzamaların yüzde 70’i yabancı maddelerle temasa bağlıdır (temas dermatiti). Gemicilerde elin sık 
kimyasallare maruziyeti bu reaksiyona neden olur, el, parmak araları, yüz, ayak gibi vücudun genelde 
açık bölgelerinde oluşur.

***Burada hastanın temas ettiği bölgede keskin sınırlı bir kızarıklık olup diğer bölgelere ya-
yılım yoktur.

Akut egzama: Akut egzamada hızlı gelişen kırmızı bir döküntü, su toplaması ve şişlik görülür. 

Kronik egzama: Akut egzama uzun sürdüğünde kronik egzama halini olur. Deri uzun süren egzama-
ya bağlı olarak koyu, kalınlaşmış ve çatlaktır.
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• Deterjan
• Sabun
• Temizlik maddeleri
• Kimyasal çözücüler
• Yağ
• Petrol
• Kerosene
• Parafin

*** Özellikle gemilerde parafin, yağ ve kerosene kullanımı sıktır ve çoğunlukla egzama nedeni 
bu maddelerle temas edilmesidir.

BELİRTİLERİ
• Kaşıntı
• Gerginlik
• Deride kızarıklık
• Sulanma (Genellikle eğer buradaki duruma kaşıma yüzünden bakteriyel ya da viral bir enfeksi-

yonda eklenirse görülür.)
• Daha sonra ise; daha az kızarıklık eşliğinde ve daha kuru bir iltihaplanma süreci başlar. Deri pullu, 

kahverengimsi bir hal alır.

TEDAVİ
• Tesbit edilen madde varsa bununla temas hemen kesilmelidir.
• 7-10 gün boyunca günde 2-3 kez %1’lik hidrokortizon krem sürülmelidir Tele Sağlık Merkezini 

arayınız

 **Kortizon içeriğinden dolayı 10 günden uzun süre kullanılmamalıdır.

• Eller kuru ve çatlak ise günde 5-6 kez saf-katı vazelin merhem ile nemlendirilmelidir. Tele Sağlık 
Merkezini arayınız

• Sık sık eller yıkanmamalı, ve duş alınmamalı, kimyasal deterjan, sabundan uzaklaşıp nötr sabun 
ya da bebe sabunu ile el ve vücut yıkanmalıdır.

 ATOPİK EGZAMA 

GENEL BİLGİLER
Hastalık genellikle yaşamın ilk yılında ortaya çıkar ve yeni tanı konan olguların %50’si 12 aylıktan 
küçük bebeklerdir. Atopik dermatit küçük çocuklarda daha sık görülen kronik bir hastalık olmasına 
karşın her yaştan hastayı etkileyebilir. Çoğunlukla stres ya da çevresel alerjenler hastalığı alevlendi-
rebilir. 

BELİRTİLERİ
• Yoğun kaşıntı.
• Tekrarlayan döküntü; deride kuru, düzensiz veya kırmızı-kepekli ve pullu alanlar. 
• Bebeklerde ve küçük çocuklarda atopik dermatit genellikle yüzü, dirsekleri veya dizleri tutar, an-

cak vücudun diğer alanlarına da yayılabilir.
• Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde, atopik dermatit genellikle elleri, boynu, dirseklerin iç 

yüzeyini, dizlerin arkasını ve ayak bileğini tutar. 
• Kronik olgularda deride kalınlaşma olabilir.
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• Cildi daima nemlendirin: Cilt hiç bir zaman kuru kalmamalıdır. Özellikle kısa süreli, ılık banyo ya-

pılmalı ve banyodan sonra nemlendiriciler sürülmelidir. 
• Cildi tahriş edici maddelerden koruyun: Sabun, deterjan, keselenme, ter, kozmetik, parfüm, yün, 

çeşitli metaller cildi tahriş edebilir. 
• Aşırı terlemeden ve aşırı sıcak ortamlardan kaçın: Bunlar kaşıntıyı daha çok artıracaktır. 
• Kaşımamaya çalışın: Kaşıma şikayetleri daha çok artıracak, hatta deride mikroplara giriş kapısı 

oluşturacaktır. Tırnaklarını daima kısa kesili tutun. 
• Stresten uzak durun: Stres kaşıntıyı, kaşıntı da cilt şikayetlerini arttıracaktır. 
• Giysilerine dikkat edin: Giysilerin sentetik, yünlü olmayan pamuklulardan seçilmesi şikayetleri ra-

hatlatabilir. 
• Alerji: Saptanmış bir alerjen varsa bundan uzak durulmalıdır. 
• 7-10 gün boyunca günde 2-3 kez %1’lik hidrokortizon merhem sürülmelidir. Tele Sağlık Merke-

zini arayınız
• Lezyonlar yaygınsa Setirizine 10 mg tablet 1x1 ya da Fexofenadine 1x1 120 mg tablet ya da Dip-

henhydramine 50 mg ampul 2x1. Tele Sağlık Merkezini arayınız
•  Çok yaygın durumlarda ise Metilprednizolon 40-250 mg ampul kiloya 1 mg hesabına göre. Tele 

Sağlık Merkezini arayınız
 

ALERJİK KONTAKT DERMATİT 

GENEL BİLGİLER
 Alerjik kontakt dermatit her yaşta görülebilir. Çevresel faktörler nedeniyle kadınlarda erkeklerden 
biraz daha sık rastlanır. Kadınlarda kozmetiklerden, erkeklerde ise daha ziyade mesleksel olarak karşı-
laştıkları maddelerden meydana gelmektedir. Ayrıca gençlerde mesleki ve kozmetik alerjenler daha 
sık etken olurken, yaşlılarda topikal ilaçlar ön sırayı almaktadır.
 Alerjik kontakt dermatite neden olan başlıca alerjenler; antiseptik ajanlar, bitkiler (zehirli sarma-
şık), elementler, giysiler, ayakkabılar, kozmetikler, lastik, plastik, lokal uygulanan ilaçlar, güneşten ko-
ruyucular ve parfümlerdir.

BELİRTİLERİ
• Deri kırmızı, kaşıntılı, iltihaplı ve kabarcıklı bir hal alır. 
• Reaksiyon genellikle temas yerinde yoğundur, ancak derinin diğer bölgelerinde de olabilir. 

TEDAVİ
• Alerji: Saptanmış bir alerjen varsa bundan uzak durulmalıdır. 
• 7-10 gün boyunca günde 2-3 kez %1’lik hidrokortizon merhem sürülmelidir. Tele Sağlık Merke-

zini arayınız
• Lezyonlar yaygınsa günde bir kez 10 mg setirizin tablet 1x1, 120 mg feksofenadin tablet ya da 

günde iki kez 50 mg difenhidramin ampul. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Çok yaygın dermatitte ise Metilprednizolon 40-250 mg ampul (1 mg/kg dozda). Tele Sağlık Mer-

kezini arayınız 

 DERİNİN MANTAR ENFEKSİYONLARI 

GENEL BİLGİLER
Mantar hastalığı genellikle kıl, deri ve tırnak gibi keratinize dokulara yerleşen kaşıntı, kızarıklık, sulan-
ma ve pullanma şeklinde kendini gösteren bir mikrobik enfeksiyondur. Özellikle yaz aylarında artar. 
Tedavi edilmediği durumlarda mantar üzerine başka enfeksiyonlar eklenebilir. Lenf bezlerine yayı-
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enfeksiyonuna sebep olabilir. İlerlediği takdirde fil ayağı denen hastalık görülebilir.

NEDENLERİ
• Aşırı terleyen insanlarda, ayakların duş, yüzme ve abdest sonrası nemli kalması. 
• Aşırı el yıkama, çamaşır ve bulaşık gibi nedenlerle ellerin sürekli ıslak kalması. 
• Ortak terlik, ayakkabı ve çorap kullanımı. 
• AIDS başta olmak üzere bazı enfeksiyon hastalıklarında. 
• Topikal ve sistemik bazı ilaçların uzun süre kullanımında. 
• Ergenlik öncesi çocuklarda sıklıkla saçlı deride. 
• Gebelikte, diabetlilerde ve kanser hastalarının ileri döneminde, vücut direnci kırılmış hastalarda 

görülür.
 

 TİNEA PEDİS (ATLET AYAĞI) 

GENEL BİLGİLER
Ayak derisi ve parmak aralarının mantar 
hastalığıdır. Islak, nemli ortamlar, ayağın 
uzun süre kapalı-havasız ortamda kalması 
mantar gelişimini arttırır. Ortak kullanılan 
çorap, ayakkabı ve terlikler, ortak havuz ve 
banyo kullanımı ile mantar bulaşabilir.

BELİRTİLERİ
• Özellikle 4-. 5. ayak parmakları arasında 

kaşıntı
• Pullanma
• Yarılma
• Kızarıklık
• Sulanma

*** Özellikle diyabetik hastalarda mantar enfeksiyonu ciddi enfeksiyonlar için giriş kapısıdır 
ve mutlaka tedavi edilmelidir.

TEDAVİ
• Ayaklar kuru tutulmalıdır.
• Yıkadıktan sonra kurutma makinesi ya da tek kullanımlık kağıt mendil ile kurulanmalıdır.
• Mikonazol ya da klotrimazol krem (4-6 hafta boyunca günde 2 kez) sürülmelidir. Tele Sağlık 

Merkezini arayınız

 TİNEA KORPORİS ( GÖVDE MANTARI)

GENEL BİLGİLER
Vücut, kollar ve bacakların tinea enfeksiyonudur. Kaşıntılı, yuvarlak veya halka şeklinde, kırmızı, pul-
lu, keskin sınırlı lezyonlar tipiktir.

TEDAVİ
• Mikonazol ya da klotrimazol krem (4-6 hafta boyunca günde 2 kez) sürülmelidir. Tele Sağlık 

Merkezini arayınız

• 
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255 TİNEA KRURİS ( KASIK MANTARI) 

GENEL BİLGİLER
Aşırı terleyen ve ağır egzersiz yapan, özellikle 
şişman kişilerde oluşan kasık mantarıdır. Genç 
erkeklerde daha sıktır, bir ya da iki kasık bölge-
sinde keskin sınırlı, kızarık yama şeklindedir. Ba-
zen kaşıntılı ve sulantılı olup pişiğe benzer gö-
rünüme yol açar. Vücudun başka bölgelerinden 
mantar (çoğu zaman ayak mantarı) bulaşması 
yoluyla da meydana gelebilir (kasık mantarı 
olanların yarısında ayak mantarı da bulunmuş-
tur). Mantar nemli, sıcak ortamda büyür, dolayı-
sıyla deriye sürtünen sıkı, terli giysilerde hastalı-
ğın oluşmasına çok katkıda bulunurlar.

TEDAVİ
• Mikonazol ya da klotrimazol krem (4-6 hafta boyunca günde 2 kez) sürülmelidir (Anti mikotik cilt 

kremleri) ve pudra sürülmesi uygundur. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Kuru tutulması çok önemlidir.
• Terleyince hemen duş almak, kasıkların kuru kalması için pudra kullanılması cildin kuru kalmasını 

sağlar. 
• Sık sık iç çamaşırının değiştirilmesi, banyodan sonra kaşınan bölgelerin iyice kurulanması önerilir. 
• Ayrıca giyilen iç çamaşırlarının, naylon türünde ve hava almayan iç çamaşırları olmamasına önem 

gösterilmelidir; tavsiye edilen pamuklu ve geniş çamaşırlardır. 
• Tere neden olabilecek sentetik kumaşlı iç çamaşırları, deriyi tahriş edecek faaliyetlerden (bisiklet 

sürmek, sık sık jiletle traş olmak) kaçınılmalıdır. 

 
 TİNEA BARBA ( SAKAL BÖLGESİNİN MANTARI) 

GENEL BİLGİLER
Sakal bölgesinin mantar enfeksiyonu yetişkin erkeklerde ve daha çok kırsal kesimde yaşayanlarda 
görülür. Genellikle bıyık bölgesi tutulmaz. Kaşıntılı papül ve püstüller birleşerek, eritemli, infiltre 
plaklar oluşturur. Lezyon üzerindeki kıllar çekildiği zaman kolayca çıkar.

TEDAVİ
• Mikonazol ya da Clotrimazol krem (15 gün boyunca günde iki kez) sürülmelidir. Tele Sağlık Mer-

kezini arayınız

 BAKTERİYEL DERİ HASTALIKLARI 

İMPETİGO

GENEL BİLGİLER
 İmpetigo vücudun başlıca yüz, el ve diz gibi açıkta kalan kısımlarını etkileyen, bakterilerin neden 
olduğu bir enfeksiyondur. Enfeksiyon önce bir kızarıklık şeklinde başlar, sivilce oluşur, patlar ve 1-2 

• 
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256 gün sızıntı yapar. Bunun sonucunda yapışkan bir kabuk 
tutar. Yara genişleme eğilimindedir ve bulaşıcıdır. Akın-
tıdaki bakteriler fiziksel temas ve kaşıma ile bedenin di-
ğer kısımlarına da dağılır ve yaralar oluşur, ayrıca başka 
kişilere de bulaşır. İmpetigo, en çok temizlikten uzak, 
fakir çevrelerde yaşayan çocuklarda görülür.

BELİRTİ
• Derideki belirti bül denilen içi serum kıvamında bir 

sıvıyla dolu olan bir şişliktir. Bül hızla cerahatlanır. 
Daha sonra patlar ve kurumaya başlar. Bu dönem-
de derideki yara kurumuş, bal görünümünde sarı 
bir kabukla örtülmüştür. Bu yaralar genellikle ağız, 
burun, kulak ve göz çevresinde bulunurlar. 

• Genellikle ateş ya da ağrı yoktur.
• Bulaşıcılığı fazla olduğundan kişiden kişiye hızla ya-

yılabilir.

TEDAVİ
• Hasta yarayı kaşımamalı ve dokunmamalıdır.
• Yüzde ise sakal traşı yasaklanmalıdır.
• Tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalıdır.
• Hastanın kıyafetleri, eşyaları, yatak örtüsü kullanım 

sonrasında kaynar suda ve ayrı yıkanmalıdır.
• Sık sık eller ve yüz sabun ile yıkanmalıdır.
• Antiseptik solüsyonlar: Povidon iyodür (%7.5 veya 

%10’luk 100 ml solüsyon) veya %0.015’lik klorhek-
sidin ve %0.15’lik setrimit içeren önceden doyurul-
muş çözelti ya da %70 izopropil alkol ile cilt dezen-
fekte edilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

• Yaygın ve lenfadenopati görülen olgularda 7 gün 
boyunca günde iki kez ağızdan 1 gr amoksisilin-
klavulonik asit, günde iki kez 750 mg sefuroksim 
enjeksiyonu ya da günde iki kez 500 mg’lık siprof-
loksasin teblet. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 FURONKÜL VE KARBONKÜL 
( KAN ÇIBANI) 

GENEL BİLGİLER
Furonkül, kıllı, özellikle sürtünmeye ve terlemeye uy-
gun deri bölgelerinde yerleşim gösteren, stafılokokla-
rın neden olduğu, derin yerleşimli, halk arasında çıban 
denen bir tablodur. Özellikle ense, yüz, koltuk altı ve 
kalçada yerleşir. Furonküllerin birisi batıp diğeri çıkı-
yorsa ve kronik bir hal almış ise furonküloz adını alır. 
Furonküloza; diabetlilerde, steroid ve immünosupresif 

• 

• 

• 

• 
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257alanlarda, immün sistem yetmezliklerinde, aşırı kilolu kişilerde, kirli-yağlı mesleklerle uğraşanlarda 
ve kaşıntılı dermatozu olanlarda (uyuz [skabies] ve bit [pediküloz]) sıklıkla rastlanır. Kötü hijyen ko-
şullarında sık sık ortaya çıkar.

BELİRTİLER
• Furonkülün çıkacağı deri bölgesi kaşınır, daha sonra ağrı oluşur. 
• İlk belirti, kıl etrafında oluşan sert, ağrılı ve lokal harareti olan kırmızı bir sertliktir. Bu sertliğin 

üzerinde uç veren ağrılı, sarı yeşil renkli sivilce benzeri bir toplanma olur.
•  Bölgesel lenf bezlerinde büyümüştür. 
• Bir kaç gün sonra sertlik yumuşar, daha sonra dışarıya açılarak sarımsı krem görünümünde ilti-

hapla birlikte tıkaç dışarı atılır ve ülser denen açık yara oluşur.

Karbonkül (kan çıbanı, şir-i pençe), birkaç furonkülün yan yana bitişik halde bulunması ile oluşan 
klinik tablodur. Meydana gelen nodül daha büyük olup, birden fazla nekrotik tıkaç görülür. Lezyon 
tahta sertliğindedir, hastanın genel durumu bozuktur. Ateş, titreme ve baş ağrısı görülür. Nekrotik 
tıkaçların dışarı atılması ile geniş bir ülser (krater) meydana gelir. Ağır vakalarda septisemi görülebilir.

TEDAVİ
• Ilık-sıcak pansumanlar ile iltihabın yumuşayıp dışarı akması sağlanır.
• Kara merhem olarak bilinen Ichthyol %10’luk pomat temiz gazlı bezle uygulanarak yaranın ol-

gunlaşması sağlanır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Eğer hastanın ateşi varsa ve çıbanlar yaygınsa antibiyotik başlanmalıdır. Günde iki kez ağızdan 1 

g amoksisilin-klavulonik asit ya da yine günde iki kez 1 g amoksisilin/sulbaktam kullanılmalıdır.
• Hijyene dikkat edilmelidir.
• Burun delikleri taşıyıcı olabileceğinden antibiyotikli kremler önerilmelidir. (Fusidat sodyum %2 

lik-P305, mupirosin %2’lik-P307 3X1/ dıştan sürülecek). Tele Sağlık Merkezini arayınız 

 DERİDE APSE 

GENEL BİLGİLER
İçi iltihap dolu bir şişlik şeklinde başlar, genel-
de koltukaltı, kasık ve makat çevresinde oluşur. 
Buradaki iltihap çıbana göre daha derin doku-
lara yayılır.

BELİRTİLERİ
• Deride kırmız, sert, çok gergin ve ağrılı bir 

şişlik vardır.
• Birkaç gün içinde bu sertlik yumuşamaya 

başlar ve rengi mora döner.
• Ateş (38-40 derece), üşüme, titreme, halsiz-

lik olabilir.
• Bölgesel lenf nodlarında ağrılı şişmeler eş-

lik eder.
• Makat çevresinde oluşan apsede ağrılı 

zonklama hissi vardır, hasta oturamaz ve 
hareketleri kısıtlıdır. Öksürük ve ıkınma es-
nasında ağrı artar.

• 

• 

• 

• 
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258 TEDAVİ
• Hasta istirahate alınır, sıcak su ile pansuman yapıp üzerinde bekletmek gerekir (1 litre suya 2 çay-

kaşığı tuz eklenerek sıcak pansuman yapılır) su ısısı 45 derece olmalıdır.
• Nazik bir şekilde apse yanlardan sıkılarak boşaltılmaya çalışılır.
• Hastaya antibiyotik başlanmalıdır. Öncelikle amoksisilin/klavulonik asit 875/125 mg ağızdan gün-

de 2 kez başlanır ya da Benzilpenisilin 800 mg fl akon 2x1 ya da Siprofl oksasin 500 mg tablet 2x1. 
Tele Sağlık Merkezini arayınız

NE YAPILMALI?
• Apsenin kendi kendine açılması beklenmez.
• Kan damarları yoluyla beyne yayılabildiği ve yaşamı tehdit edebildiği için burun kökü veya ağız 

kenarındaki apse boşaltılmaz.
• Ilık-sıcak kompres ve antibiyotiğe başlanmalıdır.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

İLTİHAP NASIL BOŞALTILMALI?
Gerekli malzemeler
• Steril eldiven
• Ağrı çok şiddetliyse 10 mg morfin
• Bistüri
• Lokal anestezik madde kas içine lidokain ampul ya da dışarıdan soğuk etil klorür sprey sıkarak 

uyuşturulur. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Doku forsepsi
• Pansuman forsepsi.

Bu malzemeler 20 dakika kaynamış suda bekletilir
• Eller yıkanır, steril eldiven giyilir.
• Povidon-iyodür çözeltisi ile apse ve çevresi 2-3 kez silinir.
• Kas içine 10 mg morfin yapılır ve 15 dakika beklenir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Apsenin olduğu yerdeki kan damarları ve sinirlere dikkat etmek gerekir, bu yapıların zarar görme-

mesi gereklidir. Bu yüzden apseye dik-dikey tek kesi planlanmalıdır. Makat çevresindeki apse de 
ise olabildiğince makata yakın bölgeden kesi planlanır.

•  Kesi yapılacak alan içine lidokain enjekte edilir ve 5 dakika bekletilir.
• Batikon sürülüp kuruması beklenir ve en az 1.5 cm uzunluğunda bistüri ile kesi yapılır.
• Eller ile yandan bastırılarak iltihabın olabildiğince dışarı akıtılması sağlanır.
• Gazlı bezin bir kısmı içeri sokularak üzeri başka bir gazlı bezle kapatılır.
•  24 saat sonra hastanın ağrısının oldukça azalması beklenir ve iltihap çıkışı devam eder, eğer bun-

lar olmamışsa muhtemelen apse boşluğuna girilmemiş demektir.
• 48 saat sonra apse içindeki gazlı bez çıkarılır. Hasta rahatlamıştır ve iltihap az miktarda dışarı ak-

mıştır.
• Günde 4 kez ıslak pansuman yapılır, makat çevresindeki apselerde sıcak oturma banyosu yapıl-

ması ve makattaki apse için en yakın bölgedeki doktora muayene olunması gerekir.
• Yara iyileşmesi 7-10 gün sürebilir.
• Eğer aynı şikayetler tekrarlarsa aynı işlem tekrar uygulanır.
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259 BİTLENME

GENEL BİLGİLER
Bitlenme olayları genellikle kış mevsiminde, çok 
sayıda insanın yıkanma ve elbiselerini değiştirme 
olanağını bulamadan göç, savaş ve doğal afetler 
gibi zorlayıcı nedenlerden bir arada yaşamak zo-
runda kaldıkları dönemlerde çok artar. Bunun yanı 
sıra halkın fakir olduğu bölgelerde de bitlenme 
vakalarına sık rastlanır. Bitler vücut biti kasık biti 
ve baş biti olmak üzere üç çeşittir. Bitlenme olayı 
başta, vücutta ve kasıkta olmak üzere üç ayrı böl-
gede görülür. Bit insan kanıyla beslenir ve yumur-
talarını ya saçların üzerine ya da elbiselerin dikiş 
aralarına bırakır.

BAŞ BİTİ
Pedikülozis kapitis denilen bu bitlenme tipinde 
baş bitleri daha çok şakaklar, kulak arkaları ve ense 
bölgelerindeki saçlı deriye yerleşirler. Bitler saçla-
rın arasında dolaşırlar ve yumurtalarını saç telleri 
üzerine yapıştırırlar. Halk arasında sirke olarak bili-
nen bu bit yumurtaları, saç telinin bir kenarına bir 
su damlası gibi yapışmışlardır. Onları saç üzerin-
den parmakla ayırmak olanaksız gibidir. Sirkeler 
genellikle kepekle karıştırılır. Sirkeler saça sıkıca 
tutunmuş su damlası görünümündedirler ve saç-
tan uzaklaştırılamazlar. Oysa kepekler biçimsizdir-
ler ve saç teline hafifçe vurulduğunda ondan ayrı-
lırlar, yere düşerler. Bitlenen baş özellikle geceleri 
çok kaşınır ve özellikle ensede kaşıntı izleri vardır.

KASIK BİTİ
Pedikülozis pubis denilen bu bitlenme türünden 
kasık biti sorumludur. Bitler ön ayaklarıyla kıl fo-
likülüne tutunmuş, başlarını folikülün içine sok-
muşlardır. Gerektiğinde buradan kan emerler. 
Kasık bitleri kıllı kişilerde göbek düzeyine dek yük-
selebilirler. Bu bitler kirpik ve kaşları da tutabilir. 
Bulaşma en çok cinsel ilişkiyle olur. Bunun yanı sıra 
az olmakla birlikte iç çamaşırları yoluyla da olabilir. 
Bitlerin bulunduğu bölgeler kaşıntılıdır.

*** Bir büyüteçle bakıldığında kıllara yapılmış 
yumurta, sirke ve bitler kolaylıkla fark edilir.

NE YAPILMALI?
• Bitlenen kişinin şapkası, başörtüsü, yastık 

kılıfl arı, elbisesi ve iç çamaşırları iyice kay-
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260 natılmalı ya da dezenfekte edilmelidir. Tarak ve öteki saç malzemeleri de dezenfekte edil-
melidir.

•  Gövde bitlenmesinde hasta seçilen şampuanla banyo yaptıktan sonra elbise ve çamaşırlarını 
değiştirmelidir. Giysiler kaynatılıp, sıcak ütü ile ütülenmedir.

• Antibit şampuanlar kullanılmalıdır, %20’lik izopropilalkol içeren %5’lik Permetrin şampuan-
losyon-krem uygulanır. Tele Sağlık Merkezini arayınız

•  Bir hafta sonra aynı işlem tekrarlanır.
• Kasık bitlenmesinde seçilen ilacın losyon formu ile özellikle pubik ve perianal bölgeye olmak üze-

re fazla kıllı kişilerde bacak, göğüs ve koltuk altına sürülmeli ve ilaç 8-10 saat vücutta bırakılmalı-
dır. Hastaya yıkandıktan sonra dezenfekte edilmiş çamaşır giymesi önerilmelidir.

• Çift ya da aile bitlenme varsa toplu tedavi yapılmalıdır.

 
UYUZ 

GENEL BİLGİLER
 Uyuz, uyuz böcegi (Sarcoptes scabiei) adı verilen bir eklem bacaklılar ailesinden bir böceğin neden 
olduğu kaşıntılı, bulaşıcı deri hastalığıdır. Uyuz böceği, insan derisinde derinin üst tabakasında açtığı 
tüneller içinde yaşar ve yumurtlar. Yalnız dişi uyuz böcekleri uyuz hastalığına neden olur. Dişi uyuz 
böceği, “sillon” denilen tünellerde özellikle geceleri sıcakta hareket eder. Bu hareketler şiddetli bir 
kaşıntıya neden olurlar. Uyuzlu kişilerle aynı yatağı paylaşmak, cinsel ilişki, uyuzlu kişinin elbiselerini 
giyinmek ve el sıkışma bulaşma için bir yoldur.
 
BELİRTİLER
• Uyuz genellikle el parmakların arasına, koltuk altına, ön kola, bileğe, bacaklara, kaba etlerin üze-

rine ve genital bölgeye yerleşir. 
• Kadınlarda en sık meme başını, erkeklerde penis başını tuttuğu görülür. 
• Özellikle geceleri çoğalan kaşıntılar, deri kaşıntı izleri, kızarıklıklar, sivilce benzeri kabarıklıklar 

uyuz hastalığında görülen belirtilerdir. Çok yakından bakıldığında tünel benzeri kırık çizgiler ti-
piktir.

 
TEDAVİ
•  Yüz ve saçlı deri dışında tüm vücut, parmak araları ve penis bölgesine %20’lik izopropilalkol içe-

ren %5’lik permetrin losyon sürülür, 8-12 saat vücutta kalır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Bu uygulama sonrası sıcak bir banyo ve temiz kıyafet ve eşyalar kullanılır.
•  1 hafta sonra aynı işlem tekrarlanır.
• Toplu yaşanan yerlerde topluluk tedavisi ya da yakın temas içindeki kişilere de aynı tedavi veril-

melidir.
 

 ZONA- GECE YANIĞI

GENEL BİLGİLER
Geçmişte suçiçeği geçiren kişilerde ortaya çıkan bir hastalıktır. Sinir uçlarında saklı kalan virüs, ço-
ğunlukla bağışıklık sisteminin azaldığı durumlarda, yaşlılarda, yoğun stres altında ve kemoterapi 
alan hastalarda ortaya çıkar. Ancak normal sağlıklı bireylerde ve çocuklarda da görülebilir. 55 yaş 
sonrasında sıktır.

BELİRTİLER
• Özellikle lezyonlar göğüs duvarı ya da karında ancak yüz-göz dahil her bölgede oluşabilir.
• Tek tarafl ı şiddetli ağrı tipiktir.
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261• Ağrılı bölgede birkaç gün sonra suçiçeğine benzer, içleri su dolu minik kabarıklıklar oluşur.
• Bazen ateş ve halsizlik olabilir.
• 10-15 gün sonra yaralar kabuk bağlayarak geçer.
• Hastaların % 10’unda hastalıklı bölgede psotherpetik nevralji denilen aylarca sürebilen, ağrı ola-

bilir.

*** Göz tutulduğunda görme kaybı gelişebilir dikkatli olup mutlaka erken dönemde tedavi 
başlanmalıdır.

TEDAVİ
• Tedaviye döküntüler başladıktan sonra 48-72 saat içinde 7-10 gün devam etmek üzere ağızdan 

bol suyla günde 5 kez 800 mg sistemik asiklovir tablet kullanılmalıdır.
• Ağrı fazla olduğunda ağrı kesiciler (parasetamol, diklofenak, aspirin ya da ibuprofen tablet 2x1 

verilebilir. Ağrı çok şiddetli ise 3-4 saatte bir 10-20 mg/gün dozunda morfin verilebilir. Tele Sağlık 
Merkezini arayınız

• Göz ve yüz tutulmasında mutlaka asiklovir başlanmalıdır.
• Yara yerine serum fizyolojik ile sabah-akşam pansuman yapılıp ve yapışmayan ince pansuman 

bezleri ile kapatılabilir.
• Kişinin ayrı bir yerde tutulmasına gerek yoktur.
• Yara yeri ile temas eden kişilerde suçiçeği gelişmesine yol açılabildiğinden çıplak elle yaraya do-

kunulmamalıdır.

 ÜRTİKER ( KURDEŞEN) 

GENEL BİLGİLER
Ürtiker vücudun herhangi bir yerinde gruplar halinde oluşan, soluk kırmızı renkli kabarıklıklardır. Bu 
döküntü bir kaç saat içinde geriler. Eski bir döküntü solarken yerine yenileri çıkabilir. Boyutları bir 
kalem arkası büyüklüğünden, bir tabak büyüklüğüne kadar değişebilir ve birleşerek büyük alanlar 
oluşturabilirler. Genellikle kaşıntılıdır, fakat yanma ve batma hissi de olabilir.

***Ürtiker göz etrafında, dudakta, cinsel bölgede geliştiğinde aşırı bir şişliğe neden olur. Bu 
durum hastaları korkutmasına rağmen, genellikle 24 saat içinde geriler. Bununla birlikte ne-
fes almakta ve yutkunmakta zorluk var ise acilen bir doktora başvurulmalıdır.

En sık gıdalar (fındık, çikolata, balık, kabuklu deniz ürünleri, domates, yumurta ve süt), ilaçlar (antibi-
yotikler, ağrı kesici, sakinleştirici ve idrar söktürücü ilaçlar) sıklıkla ürtikere neden olur. Antasitler de-
nilen mide ilaçları, romatizmada kullanılan ilaçlar, vitaminler, göz ve kulak damlaları, kabızlık ilaçları 
vajinal fitiller ürtiker nedeni olabilir, enfeksiyonlar (üst solunum yolu enfeksiyonları), lateks alerjisi, 
yoğun stres, güneş, soğuk hava ve böcek ısırıkları ürtikere neden olmaktadır.

BELİRTİLER
• Ürtikerin en önemli belirtisi kabartılı kızarıklıklardır. Deriden kabarık olan ürtiker plağı, sınırlan 

belirli ve yuvar lakça bir görünüm taşır. Kabarcığın ça pı birkaç milimetreden birçok santimet reye 
kadar değişebilir. Açık kırmızı olan rengi ortada beyazlaşır. 

• Yoğun bir kaşıntıyla birlikte belirir. 
• Kabarcıklar bütün vücuda yayılabile ceği gibi, vücudun herhangi bir bölü müyle de sınırlı olabilir. 

Gözkapağı gibi bazı bölgelerin özellik gösteren anato mik yapısı nedeniyle, ürtiker bu bölge lerde 
yaygın bir şişkinlik yaratabilir. Ödemler bazen büyük boyutlara ulaşabi lir. 

• Saatler içinde kabarıklıklar kaybolup, birkaç saat sonra farklı noktalarda tekrar oluşur.
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262 TEDAVİ
• Antihistaminikler verilebilir. Setirizin (günde bir kez 10 mg tablet), feksofenadin (günde bir kez 

120 mg tablet ya da günde iki kez 50 mg difenhidramin enjeksiyonu). Tele Sağlık Merkezini 
arayınız

*** Bu ilaçların uykuya eğilim, dikkat eksikliği yapabileceği hastaya anlatılmalı, hasta dikkat 
gerektiren işlerde çalışmamalıdır.

• Çok yaygın ürtikerde ise Metilprednizolon (40-250 mg ampul; 1 mg/kg dozda. Tele Sağlık 
Merkezini arayınız 

• Bununla birlikte nefes almakta ve yutkunmakta zorluk var ise dil ve ağıza bakılmalı ve bu 
bölgeler şişse acil anafilaktik şok uygulamaları yapılmalıdır (Bkz.  Anafilaktik Şok, s. 23).

• Tele Sağlık Merkezini arayınız
 

 SELÜLİT VE ERİZİPEL (YILANCIK) 

SELÜLİT 

GENEL BİLGİLER
Selülit ve yılancık, genellikle aynı tür bakteri-
lerin neden olduğu bakteriyel deri enfeksiyon-
landır. Hem selülit hem de yılancık potansiyel 
olarak tehlikeli enfeksiyonlardır çünkü ikisi de 
kana yayılabilir ve sonra da enfeksiyon diğer 
organları etkileyebilir. Özellikle bebekler, yaş-
lılar, bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve ya-
pay ya da anormal kalp kapakçıkları olan birey-
lerde tehlikelidir (çünkü derideki enfeksiyon, 
kalp kapakçıklarına yerleşebilir ve daha ciddi 
kalp rahatsızlıklarına neden olabilir).
 Sıklıkla yüzde ve bacakların alt kısmın-
da ortaya çıkar. Özellikle şeker hastalığına sa-
hip, aşırı kilolularda ve ayak parmak arasında 
mantarı olan kişilerde sıktır ve sık sık tekrarla-
yabilir.

BELİRTİLERİ
• Her iki enfeksiyon da birkaç saatte ya da 

günde derinin kızarmasına, dokunmaya 
karşı hassaslaşmasına ve ciltte yanma hissi 
oluşmasına neden olur. 

• Ateş, üşüme ve titreme.
• Enfeksiyon bölgesi yakınındaki lenf bezleri 

şişebilir ve kızaran bölgeden bu bölgeye 
yakın, şişmiş lenf bezlerine doğru uzanan 
kırmızı çizgiler oluşabilir.
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• Enfeksiyon bacakta ise bacak yüksekte tutulur, altına 2 yastık yerleştirilir.
• Amoksisilin/klavulonik asit 875/125 mg günde 2 kez ağızdan başlanır, 10-15 gün kullanılır. Tele 

Sağlık Merkezini arayınız
• Eğer kızarıklık yayılıyorsa tedaviye seftriakson 1 gr intramuskuler 2x1 tedaviye eklenir. Tele Sağ-

lık Merkezini arayınız

*** Deniz yaralanmaları, balık sokmalarından kaynaklanan yaralardan gelişen selülitte hasta-
nın genel durum bozukluğu olabilir, enfeksiyon hızla yayılır ve tüm bacağı etkileyebilir. 

• Bu durumda hemen tedavi için Amoksisilin/klavulonik asit 875/125 mg günde 2 kez ağızdan baş-
lanır.

• Tedaviye siprofl oksasin (günde iki kez 500 mg) tablet eklenir.
• Tedaviye doksisiklin (günde iki kez ağızdan 100 mg) eklenir Tele Sağlık Merkezini arayınız
•  Tele Sağlık Merkezini arayınız

 ERİZİPEL (YILANCIK) 

GENEL BİLGİLER
Küçük yaralardan veya sıyrıklardan bulaşan mikropların neden olduğu bir hastalıktır. Bulaşıcı bir has-
talık olan yılancık, titreme, yüksek ateş ve genel durum bozukluğu ile seyreder. Mikrobun girdiği deri 
bölgesinde ağrı oluşur. Deri mor-kırmızı renkte ödemli ve parlak bir hal alır. Mikrobun deriye girme-
sinden birkaç saat sonra ateş ve titreme görülür. Özellikle yüzde, burunda veya baldırlarda çevresi 
kabarık yaygın kızarıklıkla birlikte ağrı görülebilir. Deriyle ilgili lenf bezinde ağrılı bir lenf bezi şişmesi 
oluşabilir. Yüzde oluşan erizipeller daha sonradan menenjite yol açabilir. Bu nedenle ihmal edilme-
mesi gerekir.

BELİRTİLER
• Ateş.
• Ani üşüme, titreme.
• Keskin sınırlı bir kızarıklık gelişir, deri parlak ve kabarıktır.
• Kızarık bölgelerde ağrı.
• İştahsızlık.
• Bölgesel lenf nodlarında ağrılı şişme olabilir.
• Yüzde gelişirse şiddetli baş ağrısı gelişebilir.

TEDAVİ
• Bacakta ise bacak yükseltilir.
•  Serum fizyolojik ile ıslak pansumanlar uygulanabilir.
• Amoksisilin/klavulonik asit 875/125 mg günde 2 kez ağızdan başlanır. Tele Sağlık Merkezini 

arayınız
• Tele Sağlık Merkezini arayınız
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GÖZ ANATOMİSİ VE FONKSİYONU

Göz küreleri yüz ve kafa kemiklerinin oluştur-
duğu yatay, armut şeklinde önde daha geniş 
arkaya doğru daralan, bağ dokusu, yağ dokusu, 
kaslar, damar ve sinirlerden oluşan bir yuvanın 
içine gümülü durumda bulunmaktadır. Bu yuva 
orbita olarak adlandırılır. Görme siniri (optik si-
nir) bu armut şeklindeki yuvanın en gerisinden 
kemik kanallar içinden geçerek beyne ulaşmakta 
ve gözlerin beyinle bağlantısını oluşturmaktadır. 
Göz kürelerinin 3/4 ‘ü bu kemik yuva içinde koru-
nurken diğer ¼’i üst ve alt kapaklar tarafından ko-
runan görünen kısmı oluşturmaktadır. Görünen 
kısım üst ve alt kapakların istemsiz kırpma refl ek-
si ve istemli kapama fonksiyonları ile travmalara 
karşı korunmaktadır. Buna rağmen yaralanmalara 
en fazla maruz kalan kısım bu bölge olmaktadır. 
Şekil’de görüldüğü gibi kapakların arasından gö-
rülen bölüme gözün ön bölümü (ön kamarası) 
denir. Ön bölüm; ortada ışığın geçisini sağlayan, 
saydam, şeff af yuvarlak şeklindeki alan kornea 
(saydam tabaka) ve bunun çevresinde beyaz, 
saydam olmayan alan sklera (gözakı) olarak ad-
landırılır. Korneanın üzeri sadece göz yaşı tabaka-
sı ile örtülü iken skleranın üzerinde konjonktiva 
dediğimiz gevşek yapıda bir doku örtüsü daha 
bulunmaktadır. Kornea arkasında göze rengini 
veren iris tabakası dedi  ğimiz alan bulunur. Bu 
alan kişinin göz rengini belirler. Bunun ortada-
sında siyah yuvarlak alana göz bebeği (pupilla) 
denir. Normal şartlarda göze kuvvetli ışık tutuldu-
ğunda bu yuvarlak şeklindeki alanın küçüldüğü, 
ışık çekildiğinde tekrar büyüdüğü izlenir ve buna 
ışık reaksiyonu denir. Ayrıca yakındaki cisimlere 
baktığımızda da küçülür. Pupillanın olduğu alan-
da lens bulunur ve normal şartlarda gözle görül-
mez. Skleranın hemen altında gözün damarsal 
tabakası yer alır(koroid). Koroidin temel görevi 
retinanın beslenmesini sağlamaktır. Retina (ağ-

3.11.  GÖZ HASTALIKLARI
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265tabaka), gözü bir küre şeklinde düşündüğümüzde sklera ve koroidden sonra içyüzeyi döşeyen en 
içteki tabakadır. Retinada ışığı algılayan alıcı hücreler bulunur. Işık bu alıcılarla görme sinirine nak-
ledilir. Göz küresinin içini vitreus (camsı cisim) dediğimiz berrak, şeff af damar içermeyen jöle kıva-
mında bir sıvı doldurmaktadır. Bu sıvı gözün şeklini korumasında ve retina katmanlarının yerinden 
ayrılmamasında önemlidir. 

Acil göz hastası ile karşılaştığımızda yapılması genel gerekenleri şöyle sıralayabiliriz.
• Hastadan mümkünse olayın oluş şeklini dikkatli ve hızlıca dinlenmelidir.
• Bize yol gösterecek şu soruları mutlaka sorulmalıdır.

o Görme azalması var mı?
o Ağrı var mı?
o Gözde sulanma var mı?
o Kapaklarını açıp-kapatırken batma var mı? Kornea sinir yönünden çok zengindir, toz bile aşırı 

batma hissi şeklinde hissederiz.
o Işığa bakarken hasasiyeti artıyor mu?
o Kontak lens kullanıyor mu?
o Daha önce benzer şikayetleri olmuş mu?
o Daha önce göz ameliyatı geçirmiş mi?

Hastayı değerlendirirken aşağıdaki alet ve ilaçlar mutlaka yanımızda bulunmalıdır.
• Kalem şeklinde bir ışık, el feneri veya alın lambası şeklinde bir ışık kaynağı. 
• Basit bir büyüteç.
• Steril gazlı bez ve nemli kulak pamukları.
• Serum fizyolojik, serum verme seti ve askısı.
•  Anestezik göz damlası. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Antibiyotikli göz damlası ve pomat.
• Floresein içeren damla veya fl oreseinli kağıt şeritler.

Acil göz hastalıklarını 4 ana başlık altında gruplandırmak mümkündür.
• Göz Yaralanmaları
• Bulaşıcı Göz Hastalıkları
• Bulaşıcı Olmayan Göz Hastalıkları
• Ani Görme Kayıpları

GÖZ YARALANMALARI

Göz yaralanmalarının en sık 20-24 yaş grubundaki erkekleri, çocuk grubunda ise en sık 11-15 yaş ara-
sında yine erkek çoçukları etkilediği izlenmiştir. Nedenlerine baktığımızda erişkinlerde; darp ilk sırayı 
alırken bunu mesleki, sportif ve motorlu araç kazaları izlemektedir. Yaralanmalı gözde zamanında ve 
yeterli tedavi uygulanmadığında körlük gelişebilir. Göz travmalarından sonra kişilerin %13,2’sinin az 
gördüğü, 10,7’sinin ise legal kör olduğu saptanmıştır. Ağır vücut travmasını da içeren yaralanmalar-
da, öncelikle yaşamsal destek verilmeli ve sonrasında göz dışı yapılar ve göz kuvvetli bir aydınlatma 
altında dikkatle izlenmelidir Göz yaralanmalarının çoğunda   çalışırken veya spor yaparken koruyucu 
gözlüklerin kullanılması ile önlenebileceği veya ciddi bir altında toplanabilir.
• Kimyasal Göz Yaralanmaları 
• Delici Göz Yaralanmaları 
• Künt Göz Yaralanmaları 
• Işın Yanıkları 
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Genel Bilgiler
Kimyasal maddelerle meydana gelen yanıklar gözde ciddi hasar bırakan yaralanmalarından biridir. 
Parfüm, saç spreyi, şampuan, sabun gibi hafif yüzeysel hasarlar veren maddelerin yanı sıra görme 
kaybına kadar giden ciddi asit ve alkali kimyasallarla oluşmuş tehlikeli yanıklar olabilir. Alkali yanık-
lar asit yanıklara kıyasla daha ağır hasar oluşturur. Zemin ve lavabo temizliğinde kullanılan birçok 
kimyasal madde, boyalar, sönmemiş kireç, çimento, dezenfektanlar alkalidir. Asit yanıkları arasında 
araba akü sıvısı ve pil asiti önde gelen nedenlerdendir. Yaralanma sıklıkla gö  ze sıçrama veya gözlerin 
ovuşturulması sırasında ellerden bulaşma şeklinde olur. 

Belirtiler
• Gözde batma şeklinde ağrı, sulanma ve yanma
• Kapaklar şişmiş, kızarmış olabilir
• Konjonktivada kızarıklık, şişme
• Şiddetli bir yanık ise kornea saydamlığını kaybetmiş, bulanıklaşmıştır

İlk Yardım
• Gözün serum fizyolojik temin edilene kadar bulunan içilebilir, alkolsüz herhangi bir sıvı (maden 

suyu, süt meyve suyu) ile yıkanması tüm tedavilerden daha önemlidir. Amaç hızlıca kimyasal 
maddeyi gözden uzaklaştırmak ve gözdeki hasarı azaltmaktır.

• Sonrasında hastayı mümkünse yatırarak, 
yüzünü yukarı ve yana çevirin, anestetik 
damla damlalatılmalı.

• Kontakt lens kullanıyorsa kontakt lens 
korneadan beyaz kısma(sklera) doğru na-
zikçe itilerek skleradan alınmalıdır.

• Mümkünse serum verme setini yüksek 
bir askıya asarak biraz basınç sağlayarak 
serum fizyolojik ile gözü yıkamaya başla-
yınız. 

• Serum fizyolojik yoksa musluk suyu kulla-
nılabilinir.

• Hasta gözlerini kapatmaya çalışırsa yar-
dımcı bir kişinin göze bastırmadan kaşlar 
ve yanaklar hizasından bastırarak göz ka-
paklarını açmasını sağlanmalıdır. Kapak 
üzerinden yıkamanın faydası yoktur, mut-
laka göz yıkanmalıdır.

• Alt ve üst kapak altlarını da mutlaka yıkan-
malı. Bunu için alt kapağı yanağa doğru 
çekmek yeterli iken üst kapağı resimde 
izlendiği gibi çevirmek gerekecektir.

• Bu şekilde yıkama işlemini en az 15 dakika 
boyunca ve en az 500 mililitre sıvı ile de-
vam ettirilmeli.

• Göz bol antibiyotikli pomat ile kapatılarak 
hastanın birkaç sa    at içinde göz doktoruna 
ulaşması sağlanmalıdır. Tele Sağlık Mer-
kezini arayınız



3.11. G
öz H

astalıkları

267• Kimyasalın içeriği hakkında doktor bilgi verilmelidir.
• Ağrı fazla ise ağızdan ağrı kesiciler verilebilir.

Tedavi
Tele Sağlık Merkezini arayınız

KESİCİ VE DELİCİ GÖZ YARALANMALARI

Genel Bilgiler
Bu tip yaralanmalar saldırı amaçlı bıçak, makas gibi kesici aletlerle olabileceği gibi iş kazası sonucu 
taş, metal, cam, tel parçası saplanması, sıçraması şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Bu tip kazalarda 
genellikle kesici veya delici aletin belli bir hızla göz veya göz çevresi dokuların içine saplanması veya 
tamamen içeri girmesi söz konusudur. Göze toz, kum kaçması, tırnak ile çizilmesi gibi kısmen daha 
hafif yaralanmalarda bu başlık altında değerlendirilecektir. Bu bölümde göz kapakları ve göz küresi 
yaralanmaları tek tek ele alınacaktır.

İlk Yardım
• Batan cisim veya alet kesinlikle çıkarılmaya çalışılmamalı, mümkünse hareket etmesini engelleye-

cek önlemler alınmalı, Tele Sağlık Merkezi aranmalı bu şekilde hastanın acil nakli sağlanmalıdır.
• Hastanın gözüne bastırması, ovuşturması engel olunmalıdır.
• Kanama olsa dahi durdurmak için göze kesinlikle baskı uygulanmamalıdır.
• Nakli beklenecekse bu sırada ağızdan antibiyotik ve tetanos aşısı yapılabilinir.
• Hastanın ilk değerlendirimesi yapılmadan anestetik damla, pomat, ağızdan ağrı kesici kesinlikle 

kullanılmamalıdır.
• tüm göz içi dokularının yara yerinden dışarı boşalmasına neden olabileceğinden göz kapaklarını 

zorla açmaktan kaçınılmalıdır.
• Hasta gözünü açabiliyorsa; sağlam göz kapatılarak travmalı gözle gazete, kitap okutularak görme 

azalması değerlendirilebilir. Okuyamıyorsa birkaç metre uzaklıktan başlayıp giderek yaklaşarak 
parmaklarımızı göstererek görüp görmediği sorgulanmalıdır. Gözünün hemen önünde elimizin 
sallanama hareketlerini bile fark edemiyorsa ışık kaynağı ile ışığı kapatıp açarak görüp görmediği 
sorulmalıdır. Işığı fark edemiyorsa heme  n Tele Sağlık Merkezini arayınız. 

• Hasta gözünü açabiliyorsa kuvvetli bir ışık ve bir büyüteç yardımıyla diğer gözle kıyaslanarak has-
tanın gözü incelenmelidir. 

• Nakil sırasında göz kapatılmalı ancak bu baskılı olmamalıdı   r.
• Hastaya mümkün olduğunca kuvvetli hapşırmaması, ıkınmaması tembihlenmelidir.

GÖZ KAPAĞININ KESİCİ DELİCİ YARALANMALARI

Belirtiler
• Kapakta yabancı cisim, kanama, kesi veya sıyrık.
• Kapağın tamamı veya bir kısmının kayıbı.

İlk Yardım
• Yaralanma sadece cilt dokusunda geniş olmayan bir sıyrık şeklinde ise cilt altı dokularında hasar 

yoksa antibiyotikli pomat ile kapatmak yeterlidir. Ancak hasta her gün kontrol edilmeli, kızarıklık 
şisme, ağrı gibi enfeksiyon belirtisi varsa Tele Sağlık Merkezini arayınız. 

• Yara kenarları ayrılmış, derin, kirpikli kapak kenarına kadar uzanan kesilerde yarayı steril gazlı bez-
le kapatın. Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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Genel Bilgiler
Konjonktiva yaralanmaları sıklıkla toz, kum kaçması, küçük sinek kaçması şeklinde görülmektedir. 

Belirtiler
•  Özellikle kapak hareketleriyle gözde batma hissi çok belirgindir.
• Kaşınma, sulanma kızarıklık vardır. 
• Hastanın gözünü ovuşturarak korneda çizilmelere neden olmuşsa batma ve sulanma çok şiddetli 

olabilir.
• Dışarıya veya konjonktiva altına kanama olabilir.

İlk Yardım
• Işık ve büyüteç yardımı ile konjonktivayı ve sklerayı inceleyin, skleradan kanama veya kahverengi 

bir dokunun (koroid) fıtıklaşmadığından emin olun. Böyle bir şüphe varsa göze basmayın hemen 
kapatın ve Tele Sağlık Merkezini arayınız.

• Floresein damla veya boya kullanarak korneanın yaralanıp yaralanmadığını değerlendirin (Flore-
sein korneada yeşilimsi şekilde yaralanma hattını boyayacaktır).

• Konjonktivada kanama varsa kanamayı temizlemeye çalışmayın. Kanama yabancı cismi veya 
skleradaki yırtığı gizleyebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız.

• Konjonktiva, sklera normal görünüyorsa kapaklar çevrilerek kapat altlarında yabancı cisim aran-
malı. 

• Kapak alt    ı ve konjonktivadaki yabancı cisimler ısl  ak kulak pamukları ile uzaklaştırılmalıdır.
• Yabancı cisim izlenmiyorsa göz kapak altları da dahil olmak üzere bol serum fizyolojik ile yıkan-

malıdır.

Tedavi
• Yabancı cisim çıkarıldıktan ve göz yıkandıktan sonra antibiyotikli pomatla kapatılmalıdır. Tele 

Sağlık Merkezini arayınız
• Gözde batma hissi devam ederse Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 KORNEA YARALANMALARI

Genel Bilgiler
Kornea yaralanmaları basit toz kum kaçması, 
tırnak ile çizilme gibi basit bir yaralanma olabi-
leceği gibi gibi sert metallerin kornea yüzeyine 
saplanması ve daha büyük yabancı cisimlerin 
korneaya girmesi şeklinde olabilir.

Belirtiler
• Gözde ciddi sulanma, kızarıklık.
• Gözü açıp-kapama sırasında şiddetli batma.
 
Tedavi
• Büyük bir yabancı cisim korneayı delmiş ise 

cismin hareketine engel olacak şekilde hasta-
yı sakin bir yere alın ve Tele Sağlık Merkezini 
arayınız.
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duruyorsa antibiyotikli pomatla gözü kapatıp Tele Sağlık Merkezini arayınız.

• Yabancı cisim görünmüyorsa fl oresein ile boyama yapın. Kornea yeşilimsi şekilde boyanıyorsa 
kapakları çevirerek kapak altlarını kontrol edin. Yabancı cisim yoksa ve kornea boyanıyorsa antibi-
yotikli pomat ile gözü   24 saat kapalı tutun. Şikayetleri geçm  esse Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 SKLERA YARALANMALARI

Genel Bilgiler
Kesici delici cisim saplanmış duruyor veya batıp çıkmış olabilir. 

Belirtiler
• Aktif kanama olabilir.
• Koroid dediğimiz damarlı tabaka kahverengi olarak yara yerinden çıkmış olabilir.
• Yara yerinde jöle kıvamında bir sıvı cismin gözün içine girmiş olduğunu gösterir.

İlk Yardım
• Göze kesinlikle baskı uygulamayın.
• Steril gazlı bezle yumuşak bir şekilde gözü kapatın.
• Hapşırma ve ıkınmasına engel olun.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız

 KÜNT GÖZ YARALANMALARI

Genel Bilgiler
Künt cisimlerle oluşan yaralanmalar daha sık görülür, parmak, yumruk, dirsek, top gibi sert cisimlerin 
çarpması sonucu gelişir. Ani darbe sonucu gözün sıkışması ve şekil değiştirmesi göz içi kanamalara, 
retina tabakasında yırtıklara, ödeme  , kapaklarda doku içi kanama nedeniyle morluklara, göz dışı do-
kulardaki kanamalara, nadiren de göz yuvası kemiklerinde kırıklara neden olabilir. Künt travma çok 
şiddetli veya cisim çok hızlı ise göz duvarı yırtılabilir. 

Belirtiler
• Göz kapaklarında şişlik ve morarma.
• Göz yuvasından ileriye doğru çıkmış gibi görünebilir.
• Göz yuvasının içine çökmüş gibi görünebilir.
• Görme azalması; tam kaybı veya bir yarıyı görememe, gözün önünde örümcek ağı varmış gibi 

görme, bulanık görme şeklinde olabilir.
• Gözün hareketlerinde kısıtlılık olabilir.

İlk Yardım
• Hemen hastanın ışığı   fark edip fa  rketmediğine bakın; farkedemiyorsa Tele Sağlık Merkezini ara-

yınız.
• Gözlerini sağa-sola, aşağı-yukarı hareketinde kısıtlılık varsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Büyüteç yardımı ile diğer gözle kıyaslayarak farklılık olup olmadığını kontrol edin.
• Göz küresi yuvanın içine doğru çökmüş veya dışasrı doğru çıkmış gibi görünüyorsa Tele Sağlık 

Merkezini arayınız.
• Beklerken kapakların üzerinden bez veya havluya sarılı olarak 15 dakika aralıklarla lokal buz tat-

biki yapınız.
• Beklerken %20’lin mannitolden damar yolu ile 300cc verilebilir.
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Genel Bilgiler
Aşırı   ışığa   maruz   kalmak  gözde kalıcı veya geçici hasra neden olabilir.   Kızılötesi   ışınları, güneş   
tutulması  ışınlarına direkt bakmak ve  lazer  ışıkları  retinada  kalıcı  görme  kaybı  yapabilir.  Kaynak    
ünitesi ışınları  veya  parlak  karlara bir süre bakmak  gözün yüzeysel tabakalarında (kornea ve kon-
jonktiva)  yanıkları  oluşturabilir.

Belirtiler
• Başlangıçta ağrılı değilken birkaç saat sonra şiddetli  ağrı, kızarıklık, sulanma başlar. 
• Işığa karşı aşırı hassasiyet vardır.

Tedavi
• Antibiyotikli pomat sürerek gözü kapatınız. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Karanlık oda veya koyu renk camlı gözlükler hastayı rahatlatır.
• Gerekirse ağızdan ağrı kesici verilebilir.
• Soğuk kompresler ağrıyı azaltabilir.
• Ertesi gün şikayetleri devam ediyorsa, veya görme kayıbı varsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 BULAŞICI GÖZ HASTALIKLARI

GÖZ KAPAĞI ENFEKSİYONU

Genel Bilgiler
Genellikle eskiden beri benzer şikayetler vardır.

Belirtiler
• Kapak kenarında kızarıklık, kaşıntı, kabuklanma.
• Gözde yanma, batma.

Tedavi
• Kirpik kenarlarını ılık su ile temizlemesini önerin.
• Günde iki kez tetrasiklinli göz pomadı kullandırın. Tele Sağlık Merkezini arayınız

GÖZ YAŞI KANALLARININ AKUT ENFEKSİYONU

Genel Bilgiler
Önceden tanısı konulmuş kanal tıkanıklığı veya 
uzun zamandır devam eden sulanma şikayetleri 
olabilir.

Belirtiler
• Göz ile burun kökü arasında kalan bölgede 

şişlik, kızarıklık, ağrı.
• Şişlik üzerine basmakla göz içine iltihabi akın-

tı görülmesi.
• İlerlemiş olgularda göz kapaklarında şişlik.
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• Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Göz kapağı içine tetrasiklinli pomat sürün. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Şişlik olan bölgeye sıcak pansuman uygulayın.
• Siprofl oksasin tablet verin. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Parasetamol tablet verin. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 KONJONKTİVİT

Genel Bilgiler
Bulaşıcı göz hastalıkları içinde en sık görülen ve en bulaşıcı olandır. Sebebi sıklıkla bakteriler ve vi-
ruslardir.

Belirtiler
• Bir veya iki gözde kızarıklık, kaşınma sulanma, batma vardır.
• Kapaklar çapaklanma vardır, bazen çapaklanma nedeniyle kirpikler hatta kapaklar birbirine ya-

pışmış olabilir.
• Görme etkilenmemiştir.
• Bazen kapaklarda şişme görülebilir.

Tedavi
• Diğer kişilere bulaşmayı önlemek için kağıt havlu kullanmasını ve ellerini sık sık yıkamasını önerin.
• Kontakt lens kullanıyorsa çıkarın.
• Günde 4 kez alt göz kapağı içine tetrasiklinli göz pomadı sürün. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Önemli Uyarı
• Daha önce göz ameliyatı veya göz travması geçirmişe.
• Görme azalması varsa.
• Tedaviye rağmen 3 gündür şikayetleri geçmiyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 ARPACIK

Genel Bilgiler
Göz kapakları ve kirpik kenarlarındaki yağ ve ter bezlerinin akut iltihabıdır.

Belirtiler
• Göz kapağında ağrı, şişlik kızarıklık.
• Şişlik yaygın veya bir bölgede lokalize 

olarak toplanm  ış olabilir.
• Bir veya birden fazla sayıda olabilir.

Tedavi
• Günde 4 kez alt göz kapağı içine tetra-

siklinli göz pomadı sürün. Tele Sağlık 
Merkezini arayınız

• Şişlik olan bölgeye sıcak pansuman uy-
gulayın.
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Genel Bilgiler
Gözün saydam tabakası dediğimiz kornea-
nın iltihabi hastalığıdır. Acil bir durumdur ve 
tedavi edilmese görme kayıbı ile sonuçlanır. 
Bulaşıcı değildir. Hasta daha önce benzer şi-
kayetler geçirmiş olabilir. Kontakt lens kulla-
nanlarda görülme sıklığı artmıştır.

Belirtiler
• Genellikle tek gözde şikayet vardır.
• Görme azalması vardır.
• Şiddetli ağrı, batma ve sulanma vardır.
• Işığa karşı aşırı hassasiyet vardır.
• Çapaklanma olabilir ama fazla değildir.
• Floreseinli şerit ile boyandığında kornea-

da yeşil renkli boyanma görülür.

Tedavi
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Tetrasiklinli göz pomadı sürüp gözü ka-

patın. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Kontak lens kullanıyorsa çıkarın.

BULAŞICI OLMAYAN GÖZ HASTALIKLARI

KONJONKTİVA ALTINA KANAMA

Genel Bilgiler
Konjonktiva altı ince damarlardan konjonktiva altına olan kanamalardır. Genellikle hasta sabah kalk-
tığında far  k eder. Ani kol tansiyonu yükselmesi, kuvvetli öksürme, hapşırma, ıkınma sonrası izlenir.

Belirtiler
• Parlak kırmızı renkli kanama lokalize veya tüm konjonktivaya yayılmış olabilir.
•  Ağrı yoktur.
• Görme azalması yoktur  .

İlk Yardım
• Kol tansiyonunu kontrol edin.
• Sadece takip edin, birk  aç gün içinde tekrar kanama olursa Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 ANİ GÖZ TANSİYONU YÜKSE  LMESİ

Genel Bilgiler
Ani göz tansiyonu yükselmesi oldukça ciddi ve acil bir durumdur. Birkaç saat içinde göz tansiyonu 
düşürülmeze görme kaybı kalıcı olur.
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• Gözde şiddetli ağrı vardır.
• Görme azalması, bazen tam kaybı olabilir.
• Baş ağrısı, bulantı, kusma eşlik edebilir.
• Gözde kızarıklık olabilir.
• Işık reaksiyonu dediğimiz pupillanın (göz bebeği) ışıkla küçülmesi izlenemeyebilir.
• Kornea dediğimiz saydam tabaka bulanık görülebilir.

İlk Yardım
• Hastayı aydınlık bir odaya yatırın Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Önceden kullandığı damlaları varsa birer damla damlatın.
• Pilokarpin damla 10 dakika arayla 4 kez damlatın. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Diazomid tablet aynı anda 2 tane verin.
• Sistemik tansiyon hastalığı, kalp yetmezliği, prostat hastalığı yoksa %20’lik mannitolden 300 ml 

damar yolu ile 45 dakikada gidecek şekilde verin.

 ANİ AĞRISIZ GÖRME KAYBI

Genel Bilgiler
Göze veya beyne giden kan akımının azalmasının nedeniyle ortaya çıkan acil bir durumdur. Genellik-
le sistemik bir hastalığın belirtisidir. Tek gözde olduğunda göz damarı veya sinir iletimindeki bir bo-
zukluktan olma ihtimali yüksektir. Hastanın daha önceden sistemik tansiyonu, kolesterol yüksekliği, 
kalp hastalığı, damar hastalığı olabilir.

Belirtiler
• Bir ve iki gözde görme tam kayıbı vardır.
• Gözde ağrı, kızarıklık gibi herhangi bir şikayet yoktur.
• Vücudun başka bölgesinde güçsüzlük, felç eşlik edebilir.

İlk Yardım
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Hastanın kol tansiyonunu kontrol ediniz.
• Hastaya bir tablet Aspirin verin. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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 ROMATOİT ARTRİT

GENEL BİLGİLER
Sebebi tam olarak belli olmayan bir hastalıktır. Öncelikle eklemleri etkiler. Nedenleri arasında ailesel 
genetik geçiş, bazı virüsler suçlanmaktadır. Kadınlarda erkeklerden 2 kat daha sık görülür. Genelde 
30 yaş ile 60 yaş arasında başlamaktadır. Kronik bir hastalıktır. Hastaların % 80’inde sinsi ve hafif be-
lirtilerle başlar. Genelde el ve ayaktaki küçük eklemlerde başlar. Başlangıcı genelde her iki el veya her 
iki ayak tutulumu şeklindedir. Eklemlerde ağrı, katılık ve şişlik ile ortaya çıkar. Bazen ani başlayan ateş, 
terleme ve beyaz kan hücrelerinde artış gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Sık olmamakla beraber diz, 
omuz gibi büyük eklemlerde ağrı ve şişlik ile de ortaya çıkabilir. El ve ayaklarda uyuşukluk, akciğer 
zarında sıvı birikmesi gibi eklem dışı bulgularla nadir de olsa ortaya çıkabilir.

BELİRTİLER
Romatoit artrit hastalığında belirtiler 3’ e ayrılır. Genel vücut belirtileri, eklem belirtileri ve eklem dışı 
belirtiler.
1) Genel belirtiler:

• Ateş
• Halsizlik
• İştahsızlık
• Sinirlilik
• Terleme
• Huzursuzluk
• Kilo kaybı

2) Eklemdeki belirtiler:
• Eklemde şekil değişikliği ve bozukluk. 
• Sabahları eklemlerde sertlik.
• El parmak ekleminde vücuda yakın olanlarda ağrı ve şişlik.
• Boyun eklemlerinde ağrı.
• Dizin arka bölümünde, portakal büyüklüğüne varabilen şişlikler.
• Ses kısıklığı ve nefes darlığı (gırtlak yapısını oluşturan eklem tutulumunda) Tele Sağlık Mer-

kezini arayınız.

3) Eklem dışı belirtiler:
• Deri altında şişlikler (En sık dirsek arkasında el sırtında ve kafanın arkasında).
• Akciğer zarında sıvı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Damar iltihapları.
• Perikardit (Kalp zarında iltihabi durum) Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Ellerde uyuşmaya yol açan karpal tünel sendromu.
• Gözlerde kuruma ve kızarıklık Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Ateş, lenf düğümlerinde büyüme, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin sayısında düşme Tele 

Sağlık Merkezini arayınız.

3.12.  ORTOPEDİ



3.12. O
rtopedi

275TEDAVİ
• Fizik tedavi 
• Steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar
• Steroitler
• Altın tuzları
• Penisilamin
• Metotreksat 
• Sulfosalazin
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 GUT

GENEL BİLGİLER
Eklemleri tutan bir hastalıktır. Erkeklerde daha sıktır. Genelde 40 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. 
%25’inde ailesel geçiş söz konusudur. Kanda ürik asit seviyesi artmıştır ve eklemlerde mono sodyum 
ürat denen kristal yapıda birikimler olmaktadır. Bu birikimler sadece eklemde değil böbrek ve deri 
altı dokularda da olabilmektedir. En sık ayak başparmağı, ayak bileği ve dizlerde görülür. Eklemlerde 
şişlik, kızarıklık ve ağrılar ile seyreder. Belirtiler genelde travma, uzun süren açlık veya ağır bir yemek 
sonrası ortaya çıkar. Hastalık ortaya çıktıktan sonra birkaç gün içinde düzelir fakat ilaçlar ile kontrol 
altına alınmaz ise tekrar eder. Tanı mikroskop altında eklem sıvısının incelenmesi ile konur.

BELİRTİLER
• Kronik vakalarda töfüs denen şişlikler (En sık avuç içinde, ayak tabanında, ayak bileği arkasında, 

dirsek arkasında ve kulakta).
• Tutulan eklemde ağrı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklemde şişlik, kızarıklık Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Böbrek tutulumu var ise hipertansiyon ve böbrek taşları.

TEDAVİ
• Kilo verme
• Diyet
• Alkolün kesilmesi
• Steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar(diklofenak vb)
• Kolşisin (karaciğer yetmezliğinde verilmez)
• İndomethazin
• ACTH
• Steroit türevi ilaçlar
• Tedavi sırasında aspirin kullanılmamalıdır
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
 

 OSTEOARTRİT

GENEL BİLGİLER
Türkçe ifadesi halk dilinde eklem kireçlenmesidir. Dünyada en sık görülen eklem hastalığıdır. Ekle-
min kıkırdak yapısında Hafif bir erimeden veya tam kaybından oluşmaktadır. Eklem kıkırdağı incel-
meye başlar ve zamanla kaybolur. Olay sadece eklem kıkırdağında değildir. Eklem kıkırdağı eridikçe 
eklemdeki yükün kemiğe daha çok yansıması ile kıkırdak altındaki kemik dokusunda kalınlaşmalar, 
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sonucunda ağrı ve hareket kısıtlılığı ortaya çıkar.
 Anne babasında osteoartrit olanlarda daha sık görülmektedir. Genelde 45 yaş sonrası ortaya çı-
kar. Sıklıkla diz, kalça, el, ayak eklemlerinde olmakla birlikte, vücudun diğer bütün eklemlerinde de 
görülebilir. Diz ekleminde görülen kadınlarda biraz daha sıktır. Aşırı kilolu olmak özellikle diz, kalça 
ve ayak bileği gibi vücudun yüküne direk maruz kalan eklemlerde osteoartrit oluşmasını kolaylaştır-
maktadır. Ayrıca eklem yapısını bozan doğuştan kalça çıkığı gibi hastalıklar sonrasında gelişimi sıktır. 
Kaza ve travma sonrası eklem yapısının bozulması sonrasında osteoartrit oluşma şansı artmaktadır. 
Tanısını koyduran herhangi bir kan testi yoktur. Çekilecek röntgen filmleri ve hastanın hikayesi tanı 
koymayı kolaylaştırır. Tam düzelme sağlayacak herhangi bir tedavisi yoktur. Tedavideki amaç hare-
ketteki kısıtlanmaları önlemek ve günlük yaşam sırasındaki ağrıyı azaltmaktır.

BELİRTİLER
• Eklem ağrısı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklemde zamanla artan hareket kısıtlılığı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklem hareketleri sırasında anormal sesler Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklemlerde şişlikler Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Uzun süre hareketsizlik sonrası harekete başlarken geçici tutukluk.
• Kas krampları ve eklem çevresi kaslarda güçsüzlük.

TEDAVİ
• Kilo verme.
• Fizik tedavi.
• Eklem üzerine soğuk kompres uygulanması.
• Steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar.
• Eklem protezleri (İleri derecede deformasyon oluşmuş ise).
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 SEPTİK ARTRİT

GENEL BİLGİLER
Eklemin iltahabi bir hastalığıdır. Çeşitli mikroorganizmalar ile oluşabilir. Bakteriler, virüsler ve man-
tarlar septik artrite yol açabilir. Mikroorganizmalar ekleme değişik yollardan gelebilir. Kan yolu ile 
vücudun başka bir yerinden gelebileceği gibi ekleme komşu bir enfeksiyon odağından direk yayılım 
ile de bulaşabilir. Genelde tek eklem tutulmaktadır. En sık diz ve kalça ekleminde görülür. Eklemde 
ağrı, kızarıklık, hareket kaybı ve hastada ateş mevcuttur. Daha az sıklıkla omuz, ayak bileği gibi ek-
lemlerde de görülebilmektedir. Dizde şişlik ve kızarıklık dışarıdan kolaylıkla fark edilebildiğinden tanı 
daha erken zamanda konabilmektedir. Hayatın hemen hemen tüm zamanlarında görülebilir. Damar 
yoluyla ilaç kullanan insanlar septik artrit açısında risk altındadırlar. Tanıda röntgen, MRI (manyetik 
rösenans görüntüleme), USG (ultrasonografik görüntüleme), kan tetkikleri kullanılabilir. Kesin tanı 
eklemden alınan sıvının incelenmesi ile konabilmektedir. Acil tedavi gerektiren bir hastalık oldu-
ğu unutulmamalıdır.

BELİRTİLER
• Ateş Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklem ağrısı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklemde kızarıklık ve ısı artışı Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Eklem hareketlerinde azalma Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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• Bulantı
• İştahsızlık
• Topallama

TEDAVİ
• Eklem içindeki iltihabın boşaltılması (ameliyat veya dışarıdan iğne ile)
• Antibiyotikler
• Eklemin istirahate alınması
• Fizik tedavi
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 DİSK HERNİSİ

GENEL BİLGİLER
Disk hernisi (fıtık), bel ve boyun ağrısının en sık nedenlerindendir. Günlük hayatta oluşturduğu sıkın-
tılar sebebiyle iş koşullarının da etkisi ile kişinin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Erkek ve kadınlar 
arasında hemen hemen eşit olarak gözükmekle beraber erkeklerde biraz daha sıktır. İnsan omurga-
sında bulunan beş adet bel omurunun ve yedi adet boyun omurunun aralarında disk olarak tarifl e-
diğimiz kemiğe göre daha yumuşak bir yapı bulunur. Fıtık denildiğinde bu yapının, anulus denen 
etraf zarının yırtılarak disk materyalinin omurilik sinir yapısına baskı yaptığı durum anlatılmaktadır. 
Bu fıtıklaşma sinir sistemine çeşitli seviyelerde baskı yapabilmektedir. Şüphelenildiğinde tanı için 
MR(manyetik rezonans) tetkiki gerekebilmektedir.

BELİRTİLER
• Bel veya boyun ağrısı.
• Bacaklara veya ayağa vuran uyuşma, yanma, güçsüzlük.
• Ellerde uyuşma ve karıncalanma.
• Elde ve kolda ağrı.
• Ayaklarda yanma ve uyuşma.
• Omuz ağrısı.
• Yürüyememe Tele Sağlık Merkezini arayınız.

TEDAVİ
• Fizik tedavi egzersizleri ile kas güçlendirme. 
• Yatak istirahati.
•  Steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaçlar.
• Kas gevşetici ilaçlar.
• Ameliyat ile sinirler üzerindeki baskının kaldırılması.
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
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 GEBELİK 

GENEL BİLGİLER
Gebelik veya hamilelik, erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumur-
tanın döllenmesiyle oluşmakta ve ortalama 9 ay 10 gün (40 hafta =280 gün) sürmektedir. Bu süre, 
kadının en son gördüğü adetin ilk gününden itibaren hesaplanmaktadır.

BELİRTİLER 
• İlk ve en önemli belirti adet gecikmesidir. Ancak her adet gecikmesi kadının gebe olduğu anla-

mına gelmez. Kadının yaşamındaki değişiklikler, çeşitli hastalıklar, stres ve psikolojik durumu gibi 
pek çok etken kadının adet düzeninde bozulmalara veya gecikmelere neden olabilir.

• Mide bulantısı ve/veya kusma. 
• Göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet artışı.
• Göğüs uçlarında belirgin koyulaşma. 
• Sık sık idrara çıkma isteği.
• Karnın büyümesi; genellikle 16. gebelik haftasından önce farkedilmeyebilir. Hatta obez kadınlar-

da gebeliğin ileri haftalarında bile anlaşılamayabilir.

Gebelik tespiti idrarda basit bir test yoluyla anlaşılabilir (Plano test). Ancak bazı durumlarda (ör: idrar 
yolu enfeksiyonu, vb) test yalancı negatif sonuç verebilir. Bu durumda kanda gebelik hormonu (beta-
hCG testi) bakılması daha kesin sonuç vermektedir. 
 Gebeliklerin %20’sinde erken dönemde (ilk 3 ay) vajinal kanama görülebilir. Bunun sebebi döl-
lenmiş yumurtanın rahim içine yerleşmesi esnasında oluşan kanama olabileceği gibi diğer önemli 
problemleri de işaret edebilir. Bunlar;

1. Düşük Tehdidi: Vajinadan kırmızı renkte kanama görülür ancak rahim ağzı kapalıdır ve ultra-
sonografi kontrolünde bebek canlıdır. Tedavisi yatak istirahati, cinsel ilişki yasağı ve bazı ilaç-
ların kullanımıdır. Düşük tehdidi saptanan gebelikte alınan tedbirlerle birlikte kanama sona 
erebilir veya kaçınılmaz düşük meydana gelebilir. Düşük tehdidi saptanan gebelerin kanama-
nın artması veya parça düşmesi durumlarında acilen Tele Sağlık Merkezini arayınız.

2. Kaçınılmaz düşük: Vajinadan kırmızı renkte kanama ve kramp tarzı karın ağrısı ile birlikte 
rahim ağzı açılmaya başlamıştır. Düşük saptanmışsa müdahale ile kalan gebelik parçalarının 
temizlenmesi gerekir. Bu durumda kanama çok fazla olup hastayı şoka sokabileceğinden Tele 
Sağlık Merkezini arayınız.

3. Tamamlanmış düşük: Gebelik ürünleri tamamen dışarı atılmıştır. Bu durumda kanama ve 
ağrı azalmıştır. Ancak yine de ultrasonografi ile kontrol yapılmalı ve rahim içinde parça kalıp 
kalmadığı kontrol edilmelidir.

4. Septik Düşük: İstenmeyen gebeliklerin steril olmayan yöntemlerle sonlandırılması esnasında 
enfeksiyon eklenmesi sonucu rahim içi iltihaplanmasıdır. Bu durum ilerleyerek hastada septik 
şoka neden olabilir ve hayati bir durum yaratabilir. Ateş, karın ağrısı, kötü kokulu vajinal akıntı 
ve rahimde hassasiyet ile seyreder. Bir gebede bu belirtiler varsa, iyi bir sorgulama yapılmalı 
ve septik abortustan şüpheleniliyorsa acilen Tele Sağlık Merkezini arayınız.

3.13. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
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(bebeğin eşi veya son) yerleşim bozuklukları (örneğin aşağı yerleşimli olması) veya erken ay-
rılması gibi ciddi problemler nedeniyle olabilmektedir. Aşağı yerleşimli plasentada ağrısız va-
jinal kanama sık görülürken, erken ayrılması durumunda karnın sertleşmesi ve ağrı daha sık 
görülmektedir. Erken doğum tehlikesi yaratarak gerek bebek gerekse anne hayatını tehdit 
edeceğinden Tele Sağlık Merkezini arayınız.

 

 DIŞ GEBELİK 

GENEL BİLGİLER 
Dış gebelik (ektopik gebelik), döllenmiş yumurtanın rahim dışında yerleşmesi sonucu oluşan bir ge-
belik türüdür. En sık tüplerde (fallop tüpleri) yerleşir. Normal bir gebelikte döllenen yumurta tüpler-
den geçerek rahim içine yerleşir ve orada büyümeye devam eder. Dış gebelikte ise tüplerden geçiş 
olmaz ve burada büyümeye başlar. Ancak tüpler, rahim (uterus) gibi büyüyebilen bir yapıda olma-
dığından bir süre sonra zarı yırtarak karın içi kanamaya yol açar (Şekil 1). Bu durumda erken tanı 
konmazsa şiddetli ve ani kanamalara yol açabilir ve hastayı şoka sokabilir. Bu durumda Tele Sağlık 
Merkezini arayınız.

Şekil 1

BELİRTİLER
1. Adet gecikmesi
2. Koyu kırmızı renkli vajinal kanama
3. Kasık veya bel ağrısı (hafiften şiddetliye kadar değişebilir).

Unutulmaması gereken vakaların yarısından fazlasının belirti vermeyebileceğidir. Bazen şok tablo-
sunda da hasta getirilebilir. Tanı için bazı labaratuar tetkiklerine ihtiyaç vardır. Ayırıcı tanıda akut ap-
pendisit, over (yumurtalık) kist torsiyonu, düşük gibi durumlar düşünülmelidir. 

S .Altun y M.Da .
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Eğer şüpheli bir gebelik, vajinal kanama ve şok tablosunda bir hasta görülürse en kısa sürede ıv damar 
yolu açılarak %0.9 NaCL (isotonik solüsyon) infüzyonuna ilk 1 saatte 1lt gidecek şekilde başlanmalı, 
tansiyonu, nabzı ve solunum sayısı takip edilerek Tele Sağlık Merkezi aranmalıdır. Eğer bu bulgulara 
ateş (38°C ve üzeri) ve kötü kokulu vajina akıntı da eklenirse Septik Düşük de akılda tutulmalı ve teda-
viye antibiyotik (genellikle sefriakson 2gr) de eklenmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

 
 DOĞUM 

GENEL BİLGİLER
Normal gebelik süresi ortalama 40 haftadır. 37. Haftadan önce olan doğumlar prematüre(erken) do-
ğum iken, 42. Haftadan sonra olan doğumlar Surmatür (uzamış) doğum olarak adlandırılır. Gemi 
yolculuğu sırasındaki doğumlar genellikle beklenmedik erken doğumlardır. Bu durumda hem anne 
hem de bebek için risk taşımaktadır.
 
BELİRTİLER
Doğum aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı ile başlayabilir.

1. Nişan gelmesi: Rahim ağzındaki mukuslu tıkacın kanla karışık atılmasıdır.

2. Gerçek doğum sancılarının başlaması: İstirahatle değişmeyen, karın, sırt veya bele vuran, 2 da-
kikada bir karnın sertleşmesiyle gelen ve yaklaşık 1 dakika süren sancılardır. 

3. Rahim ağzında açılma ve silinme: Muayene sonucu anlaşılabilir. İlk gebeliklerde genellikle saat-
te 1.2 cm, daha önce doğum yapmış gebelerde ise saatte 1.5 cm açılır. Doğum ise rahim ağzının 
10 cm açıldığı zaman gerçekleşir.

4. Su kesesinin açılması: Vajinadan berrak bir sıvının dışarı akışının gözlenmesidir. Su kesesi açıldı-
kan sonra genellikle ilk 24 saat içinde doğum ağrıları başlar.

 Bir gebede bu belirtilerden herhangi biri görülürse Tele Sağlık Merkezini arayınız.

İLK YARDIM
Doğumun başladığı düşünülen bir gebede aşağıdaki mazemeler hazır bulundurumalıdır: 

1. Temiz örtü veya çarşaf

2. Temiz havlu

3. Sıcak su ve sabun 

4. Steril eldiven

5. Steril makas

6. 2 arter forsepsi, 

7. Steril göbek klempi

8. Steril bistüri

9. Yenidoğan bebek için aspiratör

10.  Povidin-iyodür çözeltisi

11. Plasenta (bebeğin eşi veya son) için büyük bir tas

12. Bebek bezi. 

Doğum esnasında 3 kişi bulunmalıdır. Eğer gemide daha önce doğuma katılmış bir kişi varsa tercih 
edilmelidir. Bir kişi ebe görevini üstlenmeli, bir kişi ebeyi asiste etmeli, diğer üçüncü kişi de dış bağ-
lantıları kurmada yardımcı olmalıdır. 
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FAZ 1: Bu fazda başlangıçtaki sancılar yavaş yavaş şiddetlenir ve düzenli hal alır. Sancıların süresi 
yaklaşık 15-30 saniyedir ve 20 dakikadan başlayıp 5 dakikaya kadar inen sıklıkta gelir. Bu fazda gebe 
kadının rahat yatabileceği iyi bir yatak olmalıdır. Yatağın her iki tarafı da rahat müdahale için açık 
olmalıdır. Yatak içinde ekstra bir örtü (hasta altı bezi) olmalıdır. Sancılar arası kadının dinlenmesi sağ-
lanmalıdır. Bu dönemde vajinal kanamanın takibi iyi yapılmalıdır.

FAZ 2: Bu faz normalde 2-4 saat sürer. Sancıların şiddeti aniden artar, süresi yaklaşık 45 saniyeye 
yükselir ve iki sancı arası sıklık 3-5 dakikaya iner. Bu esnada kadının yan yatması (tercihen sol yana) 
sağlanmalıdır. Çünkü sırt üstü yattığı zaman vena cavaya bası sonucunda kan basıncında düşme 
yaşanabilir. Genellikle bu fazın sonunda su kesesi (amniotik kese) açılır ve yaklaşık 250-500 ml arasın-
da değisen sıvı akışı olur. Normalde berrak, renksiz ve kokusuz olan amniotik sıvı, bazı durumlarda 
(bebek anne karnında gaitasını yaptığında) rengi açık yeşilden koyu yeşile değişen renkte olur. Bu 
durumda bebek kalp sesleri yakından takip edilmelidir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

FAZ 3: Bu faz genellikle 30 dakika sürer. Sancılar maksimum şiddettedir ve yaklaşık 60-90 saniye sü-
rer. İki sancı arası sıklık 2-3 dakikaya iner. Bu sırada ıkınma hissi gelir ancak rahim ağzı tam açılıncaya 
kadar ıkınmamalı ve nefesini kontrol etmeye odaklanmalıdır:

1) Her sancıda gebe hızlı ve yüzeysel nefes almalıdır.

2) Ikınma hissi gelince derin nefes alıp vermelidir.

Doğum sancılarının başamasından rahim ağzının tam açılmasına kadar olan süre Doğumun 1. Evre-
sidir. Rahim ağzının tam açılmasından sonra bebeğin tamamen doğumuna kadar olan süre ise Do-
ğumun 2. Evresidir. Rahim ağzı tam açıldıktan sonra doğum yaklaşık 30 dakika veya bir saat sürer. 
Bebeğin başı görününceye kadar kadın yan yatabilir. 

Her sancıda kadın 3 kez aşağıdaki gibi ıkınmalıdır:

1. Derin bir nefes almalı.

2. Nefes içinde tutularak ıkınmalı.

3. Ikınma geçince nefesini derin vermelidir. 

Bu aşamada sonra artık kadın sırt üstü yatmalıdır.

Asistanlık yapan kişi doğumda kadına ıkınması gerektiği durumlarda bilgi vermeli, omuzlarından 
destekleyerek ıkınmasını kolaylaştırmalı ve ara ara kadının terini silerek yardımcı olmalıdır. 

Sancılar esnasında bir miktar kan, sümüksü materyal ve gaita gelebilir. Bu durumda eldivenler ve 
hasta altı bezi değiştirilmeli, alt bölgesi temiz su ve bez ile yıkanmalı ve su sık sık değiştirilmelidir.

Her sancıda bebeğin başı biraz daha görünür hale gelir. Sancı bitince bebeğin başı hafifçe geriye 
doğru kayar ve diğer sancıda bebeğin başı tamamen doğar.

Doğum esnasında vajinada yırtık ve kanama oluşumunu önlemek için bebeğin başı ve omuzları çok 
hızlı çekilmemelidir. Bunun için doğum anında bebek şu şekilde çıkarılmalıdır:
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Şekil 2

2) Aynı anda diğer eliyle bebeğin başını aşağıdan yukarıya, pubik kemiğe doğru itmelidir. (Şekil 3)

Şekil 3

A  S . ltunay M.D.

 S. Altunay M.D
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el ile baş tutulmalıdır. Bebeğin göğüs kafesi doğum kanalında basınç altında olduğundan, bir 
miktar amniyotik sıvı ve materyal bebeğin ağız ve burnundan dışarı çıkabilir.

4) Hızlıca bebeğin ağız ve burnu steril bir bez ile silinmeli ve aspire edilmelidir. (Şekil 4)

Şekil 4

5) İki el ile bebeğin boynundan tutularak önce aşağıya, alt bezine doğru bir omuz pubik kemiğin 
altında görünene kadar bebek çekilmelidir. (Şekil 5)

Şekil 5

içine
hava 
çekme

A  S . ltunay M.D.

A  S . ltunay M.D.
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Şekil 6

Bebek iki elle omuzlarından desteklenerek yukarı doğru çekilmeye devam edilmeli (Şekil 7) ve sonra 
iki bacağından kavranarak baş aşağıya doğru tutulmalıdır. (Şekil 8) 

Şekil 7

A  S . ltunay M.D.

S .Altun y M.Da .
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Şekil 8

Daha sonra bebeğin kordonu steril arter forsepsleri ile bebekten 1.5- 2 cm uzaklıkta iki yerden klemp-
lenmeli, steril bir makas ile ikisi arasından kesilmeli ve povidin-iyodür solüsyonu ile temizlenmelidir. 
(Göbek kordonu yaklaşık 7-10 gün içinde düşmektedir). (Şekil 9)

Şekil 9

Alt n  M.S . u ay D.

t nS .Al u ay M.D.
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8)  Normalde bebek doğumdan hemen sonra soluk almaya başlar. Eğer başlamamışsa önce ağız ve 

burun aspire edilmeli ve oksijen verilmelidir. Eğer hala solunum yoksa acil resusitasyona başlan-
malıdır. Bu durumda Tele Sağlık Merkezini arayınız.

9) Steril göbek klempi ile göbek kordonu bebekten 1.5- 2 cm uzaklıkta kesilmeli ve povidin-iyot 
solüsyonu ile temizlenmelidir. (Göbek kordonu yaklaşık 7-10 gün içinde düşmektedir. 

10)  Bebek daha sonra temiz bir örtüye sarılmalı ve annenin göğsüne verilerek emmesi sağlanmalıdır.
(Şekil-10)

Şekil 10

11)  Bebek doğduktan yaklaşık yarım saat sonra placentanın (eşi veya son) ayrılabilmesi için rahim 
sancıları devam eder. Rahim duvarından ayrılma başlayınca bir miktar kanama görülür ve sonra 
plasenta rahimden dışarı atılır. (Şekil 11) 

Şekil 11

A  S . ltunay M.D.

A  S . ltunay M.D.
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büyük bir tas içine konmalı ve daha sonra hastanede doktor tarafından incelenebilmesi için buzdo-
labında saklanmalıdır. 

Plasenta da ayrıldıktan sonra rahim hızla kasılarak küçülmeye başlar ve kasılmalar sayesinde rahim-
deki kan damarları büzülerek kanamanın durması sağlanır. Normal bir doğumda ortalama kan kaybı 
300-500 ml kadardır. Daha fazla kanamadan şüpheleniliyorsa Tele Sağlık Merkezini arayınız.

Doğum tamamlandıktan sonra kadının alt bölgesi ılık su ve sabunla yıkanmalıdır. Yıkama esnasın-
da vajinadan rektuma doğru steril bir bez ile silinmelidir. Kontaminasyonu önlemek için bezler tek 
kullanımlık olmalı ve su sık sık değiştirilmelidir. Hasta altı bezi kanamanın miktarı açısından kontrol 
edilmelidir. Doğumdan sonra kadının nabzı ve tansiyonu kontrol edilmeli, ateşi ölçümelidir.

 DOĞUM SONRASI KANAMA 

GENEL BİLGİLER 
Doğum sonrası kanama 30 doğumda bir görülen ve en sık anne ölümüne neden olan acil bir durum-
dur. Kanama rahimden veya vajinadan olabilir. En sık sebebi rahmin doğum sonrası yeterince kası-
lamaması sonucu damarların açık kalmasıdır. Bu durumda rahim gevşek kalır ve ATONİ kanamasına 
yol açar.

BELİRTİLER
• Baş dönmesi
• Çarpıntı
• Soğuk terleme
• Tansiyon düşüklüğü.

İLK YARDIM
• IV damar yolu açın
• %0.9 NaCl (izotonik Sol) infüzyonuna başlayın
• Sıvı içine oksitosin ve methylergometrin ampul ekleyiniz. Tele Sağlık Merkezini arayınız
• Rahime masaj yaparak kasılmasını uyarın (Şekil 12 ve Şekil 13)
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.

Şekil 12

S .Altun y M.Da .
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Şekil 13

DOĞUM SONRASI KARŞILAŞILAN DİĞER DURUMLAR

1. Doğum sonrası üşüme: Doğum sonrası ilk 30 dakikada başlayıp genellikle ilk 1 saat içinde kay-
bolan ve kadınların yaklaşık %50’sinde görülen bir durumdur. Ateş yoktur ve tedavi gerektirmez.

2. Doğum sonrası akıntı (Löşi): Doğumdan sonraki ilk birkaç gün içinde kanlıdır, hızla azalarak ren-
gi kırmızı-kahverengi renge dönüşür. 3-4 gün sonra renk açılır ve soluk bir görünüm alır. 10. Gün-
den itibaren ise renk sarı-beyaz hal alır. Löşi ortalama 22-27 gün sürer. Kadınların %10-15’inde 
doğum sonrası 6. haftaya kadar görülebilir.

3. Doğum sonrası idrar yapamama: Doğumdan sonra sık görülür. Eğer doğumdan 6 saat geç-
mesine rağmen kadın hala idrarını yapamamışsa karın kontrol edilir. Eğer mesane(idrar torbası) 
şişmiş ve glob halinde ise idrar akışı için mesaneye bir kateter uygulanabilir.

4. Doğum sonrası ateş: Doğum sonrası ilk 12 saatten sonra görülen 38°C ve üzeri ateştir. Berabe-
rinde karın ağrısı ve karın şişliği de varsa sepsisten şüphelenilir

İLK YARDIM
Ateş düşünceye kadar günde iki kez kas içine 1 gr sefriakson enjeksiyonu. Tele Sağlık Merkezini 
arayınız
 

 JİNEKOLOJİK HASTALIKLAR

 ANORMAL VAJİNAL KANAMA

Genel Bilgiler
Normal menstrüasyon (adet kanaması) ilk olarak yaklaşık 13 yaş civarında başlar ve ilk 2 yıl düzen-
sizlikler görülebilir. Normal bir adet kanaması 21-35 (ortalama 28) günde bir olup, 3-7 (ortalama 5) 
gün sürer ve kan kaybı 20-80 (ortalama 50) ml arasında değişir. Günlük ped sayısında normalden 2 
ped üzerindeki artış, kanamalı gün süresinde 3 günden fazla artış veya adet dışı görülen kanamalar 
anormal uterin kanama olarak adlandırılır. Bütün anormal kanama tarifl eyen kadınların bir sonraki 

S .Altun y M.Da .



3.13. Kadın H
astalıkları ve D

oğum

289limanda bir doktor tarafından muayenesi gerekir. Kanama eğer fazla miktarda ise kadın gözlem altın-
da tutulmalı ve tansiyonu, nabzı ve ateşi sık sık kontrol edimelidir. Aşırı ve yoğun bir kanama sonrası 
şok tablosu gelişebileceği unutulmamalıdır (Bkz. Şok Bölümü, s. 21). Böyle bir durumla karşılaşılırsa 
Tele Sağlık Merkezini arayınız.

VAJİNAL AKINTI 

Genel Bilgiler
 Vajinal akıntı genellikle vajina, rahim ağzı (serviks), rahim (uterus) veya tüplerin (fallop tüpleri) ilti-
habı sonucu oluşan bir durumdur. Bazen karın alt bölgesi, kasık ve bel ağrıları eşlik edebilir (pelvik 
infl amatuar hastalık) ve cinsel yolla bulaşan bir hastaığın belirtisi de olabilir. 

Tedavi
1. Eğer akıntı kötü kokulu ise 1 hafta süreyle günde iki kez 500 mg metranidazol tablet verilir (Önem-

li not: Metronidazol ile birlikte alkol kulanılmaması gerekir). Tele Sağlık Merkezini arayınız
2. Eğer akıntı beyaz renkli ve peynir taneleri şeklinde ve kaşıntı ile birlikte ise mantar olabileceğin-

den Miconazol vajinal suppozituar önerilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız Bir sonraki limanda 
bir doktor tarafından muayene edilmelidir. (Önemli not: Metronidazol ile birlikte alkol kulanıl-
maması gerekir).

 GENİTAL KAŞINTI
Adet döneminde, gebelikte veya menopozda dış genital bölgede hafif bir kaşıntı görülebilir. Bunun 
dışındaki durumlarda devamlı ve rahatsız edici bir kaşıntı varsa ve vajinal akıntı da eşlik ediyorsa 
yukarıdaki gibi tedavi edilir. Genellikle kaşıntı gece, sıcak yatakta iken daha fazla görülür. Ayrıca ek 
hastalığı olup olmadığı (ör: Diyabetes mellitus, uyuz, bit, vb.) sorgulanmalıdır. Muayene sadece gör-
sel olmalı ve tercihen bir bayan personel eşliğinde yapılmalıdır. Ayrıca idrar tetkiki ile diyabet, gaita 
tetkiki ile de kurt, solucan vb. araştırılmalıdır.

 KONTRASEPSİYON (GEBELİKTEN KORUNMA)

 Gebelikten korunmak için pek çok yöntem vardır ancak hiçbirisi %100 koruma sağlamamaktadır. En 
kesin korunma yöntemi ilişkiye girmemektir. 

1. Barrier Yöntemleri (Kondom, Servikal Başlık veya Diyafram)
Bu yöntemlerle spermin yumurtaya ulaşması engellenir. Ancak doğru kullanılırsa bu mümkündür. 
Ayrıca kondom cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da koruyarak ek fayda sağlar. 

2. Doğum Kontrol Hapları
Pek çok değişik içerikte hazırlanmış haplar mevcuttur. Hepsinin ortak görevi kadının yumurtalıkla-
rından hormonal baskı sonucu yumurta üretimini önlemektir. Haplar günlük olarak alınır ve düzenli 
kullanım gerektirir. Eğer bir hap unutulmuşsa ve üzerinden 12 saat geçmemişse hatırlanır hatırlan-
maz alınır ve sonra normal düzende devam edilir. Eğer unutulan hapın üzerinden 24 saat geçmişse 
o gün 2 tane birden alınır ve ertesi gün normal düzeninde alınmaya devam edilir. Eğer 24 saatten 
fazla geçmişse yine normal düzeninde ilaç almaya devam edilir ancak o ay için ekstra bir korunma 
yöntemi (kondom vb) uygulanmalıdır.
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Halk arasında spiral olarak da bilinen bu yöntemde kadının rahminin içine T şeklinde, çoğunlukla ba-
kır içeren bir araç tercihen adetli olduğu dönemde uygulanır. Bu yöntemle hem rahim içinde iltihabi 
reaksiyon oluşturarak spermin geçişi engellenir, hem de döllenme olsa dahi rahim içine yerleşmesi 
engellenir. Bu etkiden dolayı spirali olan bir kadın eğer gebe kalmışsa dış gebelik olma ihtimali daha 
fazladır. Ayrıca alt karın ağrısı, vajinal kanama ve enfeksiyon da spirali olan kadınlarda daha fazla 
görülmektedir. Son yıllarda içeriğinde hormon bulunan spiraller de kullanılmaktadır. Bu hormonlu 
spiraller ile kanama miktarında artış olmadığı gibi kramp tarzı ağrı da daha az görülür. 

4. Acil (Postkoital) Kontrasepsiyon
Korunmasız ilişkiden sonra en geç 72 saat içinde kullanılan ve yüksek hormon içeren haplardır. Ko-
runma %100 değildir ve acil durumlarda dışında rutin olarak gebelik korunmasında kullanılmama-
lıdır. 



3.14. D
iş H

astalıkları

291

(DİŞ ÖZÜ İLTİHABI VE DİŞ KÖKÜ APSESİ)

 PULPİT VE PERİAPİKAL APSE

GENEL BİLGİLER
Bakteri ile karşılaşmış dişlerde; ya da var olan dolgusu düşmüş, kırılmış dişlerde diş minesinden baş-
layan oyuğun pulpa (Bkz. Şekil) olarak adlandırılan dişözüne doğru ilerlemesi ile oluşan iltihap ve 
çevresindeki dokunun etkilenmesi ile oluşan apsedir. 

3.14.  DİŞ HASTALIKLARI

Kuron

Kök

Mine

Dentin

Dişeti

Pulpa odası

Pulpa
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Peridental
ligament

Ven ve
arter

Sinir

Kök kanalı

S.Altunay M.D.
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• Gidip-gelen tarzda ağrı.
• Soğuk sıvı alımı ile şiddetlenen kalıcı ağrı.
• Etkilenen diş etrafında şişlik.
• Diş etinin bir noktasından iltihap içeren madde sızıntısı.

İLK YARDIM 
• Ilık tuzlu su ile ağız içi temizlenir.

TEDAVİ 
• Ağrı kesici ilaç (paracetamol 500mg 4x2).
• Şiddetli ağrılarda steroit yapısında olmayan iltihap giderici ilaç  (ilk 2 gün günde iki kez daha 

sonra 3 gün günde iki kez olmak üzere fl urbiprofen 100 mg veya dekstoprofen 25 mg veya nap-
roksen sodyum 275 mg). 

• Antibiyotik (günde ikişer kez olmak üzere 1000mg amoksisilinle birlikte 500 mg metranidazol).
• Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• İlk limanda diş hekimine başvurun.

( DİŞ DESTEK DOKUSU HASTALIKLARI)

 PERİODONTAL HASTALIK

GENEL BİLGİLER
Diş eti ve dişleri destekleyen dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Yalnız diş eti iltihabı GİNGİVİT 
olarak adlandırılır. Hastalığın ilerlemesi ile dişleri destekleyen alveol kemiğinde geri dönüşsüz hasar 
yaparak diş kaybına yol açabilir.

BELİRTİLER 
• Etkilenen diş etinde kanama, kırmızılık ve şiş. 
• Dişler arasında kötü kokulu akıntı.
• Etkilenen dişin sallanması.
• Genellikle ağrı oluşmaz.

İLK YARDIM 
• Ilık tuzlu su ile ağız içi temizlenir.

TEDAVİ 
• Antiseptik ağız içi gargara (klorheksidin etken maddeli 10 gün).
• Antibiyotik (Metranidazol: 10 gün, günde iki kez 500mg ‘lık tablet).
• İlk limanda diş hekimine başvurun.
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 PERİKORONİT

GENEL BİLGİLER
Halk arasında 20 yaş dişi olarak bilinen 3.molar (azı diş) dişlerin (Bkz. Şekil) dişetine gömülü kalması 
sonucunda iltihap oluşması ile meydana gelir.

BELİRTİLER
• Ağrı ve hassasiyet.
• Etkilenen diş bölgesinde şişme.
• Diş etinde kızarıklık.

İLK YARDIM 
• Etkilenen bölgeyle çiğnemekten kaçınılmalıdır.

TEDAVİ 
• Ağrı kesici (günde üç kez 500 mg parasetamol tablet, günde iki kez 100 mg fl urbiprofen, 25 mg 

dextoprofen ya da 275 mg naproksen sodyum tablet).
• İlk limanda diş hekimine başvurulmalıdır. Cerrahi müdahale gerekebilir.

Ön keser

Yan keser

Kanin

Birinci küçük azı

İkinci küçük azı

Birinci büyük azı

İkinci büyük azı

Üçüncü büyük azı

İkinci büyük azı

Birinci büyük azı

İkinci küçük azı

Birinci küçük azı

Kanin

Yan keser

Ön keser

7-8 yaş

8-9 yaş

11-12 yaş

10-11 yaş

10-12 yaş

6-7 yaş

12-13 yaş

17-21 yaş

11-13 yaş

6-7 yaş

11-12 yaş

10-12 yaş

9-10 yaş

7-8 yaş

6-7 yaşS.Altunay M.D.
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GENEL BİLGİLER
Daha önce dolgusu yapılmış dişlerde tekrarlayan 
çürük oluşumu veya farklı sebeplerle dolgunun kı-
rılması ile boşluk oluşur. Etkilenen bölümde sağlam 
diş parçası da fiziksel etkilerle kırılabilir (Bkz. Resim).

BELİRTİLER 
• Hassasiyet (özellikle soğuk ile temasta).
• Bazen ağrı.

İLK YARDIM 
• Kırık parça varsa koruma altına alınmalıdır.

TEDAVİ 
• Ağrı kesici (günde üç kez 500 mg parasetamol 

tablet, günde iki kez 100 mg fl urbiprofen, 25 mg 
dextoprofen ya da 275 mg naproksen sodyum 
tablet).

• Hassasiyet fazla ise antibiyotik (12 saatte bir gün-
de iki kez amoksisilin/klavunat 875/125mg) veril-
melidir.

• İlk limanda diş hekimine başvurulmalıdır. Cerra-
hi müdahele gerekebilir.

• Destek için Tele Sağlık Merkezini arayınız.

KANAMA

GENEL BİLGİLER
Genellikle diş çekimi sonrası hafif olarak oluşan ka-
nama kesilmez veya şiddetini artırırsa müdahale 
edilmesi gerekir.

BELİRTİLER 
• Hassasiyet (özellikle soğuk ile temasta).
• Bazen ağrı.

İLK YARDIM 
• Biriken fazla kan ve tükürüğü ağızdan temizleyin. 

Tuzlu su ile gargara yapın. Kanama kesilene ka-
dar sırasıyla aşağıdaki işlemleri uygulayın.

• 5x5 cm boyutlarında gazlı bezi kıvırarak kanayan 
bölgeye yerleştirin ve ısırmasını sağlayın.

21-25 YAŞLARINDA OLAN BİR
YETİŞKİNDE KALICI DİŞLER 

. lS A tunay M.D .

S .A ltunay M.D.
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Pıhtı oluşması için gereklidir.

• Hala kanama kesilmezse rulo yapılmış gazlı bezi 
yerleştirin. Üzerine ikinci bir bez ile ile tampon 
yaptırarak ısırmasını sağlayın.

• Yaklaşık 30 dk- 1 saat arası gerekirse biraz daha 
uzun bir süre bu durumu koruyun.

• 2 saat kesinlikle yeme içme yapılmayacak. Asla si-
gara içilmeyecek.

• 48 saat yumuşak yiyecekler yemesini sağlayın.
 
TEDAVİ 
• Destek için Tele Sağlık Merkezini arayınız.
• Transamin %5’lik (250mg/5ml) ampul emdirilmiş 

gazlı bez kanayan bölgeye lokal olarak en fazla 30 
dakika uygulanabilir.

• Adrenalin (0.50 mg) ampul emdirilmiş gazlı bez en 
az 20 dakika uygulanır.

• Kanama kesilmezse acil olarak diş hekimine baş-
vurun.

S .A . M.D.
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 PARMAK VE EL ENFEKSİYONLARI

Balıkçılıkla uğraşan kişiler çalışma koşulları sebebiyle el ve parmak enfeksiyonları ile sık karşılaşırlar. 
Örneğin; balık dikenleri ve kılçıkları, palamarın kırık uçları v.b ile yaralanabilirler. Bu problemlerden 
küçük kesikler ve sıyrıklar sıklıkla dikkatsizlik sebebiyle oluşur. Bu arada balık salgıları, artıkları ve de 
metal parçaları aracılığıyla, bu yaralara bakteriler taşınabilir. Bu ise o bölgede enfeksiyon gelişmesine 
yol açar.
 Unutulmamalıdır ki önlemek daima tedavi etmekten daha iyi ve daha kolaydır. Herhangi bir balı-
ğa dokunma sonrası eller ve önkolları yıkamak için %20’lik klorheksidin glukonat (Hibiscrub) kullanı-
labilir. Hibiscrub sabun ya da solüsyon olarak kullanılabilir. Ya da sıcak su ve sabun kullanılabilir.
 Bütün parmak ve el enfeksiyonları çok ağrılıdır ve güç kaybına yol açar. Bazen geçici güçsüzlüğe 
(sakatlığa) sebep olabilirler. Parmak ve el enfeksiyonlarından kaçınmak için şu noktalara dikkat edil-
melidir.

• Her iş periyodunun sonunda ellerin yıkanması (tercihen %20’lik Chlorhexidine Glokonat [hi-
biscrub] ile).

• Bütün küçük kesikler, çizik ve sıyrıkların zamanında tedavi ve temizliğinin yapılması.
• El ve parmaklardan herhangi birinde iltihap ve zonklayıcı ağrı oluşursa antibiyotik içeren er-

ken tedavi başlanması.

 Çıbanlar
El ve parmakların herhangi bir kısmında oluşabilirler. Genellikle bedenin herhangi bir yerindeki çı-
banlardan daha ağrılıdırlar. Çünkü balıkçıların ellerindeki deri sert ve kalındır. Bu yüzden çıbanların 
olgunlaşıp boşalması uzun zaman alır. 
 Çıbanları tedavi etmek için, bu bölgeye temiz kuru pansuman uygulanmalıdır. Eğer yaygın enfek-
siyon bulgusu varsa (örn. kola kadar giden kızarıklık), antibiyotik verilmelidir.

Parmak Ucu Enfeksiyonları
Bu enfeksiyonlara genellikle balık kılçıkları veya dikenleri ya da tel parçaları sebep olurlar. Parmak 
ucunda şiddetli zonklayıcı ağrıya neden olurlar ve acil tedavi gerektirirler. 
 Hastaya antibiyotik verilmelidir ve irin bistüri ile yarılarak boşaltılmalıdır. Mümkünse, hasta karaya 
çıkartılmalıdır, fakat bu mümkün değilse, parmak lokal anestetik kullanarak uyuşturulmalı ve parma-
ğın iç yüzeyi parmak boyunca kemiğe kadar yarılır. İrin bu şekilde boşalacaktır. Sonra parmak sarılır 
ve hasta karaya çıkarılır.

Tırnak Çukuru Enfeksiyonları
Bunlar Dolama olarak da isimlendirilirler. Genellikle parmak tırnakları çevresindeki küçük çiziklerle 
oluşurlar. Tırnak çevresindeki deri ağrılı ve şiştir. 
 Enfeksiyondan şüphe edilir edilmez, ağızdan antibiyotikle tedavi edilmelidir. Enfeksiyon irinle 
olgunlaşırsa, parmak lokal anestetikle uyuşturulmalı ve irin üzerinden şişen deri küçük bir yarık ile 
boşaltılmalıdır. Sonra parmak sarılır ve hasta karaya çıkarılır.

4.1. BALIKÇI MESLEK HASTALIKLARI
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300 Avuç İçi Enfeksiyonları
Bunlar elin derin dokularının enfeksiyonlarıdır ve çok ciddiye alınmalıdırlar. Genellikle baş veya kü-
çük parmağın tendon kılıf enfeksiyonu veya parmağın derin enfeksiyonunun genişlemesi ile oluşur-
lar. Avuç içindeki bıçaktan oluşan bıçak yarası veya avuç içindeki iğne de bu enfeksiyona sebep olabi-
lir. En yaygın nedeni ihmal edilen parmak enfeksiyonudur. Tüm el şişer, şiddetli zonklayıcı ağrı vardır, 
bu parmakların hareketiyle daha da kötüleşir. Hasta genellikle sistemik rahatsızlık hisseder (terleme, 
titreme, bulantı-kusma ve artan vücut ısısı). Tedaviye hemen başlanmalıdır. El askıya alınarak hasta 
yatırılır. Hastayı mümkün olduğunca çabuk karaya çıkarmak için planlamalar yapılmalıdır. Enfeksiyon 
şekline göre antibiyotik verilmelidir. 

Lenfanjit
Lenf kanallarının iltihaplanması ve enfeksiyonudur. Genellikle el ve parmak enfeksiyonlarının sonucu 
olarak oluşurlar. Kola kadar yayılan kırmızı hatlar olarak gözlenir Dirsekte ve kol çukurundaki lenf 
bezlerine doğru uzayan ateşli kırmızı hatta ağrı ve şişlik olabilir. 
 Lenfanjit belirlenirse, başka enfeksiyon gelişinceye kadar enfeksiyon var kabul edilir ve belirli bir 
enfeksiyon kaynağı yoksa bile, hastaya antibiyotik verilir.

ELDEKİ KESİLER (TENDON HASARLARINI İÇEREN)

Eldeki bütün kesiler, küçük yaralarda bile yüksek enfeksiyon riski yüzünden dikkate alınmalıdır.
 El ve parmaklardaki kesiler tendon ve sinirleri yaralama olasılığını artırmaktadır. Eğer hasta par-
maklarını normal şekilde hareket ettiremiyor ve parmakta his azalmışsa (duyu kaybı varsa), olası ten-
don ve sinir hasarı vardır ve hasta olası cerrahi operasyon için karaya çıkartılmalıdır.

BALIKÇI KONJONKTİVİTİ

Deniz suyu balık temizleme suyu ya da balık artıkları ile temas eden konjuktivanın (gözlerin üzerin-
de uzanan ince zar) iltihaplanmasıdır. Gözler çok iritandır, kızarıklık, iltihap ve sonuçta kabarcıklara 
neden olan gözler çok ağrılıdır ve bu ışığa hassasiyeti artırır. Tedavi edilmezse, gözler şişlik yüzünden 
kapanabilir.
 Tedavisi bol miktarda temiz, tatlı suyla gözleri yıkamaktır. Ağrıyı hafifl etmek için göz damlaları 
(günde 4 kez betametazon ve neomisin göz damlaları) kullanılabilir. Limana geri dönüldüğünde, 
gözler doktor tarafından incelenmelidir.

BALIK OLTASINI ÇIKARMA

Bkz. Balık Oltasının Çıkarılması, s. 83.

 DENİZ TUTMASI

Genel Bilgi
Deniz aracıyla seyir sırasında, deniz çalkantısı sonucunda oluşan bulantı, baş dönmesi, göz karar-
ması, kulak uğuldaması, terleme, soluk almada zorluk ve kusmayla kendini belli eden beyin sapının 
düzgün çalışmadığı hareketle ilişkili bir hastalıktır.
 Deniz tutmasında kulaktaki denge merkezi alışık olmadığı baş hareketlerine, sallanmalara uyum 
sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu durum yukarıdaki belirtilerin ortaya çıkmasına ve geçici de olsa 
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gemi personelinin güvenliği açısından ciddiyetle ele alınması gereken bir rahatsızlıktır. 
 Deniz tutması insanların çoğunda yorgunluk, bitkinlik, boşluk hissi, baş ağrısı, bulantı, tekrarla-
yan kusma, ağız kuruluğu, baş dönmesi (kişinin ve çevresindeki cisimlerin sallanma nedeniyle sü-
rekli yer değiştirmesinden kaynaklanır), görme bulanıklığı, solukluk, soğuk terleme, soğuk algınlığı 
ve iştah kaybı ile başlar. Sonrasında ilgisizlik, hafif depresyon, halsizlik, kusma, % 10 unda bitkinlik, 
bedensel ve zihinsel kayıp, zayıf ve hızlı nabız, tüm vücut sağlığının bozulması, halüsinasyonlar olu-
şabilir. Dolaşımın bozulması hayatı tehdit edici durumlara yol açabilir. Gemiyle ilgili alınacak önemli 
kararlarda kararsızlık ve ilgisizlik gelişebilir ve gemi güvenliği açısından risk oluşturabilir. Dolayısıyla 
her personelin deniz tutmasına karşı yatkın olup olmadığının bilinmesi önemlidir. 

İLK YARDIM
Şiddetli deniz tutmasına karşın seyir halinde olan şahsın, güverte altında geminin merkezindeki en 
hareketsiz noktasında bulunması gerekir. Sırt üstü düzgünce yatması en iyisidir, ancak kusmuğunu 
solumamasına dikkat edilmelidir. Uzun süreli şiddetli kusmalarda oral rehidrasyon tuzları kullanılabi-
lir. Tele Sağlık Merkezini arayınız. Bol miktarda sıvı alabilir (alkol kullanılmamalıdır), hasta uyuyabi-
lir, lapa tarzında hafif gıdalar tüketebilir. 

TEDAVİ 
Şikâyetler başlamadan önleyici yöntemleri uygulamak, başladıktan sonra ilaç kullanmaktan daha 
etkindir. Deniz tutmasına karşı uygulanan tedavide kullanılacak ilaca önleyici olarak ve zamanında 
başlanmalıdır. İhtiyaç halinde şikâyetler başlamadan 1-2 saat önce her 12saatte bir ondansetron 4-8 
mg tablet kullanılabilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız. Bu ilaç deniz tutmasından kaynaklanan bu-
lantıyı ve kusmayı tedavi ederken, iştah kaybı ve baş dönmesine etki etmez. Yan etkileri baş ağrısı, 
yorgunluk, ağız kuruluğu, görme bozukluğu şeklinde görülmektedir. Deniz tutması başladıktan son-
ra ilaç kullanılmaları çok etkili olmamakta, bazı insanlar alternatif tıptan (akupunktur) fayda görmek-
tedir. En iyi tedavi şekli geminin hareketlerine alışmaktır. 
 En hassas organ olan iç kulak mümkün olduğunca istirahatta tutulur. Uzaktaki sabit bir noktaya 
odaklanarak, ufka, bulutlara ya da yıldızlara bakarak, baş ve iç kulak dinlendirilir.

ÖNERİLER
Seyir öncesinde, karnın tok olması önerilebilir (tuzlu kraker, kuru ekmek, tost yemek). Alkol, beyinci-
ğin işlevini bozar, 24 saate kadar denge organı olan endolenfte kalır, mide bulantısına yol açar. Alkol, 
deniz tutması rahatsızlığını artıracağından seyre çıkmadan 1-2 gün önce alınmamalıdır.

ÖNEMLİ NOT
İnsüline bağımlı şeker hastaları, mide rahatsızlığı olan ülser hastaları ve böbrek hastaları özellikle de-
niz tutmasına karşı dikkatli olmalıdırlar. İnsüline bağımlı şeker hastaları şiddetli bulantı kusma, iştah 
kaybı ile birlikte kan şekerlerini düşürmemek için deniz tutmasına karşı tedbirli olmalıdır.
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GİRİŞ

Dalış kazalarının en çok su sporu ile ilgilen sporcularda oluştuğu görülmektedir. Ancak denizde ça-
lışan gemiadamları gerek yüzmek için denize girerek ve derine indikleri, gerek se gemiyi terk etmek 
zorunda kaldıklarında bu tür sorunlarla karşılabilirler. Özellikle tanker gemilerinde çalışan gemia-
damlarının herhangi bir kaza anında gemiyi terk etmelerinde yaklaşık 300 metre derinde yüzmeleri 
gerekmektedir. Güvenli mesafe yüzüldükten sonra tankerden sızan maddenin vücudu etkilememesi 
için su yüzüne çıkmaları gerekmektedir. Kişi 0 (sıfır) nokta kabul edilen deniz seviyesinden daha aşağı 
daldığında basınç gittikçe artmaktadır. Oluşan basınc farklılığı bazı sağlık sorunlarının oluşmasına 
neden olacaktır.
 Deniz derinliğine doğru indikçe yaklaşık her 1 metre için 75.4 mmHg’lık basınç artışı olur. Derine 
inildikçe artan basınç vücutta hava boşluğu olan akciğerler, bağırsaklar, sinüsler ve orta kulak gibi 
vücutta hava ile dolu boşluklardaki hacmi değiştirir. Bu boşluklar dalış anında derinleştikçe sıkışmaya 
başlar, yukarı çıkarken de boşluklar genişler, çünkü hacim ile basınç birbirine ters orantılıdır. 
 Denize dalışta oluşabilecek kazalar ve hastalıklar şunlardır.

• Sinüs boşluklarında oluşan etkiler.
• Kulakta oluşan etkiler.
• Akçiğerde oluşan etkiler.
• Kanda oluşan etkiler.
• Donma.
• Fiziki travma.

 SİNÜS BAROTRAVMASI

Sinüs boşlukları: Burunla ilişkili olup nefes ile alınan 
havanın geçtiği boşluklardır. Bu boşluklar hem ha-
vayı salgıladığı sıvı ile temizler hem de havayı ısıta-
rak soğuk havanın solunum yollarını tahriş etmesini 
engeller. Dalışlarda en çok etkilenen sinüs paranazal 
sinüslerdir. Kulak yapısında bulunan ostiumlar nez-
le, grip, sinüzit gibi enfeksiyonlar; ya da burunda et 
olması ya da burnun anatomik olarak eğri olması so-
nucu tıkanmış iseler dalış esnasında burada sıkışan 
havada ortaya çıkacak basınç değişiklikleri sorun 
yaratırlar.
 Denize dalmadan önce bahsedilen hastalıklar-
dan bir tanesinin olup olmadığının sorgulanması ve 
varsa tedavi sonucunda dalması önerilir. Dalış son-
rası burun kanaması olduğunda dekonjestan burun 
damlaları ve ağrı kesici-antiinfl amatuar tablet kulla-
nılmalıdır. 

4.2. DALIŞ KAZALARI VE HASTALIKLARI

Maksiller
sinüs

Frontal
sinüs

S .A ltunay M.D.
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303 KULAKTA OLUŞAN ETKİLENME ( KULAK BAROTRAVMASI)

Kulak üç ana bölümde oluşur:
1. Dış kulak.
2. Orta kulak.
3. İç kulak.

1. Dış kulak; kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşur. Kulak kepçesi sesleri toplayarak dış kulak 
yoluyla kulak zarına gönderir. Bu da işitmemizi ve sesin geldiği yönü saptamamızı sağlar. Dış ku-
lak yolunun hemen giriş kısmında küçük kıllar ve salgı bezleri vardır. Bunlar tozların içeri girmesini 
önler. Özellikle balmumuna çok benzeyen salgısının kötü bir pislik olmadığını, kulak için toz, mik-
rop ve mantarlardan koruyucu özellik gösterdiği bilinmelidir.

2. Orta kulak; kulak zarı, çekiç-örs-üzengi kemikçikleri zinciri, östaki borusu ve orta kulak boşlu-
ğundan oluşur. Orta kulağın işi, dış kulaktan gelen seslerin oluşturduğu zar titreşimlerini kemik-
çikler yoluyla içkulağa aktarmaktır. Vücuttaki en küçük üç kemik olan çekiç-örs ve üzengi kemikle-
rinden oluşur. Esnerken ve yutkunurken açılan östaki borusu orta kulağın havalanmasını ve kulak 
zarının her iki tarafındaki basıncın hep aynı olmasını sağlar.

3. İç kulak; iç kulakta işitme ile ilgili koklea (salyangoz) ve denge ile ilgili yarım-daire-kanalları var-
dır. Koklea (salyangoz) orta kulaktan gelen ses titreşimlerini elektriksel uyarılara çevirerek işitme 
sinirini (koklear sinir) uyarır ve sesin beyine gitmesini sağlar.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu
Dış kulak yolunda ince olan deriyi koruyan bir yağ tabakası mevcuttur. Bu yağ tabakası çok tuzlu 
denize girme sonucu incelebilir ve tamamen yok olabilir. Bu yağ tabasının yok olmasıyla dış kulak 
yolunda iltihap gelişir. Dış kulak yolunun şişmesi, işitme kaybı, ağrı ve ateş karşımıza çıkacak belirti 
ve bulgulardır. 

İlk Yardım
Hastaya ağrı kesici ve antibiyotikli tablet kullanılmalıdır. Eğer dış kulak yolunda şişme sonucu tıkan-
ma yoksa antibiyotikli kulak damlaları da kullanılabilir.

Orta Kulak Barotravması
Orta kulak barotravması kulak iç basıncı ile dış ortam basıncının farklı olmasından kaynaklanır. Kulak 
barotravmalarından en sık rastlananı orta kulak barotravmasıdır. Orta kulak yapısında bulunan Ös-

Yarım daire kanalları

Dış kulak Orta kulak Iç kulak

Kulak
zarı

Östaki
tüpü

Kulak
kemikçikleri

Dış kulak kanalı

Endolenfatik
kanal ve kesesi

Salyangoz

Oval pencere

Yuvarlak pencere

S .A ltunay M.D.
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304 taki borusunun tıkanması barotravmaya zemin hazırlamaktadır. Oluşan basınc farklılığından en cok 
şikayet kulağın tıkanmış olduğu hissine kapılması açılamamasıdır. 
 Belirti ve bulgu olarak; orta kulağa kan toplanması, İşitme kaybı, kulakta ağrı, dolgunluk hissi, 
kulak zarı yırtılması ve kanama görülebilir. Kulak zarı yırtılması sonucu içeri su kaçması sonucu ilti-
haplanma da olabilir. Bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler de görülebilir.

İlk Yardım
Öncelikli olarak hastayı sakinleştirin ve denize dalmadan önce üst solunum yolları enfeksiyonu olup 
olmadığı konusunda bilgi almaya çalışın. Hastanın kulağına su kaçma hissinden dolayı pamuklu çöp 
gibi nesneler kullanılmamalıdır. Eğer kulaktan kan geliyor ise engellenmemelidir. Hastaya ağrı kesici 
ve antibiyotiğe (eritromisin 6 saatte bir 1 tablet) başlanmalıdır. Hastanın kulak zarının yırtılması ihti-
maline karşılık kulak damlaları kullanmamalıdır. Ağrı kesiciler antiinfl amatuar etkisi olan naproksen 
türü olmalıdır. Östaki borusundaki sıvıyı uzaklaştırmak için tekrarlayan Frenzel manevrası uygulana-
bilir. Frenzel manevrasında glottis, dudaklar ve burun delikleri kapalıyken yutkunarak yapılır. Sıvıyı 
uzaklaştırmaya yardımcı olmak için dekonjestan kullanılabilir. Kulakta barotravma tedavisinde 5-7 
gün süreyle baş yukarıda yatak istirahatı önerilebilir. 

İç Kulak Barotravması
Orta kulak etkilendikten sonra dalış devam ederse iç kulağa doğru yırtılmaya neden olur. Oluşacak 
yırtılmalar ve basınç dengesizliği denge organı olan vestibülerin etkilenmesine neden olur. Aşırı bir 
baş dönmesi, tıkanma hissi, çınlama, yön tespitinde güçlük, kusma gibi belirtiler oluşur. 

İlk Yardım
Hasta hekime ulaştırılana kadar baş yüksekte olacak şekilde yatırılmalıdır. Kulak içi basıncını değişti-
recek ağır yük kaldırma, ıkınma ve yüksek sesli ortamdan uzak tutulmalıdır. Hastaya iltihap giderici 
etkisi olan ağrı kesici naproksen türü ilaç kullanılabilir.

 AKCİĞER BAROTRAVMASI

Bu etkilenme dalış esnasında oluşabildiği gibi çıkış esnasında da oluşabilmektedir. 
 Bilindiği üzere atmosferde bulunan havanın %78 nitrojen, % 21 oksijen ve %1 diğer gazlardan 
oluşur. Nefes yolu ile atmosferden alınan yaklaşık 500 ml hava içerisinde aynı oranlar bulunmaktadır. 
Akciğerin iniş barotravması derin nefes alıp dalanlarda olurken çıkış barotravması is tüple dalan kişi-
lerde oluşmaktadır. 

Akciğerin İniş Barotravması 
Akciğerin iniş barotravması sıkışma denilebilecek olan bu hastalık genellikle derin bir soluk alınarak 
serbest dalışlarda görülür. Akciğerler içerisinde derin nefes alınarak tutulan hava, dalınan derinlikteki 
basınca orantılı şekilde daralmaya başlar. Derine inme girişimi akciğerlerin nefes verdikten sonra ka-
lan hacmin altına inecek kadar sıkıştırılır. Bu sıkıştırma akçiğer dokusunun hasara uğramasına neden 
olur. Hava keseciklerine kan göllenmesine neden olur.
  Belirtileri göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı, kanlı salgılar şeklindedir. 

İlk Yardım
%100 oksijen solunumu, damar içerisinden sıvı verilmesi, şoka karşı önlem alınması. 
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Akciğerin Çıkış Barotravması
Akçiğerlerin çıkış barotravması tüplü dalışlarda meydana gelen akçiğer hasarıdır. Tüple yapılan da-
lışlarda derinde nefesle alınan hava dışarı verilmediği hallerde yukarı çıkıldığında hava genişler ve 
alveollerin patlamasına neden olur. Havanın akçiğerde hapsine yol açan her türlü engelleyici, tıkayıcı 
hastalık dalışa engeldir. (KOAH, astma, akciğer parankiminde bül, kavern ve kistler, kronik enfeksi-
yonların ve sigara kullanımı). 

Çıkış Barotravması 

1. Hava Kesesi (Alveol) Yırtılması
Genleşen havanın hasara uğrattığı hava kesecikleri miktarına bağlı olarak farklı düzeylerde solunu-
mun yapılamaması görülür. 

Terminal bronşiol

Kan
damarcıkları

Hava
keseleri

Bir hava
kesi

Hava
kabarcıkları

Dolaşım sistemine giden hava kabarcıkları
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306 Belirtileri
Soluk darlığı, öksürük, kanama ve morarma gibi belirti ve bulgular genellikle masum olmalarına kar-
şın geniş tutulmalarda ölüme kadar varabilir. 

İlk Yardım
%100 oksijen solunumu çoğu olgularda yeterli oksijenlenmeyi sağlayacaktır. İvedi olarak oksijen so-
lunumu altında bir merkeze sevk edilmelidir.

2. Göğüs Boşluğu veya Cilt Altı Hava Toplanması
Hava alveol yırtılması neticesi ortaya çıkan hava kabarcıkları akciğer dokusuna, akciğerlerin arasında 
içerisinde kalbin de yer aldığı bölgeye ve boyuna, köprücük kemiği üstüne kadar yayılabilir. Boyun 
bölgesinde huzursuzluk ve dolgunluk hissi, seste kısılma, yutma güçlüğü, soluk darlığı, bilinç kaybı 
ve koma görülebilir. 

Belirtileri
Hava giren yerlerde deri altında çıtırtı, kalp seslerinde azalma, nabzın hızlanması, düşük kan basıncı 
bulunabilir.

İlk Yardım
%100 oksijen solunumu ivedilikle baskı odası tedavisi için sevk edilmelidir. 

3. Akciğer Zarına Hava Girmesi (Pnömotoraks)
Genleşen havanın hasara uğrattığı alveollerden çıkan hava, akciğeri saran iç zarın yırtılmasıyla zarlar 
arası boşluğa açılır. Aynı zamanda göğüs boşluğuna kanamada olur. Çok ani başlar ve hızla şok ge-
lişebilir. 

Belirtileri
Solunum sıkıntısı, ağrı, tansiyon düşmesi, hızlı nabız, soluk ve soğuk cilt. 

İlk Yardım
Hafif olgular yatak istirahatı ve %100 oksijen solunumu ile tedavi edilebilir. Akciğerlerin %20’ sinden 
fazlasının çökmesiyle birlikte olan olgularda su altı drenajı gerekmektedir. 

4. Hava Embolisi
Çıkış esnasında genleşen hava, hava keseciklerin ve çevre damarların yırtılmasına yol açar. Akciğer-
deki havanın damarların içerisine girmesi ile damarların içerisinde hava dolaşmaya başlar. Böylece 
acil ve ölüm oranı en yüksek hastalık olan akciğer çıkış barotravmasına bağlı hava embolisi, ortaya 
çıkar. Emboli dolaşım yolu ile vücudun tüm bölgelerinde görülebilir. 

Belirtileri
Embolinin bulunduğu yere göre belirti oluşturacaktır. Dolayısıyla çok farklı belirtiler görülecektir. 

İlk Yardım
Hastanın yaşamsal fonksiyonları yerinde değilse CRP yani canlandırma yapılmalıdır. Suni solunum ve 
kalp masajına başlanmalıdır. Solunumu varsa saf oksijen verilmelidir. Tele Sağlık Merkezi ile bağlan-
tı kurulup, hasta ivedilikle hastaneye sevk edilmelidir. 
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307 DEKOMPRESYON ( VURGUN) 

Dalış esnasında ne kadar önlem 
alınırsa alınsın her zaman vurgun 
hastalığı ihtimali vardır. Bütün ön-
lemlere rağmen oluşan vurgunlar 
dalgıçların yaptığı hatalardan kay-
naklanmaktadır.

Vurgun Nedir?
Vücut üzerindeki atmosfer basıncı 
arttıkça kanda çözülen gazların re-
aksiyon özellikleri de değişmekte-
dir. Deniz seviyesinde sıfır atmosfer 
basıncı altında kanımızdaki azot sıvı 
fazdadır. Vücuda etki eden atmosfer 
basıncı arttıkça azot hızla sıvı halin-
den gaz haline dönüşür. Çıkış es-
nasında azotun gaz halinden sıvı haline dönüşmesi, sıvı halinden gaz haline dönüştüğü kadar hızlı 
olmaz. Yukarı çıkıldıkça basınç azalır. Gaz halindeki azot kabarcıkları birleşmeye başlar. Oluşan gaz 
kabarcıkları vücudun her bölgesinde görülebilir. Yaş ilerledikçe vücutdaki azotun eliminasyonu zor-
laşır. Ayrıca insanlar yaşlandıkça şişmanlar ve yağ dokuları çoğalır. Azot yağ dokuları tarafından daha 
kolay emilir. Dolayısıyla şişman insanlarda daha çok azot emilir. Hastalık ve yaralanmalar lokal dola-
şımı etkiliyerek vücudun fazla azota toleransını azaltırlar. Susuzluk kan miktarını azalttığı için fazla 
azotun vücuttan atılması zorlaşır.
 Alkol hem dolaşımı hızlandırır hem de dehidrasyona yol açar. Soğuk su, dalış sonuna doğru vü-
cudun bazı kısımlarının normalden daha az kan dolaşımı almalarına sebep olur. Sıcak su deri içinde-
ki kapiler damarların açılmasına ve dolayısıyle vücudun başka bölgelerinden gelen fazla kanın deri 
içinde toplanmasına sebep olur.
 Karbondioksit seviyesinin artması: Sualtında uygun olmayan soluma ve nefes tutma, kandaki kar-
bondioksit seviyesini arttırdığından azot eliminasyonu zorlaşır.
 Dalıştan sonra uçağa binme / yükselme: Herhangi bir dalıştan sonra 1000ft./300m. den yükseğe 
çıkılacaksa çevre basıncının düşmesi problem yaratacaktır.

Belirtileri
Eklem bölgelerindeki kılcal damarların tıkanması ile başlayan sorun, kalp, ciğer, beyin gibi kanın ulaş-
mamasına kadar gidebilir. Aşırı derecede yorgunluk ve bitkinlik, derinin kaşınması, kol ve bacaklarda 
eklem veya kas ağrısı, baş dönmesi veya vertigo, lokal uyuşmalar, seyirme ve hissizlik, sık nefes alma, 
kızarmış cilt, sendeleme, öksürük nöbetleri, şuurunu kaybetme görülebilir.

İlk Yardım
Derinden yüzeye çıkarken düşük hızla çıkmaya dikkat etmelidir. Şüpheli olgularda Önce hastaya he-
men %100 oksijen solutulmaya başlanmalıdır. Oksijen azotun vücuttan daha kolay atılmasını sağlar. 
Sonrasında Tele Sağlık Merkezi ile bağlantı kurulup hasta basınç odası için hastaneye sevk edilmelidir.

 DALIŞ TRAVMASI

Dalışta oluşabilecek yaralanmaları basit yaralanmalar ve ciddi (hayati önem) yaralanmalar olarak sı-
nıfl andırabiliriz. Dalış ya da herhangi bir tehlike anında yaralanmamak çok önemlidir. Açık denizlerde 

S .A ltunay M.D.
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308 dalış esnasında oluşabilecek basit yaralanmalar sonucunda denize kan sızacaktır. Kanın denizde bı-
rakacağı kan kokusu istenmeyen misafirlerin gelmesine neden olacaktır. Dalıcı ve gemiadamlarının 
denizde sağ kalma konusunda eğitim alması bu konuda önem arz etmektedir.

Basit Yaralanmalar 
Özellikle dalışın gerçekleştirildiği anda denge kaybından kaynaklanan basit yaralanmalar oluşabilir. 
Denizin sığ olması nedeniyle kol ve bacak kemiklerinde kırık veya çıkıklar oluşabilir.

Belirtileri
Ağrı, kanama, kırık ve çıkık oluşmuşsa o bölgenin şekil bozukluğu, şişme, morarma, hareket kısıtlığı, 
eklem içerisine kan toplanması.

İlk Yardım
Hasta hemen güvenli ortama alınmalıdır. Hastanın bilinç, solunum ve dolaşımı kontrol edilir. Bilinç 
açık ise hasta ile konuşulur. Hastaya güven verilir. Yaralanan bölge yabancı cisimlerden temizlenir ve 
yıkanır. Kanama varsa önce uygun kanama durdurucu yöntem uygulanır. Kırık veya çıkık varsa hasta-
nın o bölgesi usulune uygun olarak atele alınır.

Ciddi Yaralanmalar
Ciddi yaralanmaların en önemlisi omurga zedelenmesidir. Omurilikte lezyon oluşturan bir travma, 
lezyonun alt seviyesindeki duyusal ve motor fonksiyonları engeller. Lezyon organdaki bir dokuda 
oluşan zararlı değişikliklerdir, omurilikteki bu durum yaralanma veya hastalık sebebiyle olur. Lezyon 
tam veya yarım olabilir. Tam lezyon duyusal (hissetme) ve motor (hareket) fonksiyonların her ikisinin 
de kaybına neden olur. Yarım lezyonlarda ise omuriliğin sadece bir bölümünde hasar oluştuğunda 
lezyonun alt seviyesinde duyusal (hissetme) ve/veya motor (motor) fonksiyonlar sağlam kalır. Tam 
yaralanma bölgesinin altında motor ve duyusal fonksiyonlar kayıptır. 

Belirtileri
Mesane ve bağırsak kontrolünün kaybı, ısı kontrolünün bozukluğu, terleyememe, etkilenen bölgede 
dolaşımın azalması, titreme ve yorgunluğa karşı eğilimin artması, her iki kol ve bacağın motor ve/
veya duyu kaybı/etkilenmesi.
 
İlk Yardım 
Hastanın omiriliğinin yaralandığı düşünülüyorsa hasta sudan çıkarılırken çok hareket ettirilmemeli-
dir. Bilinç, solunum, dolaşım kontrolü yapılır. CRP (temel yaşam fonksiyonlarının) uygulanması gere-
kiyor ise baş boyun pozisyonu verirken çok dikkatli olmak gerekir. Zedelenme kalıcı hale getirilebilir. 
Tansiyon düşmesine karşılık hastanın bacakları yukarı kaldırılabilir. İdrar kaçırmasını önlemek için 
sonda takılabilir. Tele Sağlık Merkezi ile bağlantı kurulup hasta sert sedyeye sıkı bağlanarak ivedi-
likle hastaneye gönderilmelidir.
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Denizlerimizde dikkat etmemiz gereken başlıca deniz canlıları şunlardır.

 İSKORPİT

Sık rastlanan bu balığın sokması çok ciddi olmamakla birlikte şiddetli ağrı yapabilir. En iyi tedavi şekli 
sokulan bölgeye sıcak su uygulamaktır. Eğer sokulan bölge çok ağrıma yaparsa, sokulan bölgeyi ka-
natılıp sıcak su tedavisi yapılmalıdır.

 TRAKONYA

Balığı iğnesi (ölmüş bile olsa) battığında zehir kesecikleri baskı altında kaldığından deriye zehir zerk 
edilmiş olur. Ağrısı çok şiddetli olabilir. Şişme, kızarıklık, batma hissi ve acı hemen ortaya çıkar. Beze 
şişmesi bulantı, kusma, adale güçsüzlüğü, solunum zorluğu, kalp durması, şok ve koma gibi olaylar 
hassas ve alerjik şahıslarda beklenebilecek başlıca semptomlardır.

Tedavisi
İlk önlem olarak balığın soktuğu bölge sterile edilmiş ince bir bıçak ucu ile genişletip yarayı emerek 
zehrin fazlasının boşalmasını sağlanmalıdır. Ağrıyı azaltmak için yaralı kısım çok sıcak suya sokul-
duktan sonra üzerine sulu amonyak sürülür. Şişen kısma buz ve alkol pansumanları yaparak ağrının 
azalması sağlanır. Ağızdan alınabilecek başlıca ağrı kesiciler ve antihistaminiklerdir. (Zyrtec tablet 
günde bir, Travegyl, Longifen, Antistine, Incidal) Çok şiddetli belirtilerde, hekim nezaretinde kortizon 
ve Antihistaminik zerkleri ile kalbi kuvvetlendirici ilaçlar tavsiye edilir. 

 VATOZ

Dipte yaşar ve beslenir kendini kuma gömerek düşmanlarından saklanır. Kamçıyı andıran kuyruğu-
nun alt üçte birinde çok keskin ve zehirli bir mahmuz vardır rahatsız edildiğinde veya üzerine basıldı-
ğında refl eksi bir hareketle kuyruğunu öne doğru hareket ettirdiğinde, mahmuzu öne doğru hareket 
eder ve ona zarar veren canlıyı sokar. Yarası çok ağrılı olup sokulmuş bölge şiş ve kızarıklık yapar. Geç 
iyileştiği gibi yara mikrop kapar.
 
Vatoz Sokmasının Belirtileri
Ayak ve bacaklarda bir darbe hissedilir, sokmayı takiben ortaya çıkan ağrı çok şiddetli olur ve ilk 90 
dakika boyunca ağrı devamlı artar. Hassas, alerjik bünyelerde, kusma, karın ağrısı, aşırı terleme ve 
kalp çarpıntısı gibi ağır sistemik belirtilere neden olur.

Tedavisi
Bu balığın zehri ısıya dayanıklı olmadığından iskorpitte de olduğu gibi sıcak su uygulaması yani sıcak 
su kompresi ile veya yaralı bölge sıcak suya batırılarak tedavi edilir. Yaralanmış bölge dinlendirilir ve 
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310 mikrop kapan bölgeye antibiyotik sürülür. Meydana gelen yara çok kanayan yuvarlak bir delik şeklin-
de olup genellikle iki saat içersinde yaralı bölge kenarlarında morumtırak bir kızarıklık görülür. Yara 
tedavi edilmezse bu bölgede nekroz doku bozulması ortaya çıkar. Yaralanma bölgesi şişer ve tedavi 
edilmezse şiş uzun zaman inmez. Sıcak uygulamasına en az 30 dakika devam edilmeli, ağrının tekrarı 
halinde sıcak tedavisine devam edilmelidir. Çok şiddetli durumlarda yaralanan bölge üzerine turnike 
uygulanabilir.

 DENİZANALARI

Dünyanın bütün denizlerinde görülen çeşitli türleri bulunur. Saydam olan vücutlarının içi gazla dolu 
olup çeşitli formasyonda kolları vardır. Kollarıyla temas sağlandığında değdiği bölgede yüksek yan-
ma, kaşıntı ve kızarıklığa sebep olurlar. 

Denizanalarında Tedavi Yöntemi 
Hiç bir şekilde tatlı su kullanılmamalıdır. Tatlı su ve duş zehrin daha aktif bir duruma gelmesini sağlar.

Temas eden bölgeyi deniz suyu ile yıkadıktan sonra alkol dökünüz. 

Deniz suyunu hastanın dayanabileceği bir ısıya kadar kaynatıp yaranın üstüne tatbik edin. 

Şiddetli vakalarda turnike uygulayınız ve hastayı doktora götürünüz. 

Tedaviden sonra yanma ve kaşıntıyı almak için Anestol ve gibi merhemler kullanabilir ağrının şiddetli 
olduğu hallerde hastaya ağrı kesici verebilirsiniz.

 DENİZ ŞAKAYIĞI 

Renkli çiçekleri andıran bu güzel görünüşlü yaratıkların bazıları zehirli olabilir. Temastan dolayı mey-
dana gelen kaşıntı ve kızarıklıklara süngerci hastalığı denir. Temastan kısa bir süre sonra, kaşıntı ve 
yanma başlar, daha sonra deri kızarır ve deri üstünde içi su dolu minik kabarcıklar oluşur. 

Tedavi
Deniz anasındaki tedavi şekli aynen uygulanır.

 MERCANLAR 

Sularımızda çeşitli mercanlar olduğu gibi, mercanların bir çok türüyle tropik denizlerde karşıla-
şılabilir. Sert ve yumuşak olmak üzere iki çeşit mercan vardır. Sert mercanlar ustura kadar keskin 
olup derin kesikler oluşturabilirler bu kesiklerin içine giren kalker parçaları reaksiyonlara sebe-
biyet verir ve tedavi edilmelidir. Mercanın sensoral yakıcı polipleri çıplak elle tutulduğunda ya-
kıcı olabilir. Su ve sabun kullanarak, yumuşak bir fırça, yoksa bir havlu ile yaralı bölge temizlenir. 
Yara içindeki parçaları temizlemek için ise;

1. Yarayı kurutup üzerine oksijenli su döküp köpürmeye bırakın. Yarayı kurutun. 
2. Yaraya alkol döktükten sonra bir Tetralet, Tetra kapsülünü veya muadil bir kapsülün içindeki 

tozu alkol ile ıslatılmış yaranın üzerine dökün. Bantlamayın.

 DENİZKESTANESİ VE DİĞER DİKENLİLER

Temas halinde çıplak deriye hemen batar, battığı bölgeye göre rahatsızlık verebilir. Paletten veya 
ince neopren çoraptan geçip topuğa batabilir. Battıktan sonra ağrı olabilir, mikrop kapıp cerahat-
lenme görülebilir bu durumda cerahat dikenleri deri dışına atar. Ağrılı bölge sıcak suyla tedavi edilir. 
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çantanızdaki bir cımbız çok işe yarar, diken son derece kırılgan olduğundan deriyi iki yandan sıkarak 
ucunun yukarı doğru çıkmasını sağlamalısınız, diken temiz ve sivri aletle kanatarak çıkarmalıdır. Geç 
reaksiyonlarda, uzun zaman deri içersinde kalan diken ‘Denizkestanesi Granülomu’ adı verilen küçük 
urların oluşmasını sağlar. Bu cerrahi müdahale gerektirir. Dalgıçlar arasında dikeni eritmek için kulla-
nılan zeytin yağı veya limon suyu derinlere ulaşmadığından faydalı olmaz.

 DENİZHIYARI 

Teması bazı kişilerde cilt alerjisi yapar, temas edildiğinde eller göze sürülmemelidir. Deri reaksiyonla-
rında alkol tatbik edilebilir, gözler için Deksamisin veya Visine damlalar kullanılabilir.

 SÜNGER 

Denizlerimizde çeşitli türleri yanında deli sünger olarak bilinen türünde mikroskobik sokucu tüy-
ler bulunmaktadır ki bunlarda zararlı bazı kimyasal maddeler vardır. Çıplak elle tutulduğunda kişide 
yanma ve kızarıklıklar meydana gelir.

 DENİZ TIRTILI 

Dokunulduğu zaman vücudunu ve tüylerini kabartır, vücudunun etrafını saran ince kitinsi tüyler, 
kaktüs dikenleri gibi deriye batar. Tüylerin battığı bölgede yanma hissi orta derecede şişme, kabarma 
ve ara sıra doku harabiyeti ortaya çıkar. Kaşıntı, ağrı ve yerel bir his kaybı sık görülür. Temas bölgesini 
sakın silmeyin. En etkili temizleme şekli fl asterdir. Batan dikenleri fl asterle topladıktan sonra bölgeyi 
sulandırılmış amonyakla veya su ve alkol sürebilirsiniz.

 DENİZ PİRELERİ 

Dünyanın bütün denizlerinde kumluk kıyılarda bulunurlar. Keskin ağızları ile hem balıklara hem de 
insanlara yapışabilirler. Pirelerin ısırığı ani ve keskin olup kanamalara yol açar. Isırılmış bölge oksijenli 
su ile temizlenip, antibiyotikli merhem sürülür.

 AHTAPOT 

Yumuşakçaların kafadan bacaklılar sınıfının bir üyesi olan ahtapot türlerinden tropiklerde yaşayan 
bazı cinsleri zehirlidir. Ayrıca çıplak vücudu sardığında vantuzlar vücutta kızamık hastalığına yaka-
lanmış gibi kızarıklar bırakır, bu kızarıklıklar, bir süre sonra geçer.

 MÜREN 

Fizyonomik görüntüsü korkunç görünen müren gerçekte zararsız bir yaratıktır. Su altındaki solunum 
sırasında ağızlarını açıp kapamaları bu görünümü verir. Zehirsiz olan mürenlerin ağızlarında bulunan 
çok sayıdaki çeşitli bakterilerden dolayı ısırdığı yer mutlaka iltihaplanır ve kişiden kişiye farklı enfek-
siyonlara yol açar. Müren ısırmasında ısırılan kişiyi derhal hastaneye götürüp tetanoz aşısı yaptırın. 
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312 Isırıktan hemen sonra yarayı oksijenli suyla yıkayıp iyice temizleyip antibiyotik merhemler sürün (Ga-
ramycine krem, thiocilline pommad veya silverdine krem) Ayrıca doktor tavsiyesinde ağızdan yüksek 
doz antibiyotik alınmalıdır.

 KÖPEKBALIKLARI

Köpekbalıkları olduğu bilinen ortamlarda dikkat edilmesi gerekenler:
• Hiç bir zaman telaşlı yüzmeyin. 
• Parlak renkli malzemeleri kullanmayın.
• Grup içinde yüzüyor veya dalıyorsanız grup içinde kalın. 
• Cinsleri ayırmayı öğrenin ki size tehlike oluşturacak olanları bilesiniz. 
• Deniz memelileriyle birlikte yüzerken, köpekbalıkları belirirse, panik yapmadan, sakin bir şe-

kilde yüzün. 
• Deniz memeliler çevresinde kesinlikle serbest dalış yapmayın. 
• Açık suda acil çıkış yapabileceğiniz tekne olmadan, snorkel veya tüplü dalış yapmayın. 
• Eğer büyük bir köpekbalığı aniden belirip kaybolursa tekrar dönme olasılığına karşılık uyanık 

olun.
Köpekbalığı ısırıklarında, ısırılan yeri oksijenli suyla temizleyip, yaralı bölgeyi tentürdiyot sürmelisi-
niz. Kan kaybına neden olacak ısırıklarda ise acilen turnike yapıp yaralıyı derhal hastaneye götürme-
lisiniz. 
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GEMİDEN AYRILMA

 Gemiden ayrılmadan önce cankurtaran filikalarında nasıl davranılacağı hakkında bilgi almak için za-
man kısıtlı olacağından bununla ilgili olarak düzenli tatbikat yapılması uygun olacaktır.
 Gemiden kaptanın emriyle ayrılmalı, hiç kimse zamanından önce gemiden ayrılmamalıdır. Gemi-
de ki asli görevlerini ihmal etmemek koşuluyla tüm personel gemiden ayrılmadaki en iyi koşulların 
sağlanması için yardımcı olmalıdır.

GEMİYİ TERK ETMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
• Hava sıcak olsa bile vücudu sıcak tutacak kıyafetler giyinin. Baş, yüz, boyun, el ve ayakların iyi-

ce korunduğundan emin olun. Elbiseleri içine su geçmesini engelleyecek şekilde sıkıca kapatın. 
Ayakkabılarınızı, cankurtaran botuna zarar verecek bir durum yoksa çıkarmayınız. Can yeleğinizi 
giyiniz. Yerinden kayan veya bedene uygun olmayan şişme can yelekleri nefes almayı zorlaştırabi-
leceğinden can yeleğinin kemerlerini sıkıca bağlayınız. Özellikle çocuklar böyle bir risk altındadır.

• Yedek giyecek, battaniye, yiyecek ve içecek bulundurun.
• Alkol içermeyen şekerli sıcak içecekler için.
• Kusma hipotermiye eğilimi artırıp kurtulma şansınızı azaltacağı için deniz tutmasını önlemek 

amacıyla ondansetron (4 mg) tabletten bir tane kullanın, eğer cankurtaran botuna binmeden 
önce alamadıysanız bota biner binmez bir tane alın.

• Her koşulda, cankurtaran botuna binilirken kuru giysiler giyilmelidir. Bu, özellikle yaşlılarda, hipo-
termi ve şoktan dolayı ortaya çıkabilecek ölümleri azaltır.

CANKURTARAN BOTUNA BİNEMEDEN SUYA GİRMEK GEREKİRSE
• Suya oldukça yavaş girilmelidir. Suya girdikten sonra sakin olun ve cankurtaran botuna veya baş-

ka bir kurtarma aracı varsa ona yerleşmeye çalışın. Suya girmeden önce gerekli hazırlıkları ya-
pamadıysanız, elbiselerinizi sıkıca ilikleyin. Soğuk suya girme nedeniyle şiddetli titreme ve ağrı 
olabilir, bunlar vücudun normal tepkileridir. Elbiselerinizi iliklemek, işaret ışıklarınız açmak gibi 
işleri, soğuktan dolayı ellerinizin hassasiyeti azalmadan önce, en hızlı şekilde yapın.

• Suyun içindeyken ulaşabileceğiniz bir kurtarma aracına yakın değilseniz yüzmeye çalışmayın. Su 
içerisinde yapacağınız gereksiz hareketler kan akımının kollara ve bacaklara doğru artmasına se-
bep olarak hızla vücut ısınızın düşmesine neden olur.

• Su içinde almış olduğumuz pozisyon vücut ısınızı korumak için önemlidir. Bacaklarınızı bir arada 
tutup, dirseklerinizi vücuda yapıştıracak şekilde kollarınızı can yeleğinin üzerinde bağlayın. Ba-
şınızı ve boynunuzu suyun üstünde tutmaya çalışın. Bu pozisyon soğuk suya maruz kalan vücut 
yüzeyini en aza indirir.

• En kısa zamanda bir kurtarma aracına binmeye çalışın. Kurtarma aracına bindiğinizde varsa kuru 
giysi giymeye çalışın ya da panço veya battaniye benzeri bir örtüyle sıkıca örtünün. Kurtarma 
aracındaki diğer kişilere sarılmakta vücut ısınızı muhafaza etmeye yardımcı olur.

AŞAĞIDAKİ TEHLİKELER SOĞUK SUYA GİRİLDİĞİ ZAMAN YAŞAMI TEHDİT EDEBİLİR
• Suya girildiği zaman şokun etkisiyle ölüm meydana gelebilir. Ani kalp durmasına sebep olan bu 

durumun refl eks bir olay sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Böyle bir durumda acilen yapay 

4.4.  ARAMA-KURTARMA
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314 solunum ve kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon-CPR) yapmak gerekmektedir. Zor şartlar 
altında, örneğin suyun içinde, bu mümkün olmayabilir ya da çok büyük zorluklarla yapılabilir. 
Söz konusu şahıs cankurtaran botuna alındığında en az 30 dakika kardiyopulmoner resüsitasyon 
(CPR) yapılmalıdır.

• Suda boğulma da diğer bir ölüm nedenidir. Yine acilen CPR uygulanmalıdır. Akciğerlerdeki suyu 
dışarı atmak için uğraşmak faydasız ve zaman kaybına neden olacağı için bundan kaçınılmalıdır.

•  Yüksek konsantrasyonda tuz içeren deniz suyunun püskürmesi (Sea spray) etkisinden dolayı so-
luksuz kalınabilir (asfiksi). Sea spray etkisinden korunmak için geniş yakalı can yeleklerini kullan-
mak uygun olacaktır.

• Deniz suyunun yutulması, 24-48 saat sonra bile akciğerlerde su birikmesine bağlı olarak akciğer 
ödemine neden olabilir. Bu kişiler kurtarma sonrası hastaneye götürülüp yoğun bakım ünitesin-
de monitorize edilerek 1 veya 2 gün takip edilmelidir.

• Kusma ve vücuda iyice yerleştirilmeyen otomatik can yelekleri de hava yolunu tıkayarak soluksuz 
kalmaya neden olabilir.

• Hipotermide sık görülen diğer bir ölüm nedenidir. Hipotermi tedavisi için bkz. s. 320. 

CANKURTARAN BOTUNDA İKEN YAPILMASI GEREKENLER
Cankurtaran botunda sıkı disiplinin sürekliliği ve güçlü yaşam isteği mürettebatın hayatta kalması 
için önemli faktörlerdir. Disiplinin sağlanabilmesi için en kısa zamanda emir komuta zinciri oluşturul-
malıdır. Tüm şartlar altında hiyerarşi devam etmelidir.

Cankurtaran Botunda Komutayı Ele Alan Kişi
• Güvenlik, sağlık ve bottaki kişilerin moralinin iyi olması ve tüm kritik kararların verilmesinden 

sorumludur. Örneğin sinyal göndermeye yarayan aletlerin dikkatli kullanılması gerekir. Bu aletler 
sadece uçak ya da gemi gibi araçların kazazedelere yaklaştığı zaman sözkonusu araçlar tarafın-
dan yerlerinin tespit edilmesi için kullanılmalıdır.

• Bottaki herkesin uyum içinde olmasını sağlamalı ve herkese bir görev vermelidir. (Örneğin göz-
cülük.) Bottaki diğer kişilerde sadece kendilerine karşı değil diğer kazazedelere karşıda sorumlu 
olduklarını unutmamalıdır.

• Yiyecek ve içme suyunun paylaştırılmasından sorumludur.
• Kurtulma umutlarını kaybetmemeleri için bottakileri cesaretlendirmelidir.

Hayatta kalmak için içme suyu yemekten daha önemlidir. Bunun için suyun gayet idareli kullanılması 
gerekir. İlk gün su içmek gerekmez. İkinci günden itibaren kişibaşı yarım litre su küçük yudumlar 
halinde yavaş içilecek şekilde paylaştırılır. Tadına bakıldığında tuzlu değilse, yağmur suyu toplanır 
ve kullanılır.
 Deniz suyu içmek kesinlikle yasaklanır. Deniz suyu içmek mide bulantısı, kusma, aşırı susuzluk ve 
zihin bulanıklığına neden olur. 
 Alkol de içilmemelidir. Alkolün diüretik (idrar söktürücü) etkisi vücutta su kaybına neden olur, 
susuzluğu artırır, kusma ve zihin bulanıklığına sebep olur.
 Katı yiyecek içme suyuna göre ikinci önemli sıradadır. Yiyeceklerin sindirim ve boşaltımı su gerek-
tirdiği için su miktarının uygunluğuna göre yiyecekler paylaştırılmak zorundadır. Konsantre formlar-
da vakumlu paketlerdeki lif içermeyen gıdalar uygun yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin %6-10’u protein, 
%18-23’ü yağ, %60-70’i karbonhidrattan oluşmalıdır. Nem oranı %6 civarında olmalıdır. Yeterli kar-
bonhidrat miktarı olmazsa, vücut kendi yağ rezervini kullanamaz. Vücuttaki protein yıkılımı için su 
gerekli olduğundan tüketilecek gıdalardaki protein miktarı çok fazla olmamalıdır. Kabızlık ve azalan 
idrar miktarı, az su ve yiyecek tüketiminin bir sonucudur. Yeterli miktarda içme suyu varsa balık çiğ 
olarak yenilebilir. Avrupa sularından çıkan balıklar güvenle yenilebilir, buna rağmen tropik sularda 
yalnızca karadan uzakta tutulanlar yenilebilir. Balık tutarken yaralanmalardan korunmak için eldiven 
giyilmelidir.
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malı ve kurumaya bırakılmalıdır. Eğer ıslak kıyafetler vücutta kalırsa, güneş ve rüzgarın etkisiyle hipo-
termi artabilir. Muşamba, plastik folyo, çöp torbası gibi rüzgar geçirmez malzemeler ıslak giysilerin 
üzerine giyilebilir.
 Cilt bakımı cilt hastalıklarını önler. Mümkünse dudaklar yağlanmalıdır.
 Vücut ısısı için gerekli olan enerjiyi korumak için fiziksel egzersizlerden kaçınılmalıdır. Dolaşım 
bozukluğu, tromboz ve donmadan sakınmak ve kas gücünü korumak için egzersiz gerekebilir. Kur-
tarma araçlarındaki yer darlığından dolayı egzersiz yapmak zor olabilir. Pasif jimnastik hareketleri 
kan dolaşımını artırarak kasların güçlenmesini sağlar. Bu hareketler, kurtarma manevraları ya da can-
kurtaran botunun alabora olması gibi acil durumlar için, kasların dinç olmasını sağlar. Pasif jimnastik 
hareketleri; elleri açıp kapama, dönüşümlü olarak kol ve bacakları bir dirence karşı koyma hareketi 
yaptırma ya da değişik kas gruplarına 15 saniye kadar germe hareketleri yaptırmayı içermektedir.

CANKURTARAN FİLİKALARINDAKİ SAĞLIK PROBLEMLERİ 

Kusma
Deniz tutması can filikalarında kaçınılmaz olarak ortaya çıkar. Kusma filikanın denizde dalgalanması-
na ya da deniz suyu yutmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Şiddetli kusmalar sonrası hasta yatırılıp bat-
taniye ya da ceket/palto gibi örtülerle sıcak tutulmaya çalışılır. Önceden alınan deniz tutması ilaçları 
kusmayı engelleyebilir. Bu ilaçlar filikaya binmeden önceden alınmamışsa filikaya bindikten sonra ilk 
fırsatta alınmalıdır.

Kabızlık
Az veya hiç gıda alınmadığında bağırsak hareketlerinin oluşması beklenmez. Bağırsak hareketlerinin 
az olmasından dolayı kabızlık oluşur. Tedavi amaçlı kabızlık ilaçlarının alınması zararlı olabileceği için 
filikada herhangibir tedavi uygulanmasına gerek yoktur.

İdrar Yapmada Zorluk
Filikadayken idrar yapmaya gitmekte problem olacağı için idrar torbasının aşırı dolmasından dolayı 
sıkıntı çekilebilir. Az sıvı tüketildiğinden dolayı idrar rengi koyulaşabilir, bu beklenen bir durum olup 
heyecanlanmamak gerekir.

Şiş Bacaklar 
Bacakların şişmesi filikada bulunanlarda görülebilecek ortak bir sorundur ve kurtarıldıktan sonra bir-
kaç gün daha devam edebilir. Bu durum herhangibir tedavi gerektirmeden kendiliğinden düzelir. 
Siper ayağı için yapılan egzersizler bacak şişmelerini hafifl etebilir.

Güneş Yanığı
Güneş yanığı açık denizlerde kazazedelerin yüzyüze kalacağı belli başlı tehlikelerden biridir. Açıkta 
kalan vücut kısımlarına güneşten koruyucu kremlerin kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak 1 inci 
dereceden 3 üncü dereceye kadar güneş yanıkları görülebilir.
 Güneş yanığından korunmak için denizde kalındığı sürece vücutta, mümkün olduğu kadar, açıkta 
kalan yer bırakılmamalı, mümkünse gölge bir yerde durulmalı, gündüzleri güneş gözlüğü takılmalı 
ve vücudun açıkta kalan yerlerine güneşten koruyucu kremler sürülmelidir.

Dehidratasyon (Sıvı Kaybı) ve Malnutrisyon (Beslenme Bozukluğu)
Kurtarma operasyonu gecikirse cankurtaran filikasında yeterli miktarda sıvı ve gıda almak zorlaşır. Su 
ihtiyacı gıda ihtiyacından daha öncelikli ve daha hayati önem arzeder. Filikada sınırlı miktarda içme 
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316 suyu bulunur. Ancak yağmur suyundan veya tuzdan arındırma kitleri ile deniz suyundan içme suyu 
elde edilebilir.

Sıcağa Maruz Kalma
Cankurtaran filikalarında sıcağa maruz kalmaktan dolayı spesifik sorunlar ortaya çıkabilir. Sıcak ha-
valarda terlemeyle sıvı kaybı ciddi oranlarda fazla olabilir. İnsan vücudu aşırı sıcağa karşı uyum sağ-
lamaya çalışır ama tam uyum sağlanamaz. Sıvı kaybı gündüzleri fiziksel aktiviteleri en düşük seviye-
ye indirerek ve güneşten korunmak için kıyafetlerden gölgelik yapılarak azaltılabilir. Elimizde yeteli 
miktarda su varsa sıvı kaybına maruz kalan kazazedeye verilen su miktarı arttırılmalıdır. Vücudun tuz 
ve su kaybından dolayı ortaya çıkan sıcak çarpması ve sıcaktan kaynaklanan diğer rahatsızlıklar için 
Sıcak Çarpması Bölümüne bakınız.

KAZAZEDELERİN KURTARILMASI

Tüm gemi kaptanları suda sürüklenen kazazedelerin nasıl kurtarılacağını bilmek zorundadır. Acil du-
rumlarda nasıl kurtarma yapılacağına dair eylem planının olması; arama-kurtarma için gerekli teknik 
malzemelerin (halat, kurtarma kemerleri, palanga, vb.) varlığı ve olay anında bunların hazır olması; 
personelin, sefer öncesi, kurtarma operasyonuyla ilgili prosedürler hakkında bilgilendirilmesi; kur-
tarma operasyonunun hayati önem arzeden noktalarıdır.
 Kurtarma operasyonunda, kazazedelerin aktif olarak rol almaları beklenmez. Kazazedeleri kur-
tarma aracına almaya çalışırken son dakikada bile güçleri tükenebilir. Kaslarının kasılı olmasından 
ve sudan ayrılırken elbiselerinin ağırlaşmış olmasından dolayı elleri halat ya da merdiveni zorla tu-
tabileceği için kurtarma aracına çıkmakta zorlanabilirler. Kurtarma operasyonunda görevli olanlar 
kazazedelerin kendi çabasıyla kurtarma aracına çıkamayacağının bilincinde olmalıdırlar. 

Kurtarma Operasyonunun Aşamaları Şunlardır:
1.  Acilen tüm personeli uyarın ve kaza bölgesini, rahatlıkla görülebilen suya batmayan araçlar ata-

rak işaretleyin. Suya batmayan araçlara örnek olarak bayrakla ve ışıkla donatılmış can simidi, işa-
ret fişeği gösterilebilir. Eğer gerekliyse plastik minder veya kürek benzeri tahta araçlarda kullanı-
labilir.

2. Dikkatli bir şekilde kazazedeler doğru manevra yapılmalı ve uygun zamanda motorlar durdurul-
malıdır.

3. Kazazedenin suda sürüklenmesini ya da batmasını engellemek için kazazede yeterli uzunlukta, 
kaymayan ve ucunda borina düğümü benzeri bir düğüm atılarak halka oluşturulan bir halatla 
bağlanmalıdır. Eğer kazazedeye gönderdiğimiz halatı hızla çekmeye çalışırsak kazazede kalan 
gücüyle bu halatı tutamayabilir. Bu nedenle kazazedenin halatı vücuduna bağlaması gerekmek-
tedir. Bunun için halatın yeterli uzunlukta ve fazla gergin olmaması gerekmektedir. Eğer kazazede 
kendine gönderilen halatı göğsüne bağlayamıyorsa kurtarıcılardan biri suya girerek yardımcı ol-
malıdır. Yardıma giden kurtarıcıda mutlaka gerekli emniyet tedbirlerini almalıdır.

4. Kazazede gemi bordasına yanaştırılarak güverteye alınmalıdır. Bu işlem ideal olarak motorları 
durdurulan geminin kazazedeye doğru rüzgaraltı yaparak hareket ettiğinde yapılmalıdır.

5. Eğer hipotermiden şüphe ediliyorsa kurtarma operasyonu mümkünse çok yavaş ve kazazedeyi 
yatay pozisyonda tutacak şekilde kol ve bacakları fazla hareket ettirmeden yapılmalıdır. Hipo-
termiden şüphe edilip edilmemesi kazazedenin suda ne kadar kaldığına ve suyun ısı derecesine 
bağlıdır. Hipotermiden etkilenenlerin tedavisi Bölüm xyz de detaylarıyla açıklanmıştır.

6. Kazazede gemide emniyetli bir bölgeye yavaşça taşınmalıdır.
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317 Kurtarılan kazazede eğer uzun süre 4 veya üzeri şiddette rüzgarın olduğu bir havada suda kal-
mışsa ya da hipotermi endişesi varsa, acilen hastaneye götürülmelidir. Sadece hastane koşullarında 
teşhis ve tedavisi yapılabilecek tehlikeli komplikasyonlar, kurtarılmadan 2 gün sonrasına kadar bile 
ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu kişilerin hastane koşullarında monitorize edilmesi gerekmektedir. Bu 
komplikasyonlar arasında;deniz suyunun yutulmasından dolayı, akciğerlerde yüksek oranda su bi-
rikmesi nedeniyle, akciğer ödemi gelişmesi ya da hipotermiden dolayı kalpte ritim bozukluklarının 
ortaya çıkması örnek gösterilebilir.
 Kurtarılanların gemiden ayrılmasından önce, kişisel bilgileri, genel durumları ve yapılan müda-
haleler kurtarmayı koordine eden merkeze iletilmelidir. Kurtarmayı koordine eden merkez bir gemi 
ya da karadaki bir arama kurtarma merkezi olabilir. Kurtarılanlarla ilgili bilgileri söz konusu merkeze 
iletirken gereksiz konuşmalardan kaçınılmalıdır. 
 Kazazedelerin aranmasının ne kadar süreceği farklı etkenlere bağlıdır. Bunların en önemlisi su-
yun ısısı ve kazazedelerin suda ne kadar süre kalmış olduklarıdır. Kazazedelerin gemi enkazına ait 
parçalara tutunması hayatta kalma şanslarını oldukça arttırır. Özel kurtarma kıyafetlerinin giyilmesi, 
şişmanlık ve kuru giyecekler de uzun süre hayatta kalmanın diğer faktörleridir. Bu nedenle teorik 
olarak mümkün görülen zamandan daha uzun bir süre arama kurtarma çalışmaları sürdürülmelidir. 

HELİKOPTERLE TAHLİYE

Helikopterle tahliyenin masrafl ı olmasından başka pilot ve diğer mürettebatın denizdeki bir gemiye 
yardım ederken hayatları tehlikeye atıldığı için bu hizmet sadece gerçekten acil durumlar için kulla-
nılmalıdır.
 Acil tıbbi bir sorun ortaya çıktığında, Tele Sağlık Merkezini arayınız ve tıbbi yardım talebinde 
bulunun. Tele Sağlık merkezinde görevli operatör sizin çağrınızı doktora aktaracaktır. Doktorun du-
rumun ciddiyetini değerlendirebilmesi için hasta ile ilgili verebileceğiniz tüm bilgileri eksiksiz ola-
rak doktora aktarın. Doktor hastaya yapacağınız acil müdahaleyle ilgili bilgileri size verdikten sonra 
hastanın tahliyesini uygun görüyorsa arama kurtarma merkezine en ideal tahliye yöntemi hakkında 
bilgi verecektir. Eğer helikopterle tahliyeye karar verilirse arama kurtarma merkezi gerekli hazırlıkları 
yaparak gemi ile iletişime geçecektir.
 Helikopterin hemen gelmesini ummayın. Helikopterin hareketi için gerekli operasyonel hazırlık-
lar nedeniyle gecikme olabilir. Bu sebepten dolayı helikopter neden gecikti diye gereksiz haberleş-
melerden kaçının.
 Helikopterle tahliyeye karar verildiğinde geminin mevkisinin en doğru şekilde kurtarma görev-
lilerine bildirilmesi gerekmektedir. Yeterli zaman varsa geminin tipi, boyutu gibi gemi bilgileri de 
iletilmelidir. Hastanın durumuyla ilgili detaylı bilgileri iletin ve tahliye gerçekleşinceye kadar hastanın 
durumunda herhangi bir değişiklik olursa derhal Tele Sağlık Merkezini arayınız .
 Hastanın tıbbi kayıtlarını ve gerekli diğer evraklarını ağzı sıkıca kapalı plastik bir torbaya yerleş-
tirerek hasta ile beraber gönderiniz. Tıbbi kayıtlara hastaya yapılan tıbbi müdahaleleri mutlaka not 
ediniz. Eğer mümkünse hastaya sedyeye yerleştirilmeden önce can yeleği giydiriniz. Helikopterle 
tahliye yapabilmek için Neil-Robertson sedyesi veya sepet sedye kullanılmalıdır Hasta kaymayacak 
veya düşmeyecek bir şekilde sıkıca bağlanarak sedyeye yerleştirilmelidir 
 Şiddetli hipotermi, göğüs veya omurga yaralanmaları, uyluk veya kalça kemiğinin kırılması, kalp 
krizi veya akut batın sendromu gibi ciddi yaralanma ve hastalıklarda hasta mümkün olduğunca 
sedyeye yerleştirilip, helikoptere sedye ile verilmelidir. Hastanın yatar pozisyonda tahliyesini gerek-
tirmeyen durumlarda, hasta emniyet kemeri ve helikopterden gönderilen kanca yardımıyla tahliye 
edilebilir. 
 Helikopter tarafından gönderilecek vinç halatında ölümcül ya da büyük yaralanmalara sebep ola-
bilecek statik elektrik olabileceği için gönderilen vinç halatını tutacak gemi personeli mutlaka kau-
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318 çuk eldiven giymelidir. Helikopter mürettebatı normal şartlar altında vinç halatındaki statik elektriğin 
deşarj olması için halatı ya suya daldırırlar ya da halatın ucundaki kancayı güvertenin herhangi bir 
yerine temas ettirirler. Ancak bazı durumlarda tahliye operasyonu esnasında yine de statik elektrik 
oluşabilir.
 Tahliye operasyonunun daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için helikopter personelinin 
talimatlarına mutlaka uyunuz. 

KURTARILAN KAZAZEDELERİN SIVI VE GIDA İHTİYACI

Malnutrisyon (beslenme bozukluğu) haftalar boyunca az miktarda gıda alınması sonucu ortaya çıkar. 
Cilt altında yağ kaybı ve kas erimesi varsa malnutrisyon düşünülmelidir. Bu durum, kalçalardan ve üst 
koldan kolaylıkla değerlendirilebilir. Aşırı beslenme bozukluğu gelişen kazazedelere hızlı bir şekilde 
gıda verilmesi ve uzun süre sıvı kaybına maruz kalan kazazedeye hızlı bir şekilde sıvı verilmesinin 
tehlikeli olduğunu unutmamak gerekir. Bu tehlikeleri önlemek için; 

a)  48 saatten az süreyle yetersiz sıvı alan kazazedenin arzu ettiği kadar su içmesine izin verebili-
riz ve bununla beraber oral rehidratasyon solüsyonu ile takviye yapmalıyız.

b) 48 saatten uzun süreyle yetersiz sıvı alan kazazedeye hızlı bir şekilde sıvı vermekten kaçınma-
lıyız. Eğer mümkünse ilk önce sıvı açığını hesaplamalıyız. Bu hesaplamayı kazazedenin günlük 
aldığı sıvı miktarını 3 litreden çıkararak çıkan sonucu yetersiz sıvı aldığı gün sayısıyla çarparak 
yapabiliriz. Örnek verecek olursak, eğer bir kazazede 5 gün boyunca günde 1 litre sıvı almışsa 
bunun sıvı açığı (3-1)*5=10 litredir. Eğer kazazedenin aldığı sıvı miktarı bilinmiyorsa hergün 
için sıvı açığını 2,5 litre olarak kabul etmeliyiz. Örneğin, 5 gün sonra kurtarılan ve aldığı sıvı 
miktarı bilinmeyen kazazedenin sıvı açığını 12,5 litre olarak kabul etmeliyiz.

c) Sıvı açığını yerine koymak için gereken günlük sıvı miktarına vücudun normal ihtiyacı olan 
günlük 3 litreyi de ekleyerek günlük vereceğimiz sıvı miktarını buluruz. Yalnız bu miktar gün-
de 5 litreyi geçmemelidir.

d) Şiddetli beslenme bozukluğu olmayan ya da 1 hafta veya daha az süre yetersiz gıda alan ka-
zazedenin arzu ettiği kadar gıda almasına izin veririz.

e) Şiddetli beslenme bozukluğu olan ya da haftalarca yetersiz gıda alan kazazedeye; ilk gün, 
ortalama boyda ve 50 kg civarındaki bir kişiyse, bir gemi personelinin günlük alması gereken 
gıda miktarının yarısı oranında gıda verilir. Bu miktarı, kazazedenin boy ve kilosunun durumu-
na göre artırıp ya da azaltabiliriz. Bu miktarı günbegün olacak şekilde, 2 adet meyva ya da 2 
dilim ekmek, bir porsiyon sebze ya da yarım porsiyon et vererek artırmalıyız. Eğer mümkünse 
bu kazazedeye günde bir tane multivitamin tablet de verebiliriz.

CANKURTARAN FİLİKALARINDA BULUNDURULMASI GEREKEN İLAÇ
VE TIBBİ MALZEMELER

İlk yardım paketleri acil durumlarda kullanmak için sürekli hazır olmalı ve paketler su geçirmez ol-
malıdır. Eğer kullanılamaz durumda olan ilk yardım paketleri mevcutsa (ıslanmış, zedelenmiş, miadı 
geçmiş, vb.) bunların yerine derhal yenilerinin konulması gerekmektedir.
 Aşağıdaki tabloda 20-30 arası kişiye bir hafta boyunca yetebilecek malzeme ve ilacın bulunduğu 
ilk yardım paketlerinin içeriği verilmiştir.
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Farmakolojik İsim Önerilen Miktar Kullanım Endikasyonu

Parasetamol 500 mg tablet 100 tablet Ateş, basit ve orta dereceli ağrılar

Morfin Sülfat 10 mg1ml amp 10 ampul Ağrı kesici, sedatif

Sodyum Klorür 1 gr tablet 100 tablet Sıcak krampları

Güneş Koruyucu Preparatlar 40 adet Güneş yanığına karşı koruma

Amoksisilin\Klavulanat 875\125 mg 
tablet

20 tablet Geniş spektrumlu antibiyotik

TIBBİ MALZEMELER 
Gerekli Malzeme Önerilen Miktar

Elastik Bandaj 7,5cm*4 m 1 paket

Steril gaz kompres 7,5 cm*7,5 cm 1 paket

Steril, ilaçsız gaz sargı bezi 12*10 cm 1 paket

Makas 1 adet

Sabun 20 kalıp

Güneş gözlüğü 20 adet

Enjektör 10 adet

Yapışkan dikiş bandı 6 adet

Hipotermik termometre 2 adet
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Deniz kazalarında (patlama, alabora olma tehlikesi v.s.) aldığınız tüm önlemlere ve denizde hayatta 
kalınmasına ilişkin bilgilere sahip olduğunuz halde, gemi personeli yaşam mücadelesi ile karşı kar-
şıya kalabilir. Böyle bir durumda ne yapılması gerektiğinin ve nasıl hareket edileceğinin bilinmesi 
hayati önem arz eder. Burada üzerinde durulacak nokta teknik ya da denizcilikle ilgili konulardan 
ziyade olayın sağlık yönü olacaktır. 
 Soğuk ve stres önemli risk faktörüdür. Sakin ve disiplinli bir şekilde yapılacaklara yoğunlaşmak 
düzenli eğitim ve pratik gerektirir ki bunlar olmazsa uygunsuz davranımla birey ve çevresindekiler 
için yaşam şansı azalır. 
 Tehlikeli bir durum karşısında nasıl davranılmalı?
 Kurtarıcı malzemelerin olması ve gerekli eğitimin alınmış olmasının yanında kararlılık, ekip ruhu, 
irade gücü, sıkı disiplin, olası tüm tehlikeli durumlarda beklenen doğru davranış şeklini oluşturur.
 Vücut sıcaklığı 37°C (98,6°f ) de korunmalıdır. Dünyadaki tüm denizler, soğuk bir ortam olarak 
kabul edilen sıcaklıktadır. Düşük ısılı sudaki insan, metabolik yollarla ürettiğinden daha çok ısı kay-
bettikçe hayatta kalma şansı azalabilir. Hâlbuki 35°C (95°f ) vücut sıcaklığında hala yaşam şansı vardır. 
Vücut sıcaklığı 31°C olduğunda yaşam şansı %50 iken, 27°C altındaki sıcaklıklarda ölüm olasılığı yük-
sektir.

 HİPOTERMİ 

Genel Bilgi
Vücut ısısının normalden düşük olduğu durumdur. Uzun süre soğuk suya maruz kalan herkes hi-
potermi açısından bir risk taşır. Doğru uygulandığı takdirde ilk yardım bilgisi hipotermi tedavisi için 
yeterlidir. Yanlış ilk yardım tedavisi daha fazla zarar verebilir. Niçin ve nelerin yapılması ve nelerden 
kaçınılması gerektiğini anlamak, vücudun nasıl tepki vereceğini ve doğal reaksiyonlarla nasıl destek-
leneceğini bilmek gerekir.
 Tüm hayati vücut fonksiyonlarımızın çalışabilmesi için gerekli vücut sıcaklığı 37oC’dir. Isı kaybı 
ve üretimi arasında bir denge olması gerekir. Isı üretimi fazla olursa sıcaklık artışı olur.

Soğuğa Karşı Direnme Gücünü Etkileyen Faktörler
Isı İletimi: Vücudun doğrudan çevreyle teması ile olur. Vücut ısısı çevreye yayılır. Nispeten havada ısı 
iletimi yavaştır. Suyun ısı iletimi havaya göre yaklaşık 25 kat daha fazladır.

Buharlaşma: Vücudun yüzeyinden sıvının buharlaşması; rüzgâr, deniz suyu, terleme, güneş ve heli-
kopter pervanesinden aşağı inen hava akımı ile ısı iletimi artmaktadır.

Işıma: Vücut sıcaklığının kızılötesi  ışınları ile  elektromanyetik  yayılımla iletilmesidir.

Soluma: Solunum sırasında dışarı üfl enen hava, nefes aldığımız havadan daha sıcaktır.

4.5. DENİZLERDEKİ TEHLİKE
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Suda kalma suresi

Hava Sıcaklığı ve Nem oranı

Rüzgâr Hızı: Soğuk havada rüzgâr hızına bağlı olarak hissedilen sıcaklık düşmektedir.

Giysi: Soğuktan koruyan giysiler ya da ısı koruyucu tulumu olanlar daha uzun süre soğuk suda ka-
labilir, hayatta kalma şansıda büyük ölçüde artar. Islak kıyafetler vücuttan ısı kaybını 20 kat arttırır.

Beslenme Durumu: Yiyecek ve içeceklerin eksikliği ya da yetersiz alımı hipotermiyi artırır.

Kalp-Damar Sisteminin Durumu: Periferik damar hastalığının, şeker hastalığının varlığı hipotermiyi 
arttırır.

Vücut Yapısı: Vücudun yüzey alanı; uzun boylu kişilerin yüzey alanından ısı kaybı kısa boylu kişilere 
göre daha fazladır.

Yaşı: Çocuklar daha çabuk üşüme eğiliminde, özellikle 65 yaş üstü başta olmak üzere yaşlılar daha 
fazla hipotermiye girmeye eğilimindedir.

Cinsiyet: Kadınlar daha fazla yağ dokusuna sahip olduklarından daha geç üşüme eğiliminde, cilt altı 
yağ tabakası ise fazla ısı kaybını önler.

ÖNEMLİ NOT: Travma hastalarında; yara ve yanıkta kullanılan ıslak tampon uygulaması, soğuk metal 
gibi cisimlerle veya soğuk ıslak zeminle temas hipotermi riskini arttırabilir. Hipotermi ise yaralanma-
lardan dolayı olan ağrıyı maskeleyebilir. Merkezi (core) vücut ısısının devamlı ölçümü gerekebilir. 

ÖNEMLİ NOT: 70 kilo ağırlığında, sağlıklı, normal giyimli kişinin belli bir su sıcaklığında belirli bir süre 
boyunca suda kalması ile yapılacak olan arama işlemlerinde harcanacak minimum zaman, tahmini 
olası yaşam süresini etkiler.
 Vücut sıcaklığını ölçerek ya da bulguları görerek kişinin durumu değerlendirilir. Makattan alınan 
ısı vücudun iç bölgesinin sıcaklığını en iyi biçimde temsil eder ve ortamın sıcaklığından en az dere-
cede etkilenir. Hipotermi termometresi (standart cıvalı termometreler sadece 33-34°C’ye kadar ölçe-
bilir) ile rektal yoldan ölçülen vücut ısısına, vücut sıcaklığındaki düşüşe, hastanın genel durumunun 
değerlendirilmesine göre, tedavi şekli belirlenir.

HİPOTERMİNİN DERECELENDİRİLMESİ

Hafif Hipotermi 
Bu aşamada daha güçlü bir ısı üretimi (vücut ısı üretimini 5 kat arttırıyor) vardır. Mevcut tüm kar-
bonhidratlar yakılır. Refl eks hareketiyle tetiklenen kas aktivitesi ve artan ısı üretimi ile ısı kaybı büyük 
ölçüde telafi edilir. Vücut ısısı 34°C üzerindedir. Bilinç açık, soğuktan yakınma, sık aralıklarla idrar yap-
ma (merkezi vücut ısısı 30°C de iken idrar akımı normalin 3 katıdır), kol ve bacak ağrıları, titreme, mavi 
soluk cilt, taşikardi, hızlı nabız (dakikada 80 atımın üzerinde), sık soluma (dakikada 12 solumanın 
üzerinde) izlenir. Pupillalar (göz bebekleri) normal genişlikte, ışığa hızlı tepki gösterir.

Orta Derecede Hipotermi
Vücudun ısı üretimi ısı kaybını daha fazla telafi edememektedir. Uyku hali, azalmış kas fonksiyonu ile 
karakterizedir. Vücut ısısı 27°C ve 34oC arasındadır. Bilinç düzeyinin düşmesi, karar verme ve muhake-
me yeteneğinin zayıfl aması, ağrı duyusunun azalması, bradikardi (kalp atımının azalması), düzensiz 
solunum ve kalp ritim bozuklukları (32°C altı), kan basıncının ölçülememesi (31°C de), titremenin 
durması (30-32°C de), yavaş nabız (dakikada 60 atımın altında, düzensiz), yavaş soluma (dakikada 12 
solumanın altı) izlenir. Pupillalarda daralma, ışığa yavaş tepki gösterme, artan somnolans (bozulmuş 
zihinsel durum), halüsinasyonlar görülebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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322 Ciddi Hipotermi
Vücut ısısı 27°C altındadır. Vücut tek başına ısı kaybını telafi edemez. Artık ısı üretemez. Bazal meta-
bolizma hızının %50 azalması, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının yavaşlaması, yüzeysel solunum 
(dakikada solunum sayısı 5-10), zayıf nabız, geniş pupillalar ve ışığa cevap kaybı izlenir. Pupillalarda 
ışık refl eksi 23°C ye kadar alınır. Vücut ısısı 20°C de pupillalar fiks ve dilate olur. Tele Sağlık Merkezini 
arayınız 

ÖNEMLİ NOT: 27°C’nin altında, koma, solunum ve nabız durması, derin bilinç kaybı hali ile kişinin 
canlı olup olmadığının kesin tespiti zordur. Hasta bilinçsizdir, ağrıya cevap veremez, kol ve bacaklar 
soğukla birlikte sertleşmiştir. Ölüm kriterleri kesinlikle hipotermi durumunda geçerli değildir. Hasta 
görünüşte ölüdür ama hala kurtarılabilir. Hipotermik kişi, vücut ısısı normale dönene kadar, temel 
yaşam desteği sonuçsuz kalana dek ya da bir doktor tarafından ölüm hali belirlenmeden öldü kabul 
edilemez. Bu  nedenle  uzun süre soğuğa maruz kalmış, nabzı  alınamayan kişi  asla  ölü  olarak değer-
lendirilmemelidir. Eğer kişi merkezi vücut ısısı 30°C’nin altına gelmişse 32°C ye kadar ısıtılır. İleri ya-
şam desteği uygulamalarından özellikle defibrilasyon, elektrik şoku vücut merkezi sıcaklığı 30°C’nin 
altındayken etkisiz kalabilir. Morfinin yarılanma ömrü ise 37 0C de 1,5 saat iken, 25 0 C de 36 saattir.
  “Kişi ısıtılıp  ölü  olduğu  görülmedikçe  ölü  kabul  edilmez”

İLK YARDIM
1. Hastanın güvenliği sağlanmalı (Bkz. Arama Kurtarma, s. 313).
2. Yüzük, saat, künye, kolye gibi takılar çıkarılmalıdır.
3. Hasta korunaklı bir şekilde yatar pozisyonda taşınmalı, kendi başına yürümesine müsaade edil-

memeli, gereksiz vücut hareketlerinden kaçınılmalıdır. Vücut ısısı normale dönene kadar yatak 
istirahatinde tutulmalıdır.

4. En yüksek riskli hastaya (zehirlenme, yaralanmaların olması, kronik hastalıklar, kullandığı ilaçlar) 
öncelik verilmeli.

5. Eğer hastanın vücut ısısı 30°C’nin altına inmişse, orta ve ciddi hipotermik kişi özellikle titremiyor-
sa, vücut ısısı 32oC’nin üzerine gelene kadar ısıtılır. 30°C’nin altında ciddi hipotermilerde titreme, 
32oC’nin altında da refl eksler kaybolur. Kişi kuru çarşaf serilmiş bir yatak üzerine yatırılıp iki ya da 
üç battaniye ile sarılır (Bkz. Şekil 1). Dört tane havlu, bir kabın içinde 40 dereceye kadar ısıtılmış 
su içerisinde ıslatılır ve havlular iyice sıkılır, koltuk altlarına ve kasıklarına 10 dakikada bir hasta-
nın vücut ısısı yükselene kadar yenisi ile değiştirerek uygulamaya devam edilir. Battaniye altına 
kişinin en fazla ısı kaybettiği bölgelere başına, boynuna, göğsüne ve kasığına sıcak su şişeleri de 
uygulanabilir. Genellikle kas kasılmaları yeniden belirdiğinde en büyük tehlike bitmiştir.

ÖNEMLİ: Dıştan ısıtma olarak ısıtma battaniyeleri, sıcak oda, sıcak lamba, sıcak sulu banyo, elektrikli 
radyatör, elektrikli battaniye gibi yöntemlerini kullanmayın. Hipotermik kişiyi olay yerinde tamamen 
ısıtmaya çalışmayın. Yeniden ısıtma, hastane ortamında bile düzeltilmesi güç, çok ciddi kalp atım 
bozukluklarına neden olabilir. Bu ritim bozuklukları olay yerinde düzeltilemez.

TEDAVİ

Hafif Hipotermi 
Hafif hipotermili, titreyen kişi, daha fazla ısı kaybı önlenirse düzelecektir. Başka özel duruma gerek 
yoktur. Düz bir yüzeye yatırıp titreme durana kadar yatak istirahatı sağlanır, yün battaniye örtülür, 
ılık ve şekerli içecekler verilir, alkol hiçbir durumda verilmez. Kısaca soğuktan titreyen kişi için ciddi 
hayati bir tehlike olmadığı söylenebilir. Dikkat edilecekler unsurlar;

1. Mümkünse başkasının kıyafetlerini giyerek ıslak giysilerin kuru giysilerle değiştirilmesi. 
2. Beraberinde yaralanmaların kontrol edilmesi. 
3. Hipotermi durumu geçtikten sonra bunun tekrarlanmaması için önlemlerin alınması.
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Orta hipotermili kişi sürekli gözlemlenir, kendi başına yürümesine müsaade edilmemeli (vücut mer-
kezindeki sıcak kan ile bacaklardan gelen soğuk kanın karışmaması için) aksi halde kalp veya beyin 
gibi hayati organların çalışmasında risk artar. Mutlak yatak istirahatına alınmalı, kişi çelişkili bir şekil-
de soğuğa rağmen soyunabilir, daha fazla soğumayı önlemek için yün battaniye ile üzeri örtülmeli, 
mevcut minimum dolaşımı bozan ani herhangi bir harekete müsaade edilmemeli. Kıyafet değiştir-
mekten bile kaçınılmalıdır! Hastayla düzenli konuşarak iletişim kurarak, bilinç durumunu ve nabzını 
sürekli kontrol edin.

1. Kişi nefes almıyorsa:
 Hava yolunun açık olduğuna emin olun ve hemen ağızdan ağza, ağızdan buruna suni solunu-

ma başlayın, en azından 30 dakika temel yaşam desteğine devam edin.
2. Kişi nefes alıyor ama bilinçsizse:
 Nefes alımı dil ya da kusmayla tıkanmasın diye yan yatış pozisyonuna getirin. Diğer bilinçsizlik 

nedenlerini araştırın (örneğin kafa yaralanması v.s.).
 Tüm gereksiz vücut hareketlerinden kaçın. En büyük tehlike hayatı tehdit eden kalp ritim bo-

zukluklarının oluşması ve acil temel yaşam desteği gerektiren kalp durmasının ortaya çıkma-
sıdır. Aslında soğuğa maruz kalmaya bağlı ölüm kalp yetmezliği ile olur. 

İleri Derecede Hipotermi
Vücut büyük ölçüde kendi enerji talebini kesip sadece hayati organları desteklemektedir. Öncelikle 
kollar ve bacaklardan vücut merkezine doğru ısı desteği kesilir. Sadece hayati organlar, kalp, akci-
ğerler ve beyin kan ile desteklenir. Bu durumda kollar ve bacaklar hareket kabiliyetini kaybetmiştir. 
Tahliye veya taşıma sırasında kişinin aktif ya da pasif hareket ettirilmesi ile soğuk kanın vücudun uç 
noktalardan merkezine doğru akması, vücut merkezinin soğumasına sebep olur. Bu süreç sık gözle-
nen kurtarma sırasındaki ölüm nedenlerinden biri olarak kabul edilir.
 Taşıma son derece nazik bir şekilde yapılmalıdır. Başarılı kurtarma sonrasında bile kalp ritim bo-
zuklukları ortaya çıkabilir. Çoğu durumda, ölüm kişinin taşınırken düşürülmesi (“afterdrop fenome-
ni”) nedeniyle meydana gelmektedir. 

 Hipotermik kişinin olay yerinde ısıtılmasına çalışılmamalıdır. Dış ısıtma tekniği, hastane ortamın-
da bile düzeltilmesi güç, çok ciddi kalp atım bozukluklarına neden olabilir. Hastaların yeniden ısıtıl-
ması ile % 50 sinde pankreas iltihabı görülmüştür. Önerilen hipotermi tedavi aşamaları, tüm donmuş 
kazazedeler için uygulanabilir. Bu önerilerin boğulmuş veya yarı boğulmuş hastalara da uygulanabi-
leceğine dikkat edilmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hipotermik bir kişi diğer yaralanmalar ya da durumlardan dolayı helikopter ile yatay konumda (asıl-
madan, sarkıtılmadan) bir sedye ile taşınmalıdır (Bkz. Şekil 1). Hipotermik kişi helikopter pervane-
sinden aşağı yönde inen akımdan, nemden, yağmurdan donmaya karşı korunmak için 2 adet yün 
battaniye ile sarılmalıdır (Bkz. Şekil 1).
 Deniz suyu büyük miktarda yutan veya soluyan her hipotermik kişi, vücut ısısı normale dönse bile 
hastane şartlarında en az 48 saat gözlem altında tutulmalıdır. Tele Sağlık Merkezini arayınız
 Deniz suyu teneff üs edilmesi veya yutulması yaşamı tehdit eden, hastanede tedavi gerektiren 
akciğerlerde ödeme neden olabilir. Hastane şartlarında tedavisi mümkün değilse, zatürreyi önlemek 
için öksürük şurupları ve antibiyotikler verilmelidir. Özellikle büyük miktarda tuzlu su yuttuklarında 
hastaya, aldığı sıvıdan daha fazla idrar çıkarana kadar bol sıvı verilir, nefes darlığı (akciğer ödemine 
bağlı) geliştiğinde 2 tablet furosemit tablet (Lasix) verilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız
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S .Altunay M.D.

S .Altunay M.D.

Şekil 1

Şekil 2



4.5. D
enizlerdeki Tehlike

325Aşağıdaki Adımlar Her Hasta için Yasaklanmalıdır
Hızlı ve ani olarak ısıtmayın. Kanın yüzeye gelip daha da soğuk olarak iç organlara dönmesine yol 
açtığından tüm vücut aynı anda ısıtılmamalıdır. Kollar ve bacakların gövdeden önce ısıtılması, soğuk 
kanın santral dolaşıma dönmesiyle merkezi ısının daha fazla düşmesine neden olabilir. Dıştan ısıtma 
ile soğuk kanın kol ve bacaklardan vücut merkezine doğru akması ile ölüm oranının fazla olmasının 
nedeninin’ afterdrop ‘fenomeni olduğu belirtilmiştir.
 Afterdrop fenomeni, dıştan ısıtma yöntemleri (ısıtma battaniyeleri, sıcak oda, sıcak sulu ban-
yo) ile merkezi vücut ısısının ani ve hızlı düşmesi olarak tanımlanır. Ölümlerin bir kısmının nedeni 
damarların genişlemesi ile etkin kan akımının ortadan kalkması sonucu ani kalp durmasına bağlı 
olabilir.
 Hemen çok sıcak bir yere almayın. Doğrudan herhangi bir dış ısı kaynağına maruz bırakmayın. 
 Ovalamayın, soğuktan etkilenmiş vücut bölgelerinin ovulması ile mekanik travmaya maruz ka-
labilir, doku hasarını arttırır.
 Masaj yapmayın, bandaj uygulamayın.
 Sigara içirmeyin, ALKOL VERMEYİN. Alkol kullanımı, kılcal damarların genişlemesine neden oldu-
ğu için başta bir ısınma hissi verir ama sonuçta ısı kaybını arttıracağından hipotermiyi kolaylaştırır.
 Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin.

 SİPER AYAĞI (IMMERSION FOOT)
Nemli soğuğa (sıklıkla 10oC’nin altı) 12 saatten fazla maruz kalma nedeniyle oluşur. Kısmi kalınlık-
ta yanıklar olurken derin yanıklar oluşmaz. Etkili bir korunma için ayakların sıcak tutulması, uygun 
ayakkabı giyilmesi, ıslak çorapların gün içinde birkaç defa değiştirilmesi gerekir. Etkilenen bölgede 
uyuşma, karıncalanma, soluk cilt, nabız kaybı ve hareketsizlik görülebilir. Erken dönemde tedavi edi-
lirse geri dönüşümlüdür. Ayakkabıların bağları gevşetilip ayak yukarı kaldırılır, parmak ve bilek hare-
ketleri yapılır. Isıtmakla saatler içerisinde şiddetli yanma hissi, ağrı ve duyunun geri gelmesi izlenir. 
Ancak 2-3 gün içinde yeterli tedavi olmazsa ödem, bül(içi sıvı dolu kabarcıklar) oluşumu ve kızarıklık 
gelişimiyle durum ciddileşebilir. Duyu kaybı haftalarca devam edebilir. Daha ciddi olgularda kangren 
izlenebilir. Tele Sağlık Merkezini arayınız

Soğuk ve Nemden El ve Ayaklarda Meydana Gelen Kızarıklık ve Şişlik 
(Pernio veya Chilblain)
Soğuk ve nemli iklimlerde uzun süre kuru soğuğa maruz kalmanın sonucu görülen donmanın hafif 
bir şeklidir. Kulaklar, el ve ayak parmaklarında lokalize kaşıntı, ağrı, kızarıklık ve tekrarlayan ödem gö-
rülür. Ellerin koltuk altlarına sokulması, burnun avuç içlerine alınması yarar sağlar. Etkilenen alanda 
küçük ağrılı ülseratif yaralar oluşur. Sıklıkla kulaklar, parmaklar, eller ve ayaklar etkilenir. Mavi kırmızı 
cilt, şişlik, kaşıntı, yanma hissi söz konusudur.

 Soğuk Sızısı (Frostnip)
Donma noktasının (0°C-16°C)üstündeki sıcaklıklarda, nispi yüksek nem şartlarında maruziyetin ne-
den olduğu en hafif soğuk yaralanmasıdır. Karıncalanma, kaşınma, ısıtılmayla artan yanma hissi olur-
ken bül oluşumu ve ciltte renk değişikliği görülmez.
 Lokal soğuk yaralanmalarının şiddetini belirleyen en önemli üç faktör:

1. Maruz kalma süresi.
2. Maruz kalınan hava sıcaklığının derecesi.
3. Maruz kalma sırasında rüzgârın hızı. 

ÖNEMLİ: Rüzgâr, soğuk bölgelerde donma açısından tehlikeyi arttırır. Ayrıca hipotermik kişide kan 
uç kısımlardan hayati organlara doğru aktığı için hipotermi ile birlikte lokal soğuk yaralanmaları riski 
artar. 
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326  Hareket eden havayla artan ısı kaybı, hava sıcaklığını olduğundan daha soğuk hissetmemize yol 
açabilir. Buna rüzgârın soğutucu etkisi denir. Hissedilen sıcaklığın – 270C’nin altına düştüğünde don-
ma 30 dakika ile 5 dakika kadar kısa sürelerde gerçekleşir.
 Aşağıdaki tablo rüzgârın sebep olduğu ısı kaybını göstermektedir.

RÜZGAR HIZINA BAĞLI OLARAK HİSSEDİLEN SICAKLIK 

RÜZGAR(km/s)
HAVA SICAKLIĞI (oC)

4 2 -1 -4 -7 -9 -12 -15 -18 -21 -23 -26 -29 -32 -34 -37 -40 -43

8 2 -1 -4 -7 -11 -14 -17 -21 -24 -27 -30 -33 -37 -40 -43 -47 -49 -53

16 1 -3 -6 -9 -13 -16 -20 -23 -27 -30 -33 -37 -41 -44 -47 -51 -54 -58

24 0 -4 -7 -11 -14 -18 -22 -25 -28 -32 -36 -39 -43 -46 -50 -53 -57 -61

32 -1 -5 -8 -12 -16 -18 -23 -26 -30 -34 -37 -41 -44 -48 -52 -56 -59 -63

40 -2 -6 -9 -13 -16 -20 -24 -27 -31 -35 -38 -42 -46 -50 -53 -57 -61 -64

48 -2 -6 -9 -13 -17 -21 -24 -28 -32 -36 -39 -43 -47 -51 -55 -58 -62 -66

56 -2 -6 -10 -14 -18 -22 -26 -29 -33 -37 -41 -44 -48 -52 -56 -60 -63 -67

64 -3 -7 -11 -14 -18 -22 -26 -30 -34 -38 -42 -46 -49 -53 -57 -61 -64 -68

72 -3 -7 -11 -15 -19 -23 -27 -31 -34 -38 -42 -46 -50 -54 -58 -62 -67 -70

80 -3 -7 -11 -16 -19 -23 -27 -31 -35 -39 -43 -47 -51 -55 -59 -63 -67 -70

88 -4 -8 -12 -16 -19 -24 -28 -32 -36 -39 -43 -48 -52 -56 -60 -63 -67 -72

96 -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -56 -60 -64 -68 -72

- Donma Süresi: 30 Dakika 10 Dakika 5 Dakika

Kaynak: The Heath Care of Homeless Persons-Part II-Accidental Hypothermia and Frostbite Syf:190 

Hissedilen     Sıcaklık  (  oC  )  =  35.74     +     0.6215        T        -     35.75     ( V 0.16  )     +       0.4275       T         ( V 0.16   )

 T= Havanın Sıcaklığı ( oC )      V = Rüzgarın Hızı ( km/s )

 
DONDURUCU SOĞUK YARALANMALARI
 Soğuk Isırması (Frostbite)
Hücre düzeyinde buz kristal formasyonu ile dokularda donma meydana gelmesidir. Bulgular tekrar 
ısıtma ile kaybolur ve sekel bırakmaz. Ağrı kesiciler verilebilir. Etkilenen bölgelere eğer hastaneye 
ulaşmak mümkün değilse ılık suda yeniden ısıtma yapılır. Ancak taşınma süresi uzunsa kişi ısıtılabilir.
 Eller ve ayaklar için; bir termometre ile ısısı kontrol edilen kapta (40 oC civarında), ılık suda (sıcak 
olmamalı) 15-30 dakika tutarak, yüz ve kulaklar için; ılık suda ıslatılmış gaz kompres uygulayarak, 
etkilenen bölgeler yavaş ısıtılmalıdır. Ani ve hızlı ısıtmayın.
 Soğuk yaralanmasından 24 saat sonra yeniden ısıtma yapılmaz. 
 Tekrar donma tehlikesi varsa bu işlemi ASLA YAPMAYIN. Çünkü çözülüp tekrar donan kısımlarda 
KANGREN riski çok fazladır.

Donmanın Derecelendirilmesi 
Donma, yanıklar gibi derecelendirilir:1 ve 2. dereceler yüzeysel 3 ve 4. dereceler derin olarak grup-
lanır. Derin donmalar 3-6 hafta sonra ampütasyona gidebilirken sonrasında yerini kronik ağrılara bı-
rakabilir.
 Ciltteki derinliğine göre hafiften şiddetliye doğru (DONMA RESMİ CİLT KATMANLARI).
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Normal Cilt Dokusu

 

Forstnip (soğuk sızısı)

yağ bezi

kıl folikülü

kan
damarları

melanosit

serbest kıl ucu

stratum
corneum

kıl kası
(m.erector pilli)

sinir lifi

kan
damarları

ter kanalı

ter
bezi

EPİDERMİS

DERMİS

SUBKUTAN
DOKU

S.Altunay M.D.

S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..S Altunay M .D..
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Yüzeysel donma 

Derin Donma

1. Derece: Derinin kanlanmasının azalması, sarı veya etrafında kırmızılık olan beyaz alanlar, his kaybı, 
karıncalanma daha sonra ciltte kızarıklık ve şişlikler vardır.

2. Derece: Yaralanmadan 24 saat sonra olan ciltte içi berrak ya da süt renginde sıvı ile dolu 
veziküler(kabarcıklar, çapı 0.5 cm den küçük) oluşumlar sonrasında ülseratif yaralar vardır.

S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.

S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.S.Altunay  M.D.
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3293. Derece: Kanlı sıvı ile dolu veziküller (kabarcıklar) oluşumlar sonrasında iki haftada deri kararır ve 
kuru kangren (demarkasyon) oluşur. Yaş kangrene veya enfeksiyon gelişmedikçe birkaç aya kadar 
debritman yapılmaz. Derin ülserasyon, dokunun ayrışması ile yerleşen bakterilerin yol açtığı enfek-
siyon görülebilir.

4. Derece: Tam kat cilt ve derin dokuların (cilt altı dokuları, kas, kemik ve tendon) hasar gördüğü 
donma olup dokuların geriye dönüşümsüz hasarı söz konusudur. Derin yapılarda hasar ve fonksiyon 
bozukluğu vardır.

SA ltunay M.D.
.

S .Altunay M.D.
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330 ÖNEMLİ
Birden çok olumsuz faktörün bir arada olması halinde donma sıfır derecenin üzerindeki sıcaklıklarda 
ortaya çıkabilir. Yavaş yavaş gelişir, ağrıya duyarlılığın azalması nedeniyle hastaların kendileri tara-
fından fark edilemeyebilir. Donma tehlikesiyle karşılaşıldığında her kişi diğerini iyi gözlemlemelidir. 
Donma genellikle belirli vücut parçalarını etkiler ve mutlaka genel hipotermi ile birlikte olması bek-
lenmez. Donma en sık burun, kulaklar, ayak ve el parmaklarında görülür. Etkilenen bölgeler yavaş 
ısıtılmalı. Soğuk olan uzuvlar normalde soluk görünürler. Sonrasında bir kızarıklık oluşursa bu bozul-
muş bir dolaşımı gösterir.

İLK YARDIM
• Lokal dolaşım iyileştirilmeli, ıslak giysiler kuruları ile değiştirilmeli, dar giysi, kemer, çorap, ayakka-

bı gibi basınç uygulayan giysiler çıkartılmalı.
• Takılar çıkartılmalıdır.
• Egzersiz, hareket etmek erken aşamada soğuk yaralanması başlangıcını önlemek için yardımcı 

olacaktır.
• Etkilenen bölgeler ovulmamalı, buzla ya da doğrudan ovuşturulmamalı.
• Masaj yapılmamalıdır.
• Doğal yollarla vücudun ısıtılması sağlanabilir. Örneğin ellerini başkasının koltuk altlarına yerleşti-

rerek. 
• Sıcak şekerli içecekler verilebilir, alkol vermeyin.
• SİGARA İÇİRMEYİN. Sigara içmek ellerde ve ayaklarda kan akışını azaltır. 
• Donan parçanın atelle hareketsiz duruma getirilip elevasyonu yapılmalı.
• Büller patlatılmamalı. Patlamış kanamalı büllerin üzerleri kapatılmalı, pansumanı yapılmalı (Bkz. 

Yara Pansumanı, s 163).
• Antibiyotik verilebilir.
• Tetenoz profilaksisi uygulanmalı.
• Gerekirse ağrı kesiciler verilebilir.

TEDAVİ
Günlük yara pansumanı yapılmalı (Bkz. Yara Bakımı, s. 144). Ayak ve el parmakları arasındaki yarala-
ra pamuklu tamponlar koyun ve yüksekte tutun. Yarada enfeksiyon ve yüksek ateş olması halinde 
antibiyotiğin dozunun ayarlanması ve hastane dışında çözülme olmuşsa ağrı kesicilerin verilmesi 
konusunda tıbbi destek alınız. Tele Sağlık Merkezini arayınız

ÖNEMLİ
Uygun tıbbi bakım sağlanıncaya kadar donmuş parçayı dıştan ısıtmayın ve çözmeyin. Yeniden don-
ma gelişmesi olası ise olay yerinde ısıtma veya çözme yapmayın. Donmuş parçanın acile taşınması 
sırasında herhangi bir ısıtma işlemi ya da girişim yapılmamalıdır. Bu işlemler doku hasarını artıracak-
tır. Lokal donma hipotermi ya da sepsisle beraber değilse mortalitesi çok azdır.

Yaygın Olarak Yapılan Yanlışlar
• Lokal donma ile birlikte olan hipotermi tedavisindeki yetersizlik.
• Donmuş dokuya girişimde bulunmadaki yetersizlik. 
• Etkilenen parçanın hızlı ısıtılmasındaki yetersizlik.
• Isıtma amacıyla kullanılan su ısısının kontrol edilmemesindeki yetersizlik.
• İlaç başlamadaki yetersizlik.
• Hastanın yeniden soğuğa maruz kalmasını önlemedeki yetersizlik.
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Bir hastanın hayatını kurtarmak için yapılacak hiçbir şey kalmamışsa, hayatının son dakikalarında 
şikayetlerini ve yalnızlığını azaltacak her şey yapılmalıdır. 

ÖLÜM BELİRTİLERİ

Ölümün Erken Belirtileri
• Kalp durmuştur: Nabız yoktur ve bir stetoskopla hiçbir kalp sesi duyulamaz.
• Solunum durmuştur: Kulağınız hastanın burnunun ve ağzının üzerindeyken, hiçbir hava akımı 

hissetmezsiniz ve hiçbir göğüs ya da abdominal hareket görmezsiniz. Stetoskopla hiçbir solunum 
sesi duyulamaz.

• Beyinde hiçbir aktivite yoktur. Gözbebekleri çok büyüktür ve onlara doğrudan parlak bir ışık tut-
tuğunuzda küçülmezler.

• Hasta ölü görünümündedir. Gözler donuktur, deri soluktur.
• Aşırı soğuktan (hipotermi) şikayet eden bir kişi ölü gibi görünebilir ancak hala canlı olabilir.
• Yıldırım çarpan bir kişinin geniş, yanıtsız gözbebekleri olabilir ve hala canlı olabilir. 
• Eğer erken bulgularla bir hastanın ölü olduğuna karar vermek konusunda kendinize güvenmi-

yorsanız, rigor mortis oluşuncaya kadar bekleyin (aşağıya bakınız).

Ölümün Geç Bulguları
• Ölümden 3-4 saat sonra kasların sertleşmesi (rigor mortis) gerçekleşir: En rahat çene, dirsek ve 

dizde hissedilir.
• Vücudun alt bölümlerinde (ölümden sonra vücut sola yukarı doğru yerleştirilmişse sırt, ve kol ve 

bacakların arka kısımlarında) ezikleri gösteren kırmızımsı ya da morumsu lekeler (ölüm sonrası 
belirgin solukluk ya da boyanma) görülebilir. 

• Ölümden yaklaşık 15 saat sonra kornea süte benzer bir görünüm alır.
• Ölümden 2-3 gün sonra parçalanmaya bağlı değişiklikler görülebilir, ilki genellikle abdomende 

görülen yeşilimsi bir renktir: bu kesin bir ölüm belirtisidir.

 Renkte bozulma karın bölgesine ve gövdenin kalanına yayılır, daha sonra boyna ve başa doğru 
yukarı ve ekstremitelere doğru aşağı gider. 

Ne Yapılmalı?
• Ölü kişi hala güvertede ise, doğadan, hastalığın gidişinden ve verilen tedaviden kaynaklanan tüm 

bulguları kaydedin.
• Kişi yaralıysa, yara ya da yaraların çevresini inceleyin ve kaydedin. 
• Ölümün gerçekleştiği çevre alışılmışın dışında, ani ya da bilinmeyen bir yerse, ya da herhangi bir 

suç girişimi olasılığı varsa, ölüm sonrası bir inceleme kaçınılmazdır. Bu koşullar altında bir kişi 
denize gömülürse, suçu örtbas etme şüphesiyle suçlanabilirsiniz. 

• Cesedi muayene için korumak amacıyla bir ceset torbasına koyun ve sonra buzdolabı ya da soğuk 
bir yerde muhafaza edin.

4.6. GEMİDE ÖLÜM
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332 • Bunu yapamazsanız, cesedi içine büyük miktarda buz koyduğunuz bir banyo küvetine yerleştirin.
• Sadece eğer gemi bir limana yakın değilse ve ceset enfeksiyon riski taşıdığı için güvertede tutu-

lamıyorsa denize gömülebilir.
• Cesedi güvertede tutmanın tehlikeli olduğunu teyit eden tıbbi öneriler alın ve bu öneriyi seyir 

defterine kaydedin.
• Cesedi derinlemesine inceleyin (aşağıdaki Ölü bir vücudu inceleme kısmına bakınız).
• Hastanın kimliği bilinmiyorsa, sonradan kimliğini saptamaya yardım edebilecek işaretler arayın.
• Cesedin tüm giysilerini, parçalamadan ya da kesmeden çıkarın.
• Giysiler üzerinde kan varsa, bunu not edin.
• Her bir giysi detayını kısaca listeleyin ve giysiler üzerinde herhangi bir isim ya da baş harf olup 

olmadığını not edin.
• Varsa takma dişlerini çıkarın ve temizleyin ve gelecekteki incelemeler için onları ve diğer nesne-

leri birlikte saklayın.
• Bulduğunuz herhangi bir kağıt, cüzdan, para vb’ni listeleyin.
• Islak olan tüm nesneleri kurutun ve onları mühürlediğiniz, etiketlediğiniz plastik bir poşete koyun 

ve polise ya da bir sonraki limandaki diğer yetkililere vermek üzere ve güvenli bir yerde saklayın.
• Bunları yaparken yanınızda bir tanık bulundurun ve bulduklarınızı kayıt altına alırken, belgeleri 

ona da imzalatın.

ÖLÜ VÜCUDUN İNCELENMESİ

• İncelemenin tam tarihini ve saatini kaydedin.
• Evrensel vücut sıvı önlemlerini kullanın (gerekirse eldivenler, göz koruma, cübbe).
• Ölümün gerçekleştiği çevre alışılmışın dışındaysa, cesedin bulunduğu yerin farklı açılardan fo-

toğrafını çekin. Ceset bulunduğu yerden kaldırıldığında güvertede herhangi bir kan ya da diğer 
kanıtları gösterebilmek için ortamın daha fazla fotoğrafını çekin.

• Cesedin özellikle herhangi bir yarası, yara izi ve çürüğü varsa çıplak olarak fotoğrafını çekin.
• Yüzünün önden ve yandan fotoğrafını çekin.
• Ölü kişinin;

o Deri rengini
o  Yaklaşık yaşını
o Boy uzunluğunu
o Vücut ölçülerini ve şeklini (şişman, zayıf, aşırı zayıf, kaslı vb)
o Saçlarının uzunluğunu ve rengini kaydedin
o Göz kapağı kalınlığı
o Görünüş (güneşte yanmış, açık tenli, vb)
o Göz rengi
o Burun şekli
o Dişlerin durumu (sağlam, çürük, eksik)
o Doğum izleri, koyu renkli ben ya da lekeler (mümkünse fotoğrafl arını çekin), yara izleri (aşı iz-

leri dahil), yaralar, çürükler (türü, yeri, uzunluğu, genişliği, derinliği ve bunun gibi özelliklerini 
not ederek-mümkünse fotoğrafl arını çekin).

o Tüm fotoğrafl arını kaydedin.

Aşağıdakileri Not Edin
• Yüzünde kıl varsa
• Sünnetli ise/sünnetli değilse
• Kurşun yarasının girişi çevresinde deride herhangi bir siyahlaşma olup olmadığını ve yaranın çıkış 

yarasını araştırın (giriş yarasından daima daha geniştir)
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o Çürümenin geç bulguları dokularda gaz birikimine bağlı olarak şişme ya da karında gerginlik-

tir.
o Abdomen şişmiştir.
o Deri nemlenir ve soyulur.
o Yüzeyde kırmızımsı ya da yeşilimsi sıvı torbaları oluşur.
o Kötü bir koku vardır.
o Burun, ağız ve anüste köpük ya da sıvı görülebilir.
o Dil fırlamış olabilir.

Şunları Arayın
• Deri altına saplanmış bir kurşun olabilir ve onun yerini not edin.
• Vücudun bulunduğu alandaki kan bu hasta hala canlıyken oluşan kanamalarla ölümden sonra 

oluşan kanamayan yaraların birbirinden ayırt edilmesini sağlar.
• Kırık kemikler.
• Yanık, yaralar ya da deri ürtikerleri gibi hastalık belirtileri.

CESEDİN KORUNMASI

Mümkün olan her yerde, ceset post-mortem inceleme ya da karada gömülme için saklanmalıdır. 
Hem kendi geminizin bağlı olduğu ülkenin, hem de sularında seyahat ettiğiniz ülkenin yasalarına ve 
düzenlemelerine uymak için dikkat edilmelidir. 

Cesedi Korumak için Yapılması Gerekenler
• Tüm vücudu yıkayın ve kurulayın.
• Adli tıbbi ilgilendiren, post-mortem incelemeyi gerektiren herhangi bir olasılık varsa, cesedi yıka-

mayın (şüpheniz varsa tıbbi öneri alın).
• Ölen kişinin diniyle ilgili gereksinimler varsa, mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmesi için 

dikkatle gözlem yapın.
• Saçlarını tarayın.
• Kolları ve bacakları düzleştirin ve parmakları uyluklar üzerinde birbirine kenetleyin.
• Ayakları dik tutabilmek için ayak bileklerini bağlayın.
• Rektum içine büyük bir parça pamuk tamponu yerleştirmek için forseps kullanın. 
• İdrar kesesini tamamen boşaltmak için bir kateter tüpü kullanın.
• Eğer bu mümkün değilse, penisin dibine bir ip ya da kurdele bağlayın.
• Her bir burun deliğine ham pamuktan yapılan tamponu yerleştirin.
• Cesedi bir ceset torbasına koyun ve buzdolabı ya da bu amaca uygun olarak kullanılabilecek so-

ğuk bir yerde muhafaza edin ya da gemi bir limana yakınsa cesedi içine bol miktarda buz koydu-
ğunuz bir banyo küvetinde tutun.

DENİZDE GÖMÜLME

Denizde gömmek son bir çare olarak değerlendirilmelidir; yapabiliyorsanız her zaman cesedi bir son-
raki limana götürün. Ceset, cinayet şüphesi yoksa ve güvertede güvenle muhafaza etmek mümkün 
değilse, ya da en yakın akrabaları isterse (ölüm nedeninden emin olamıyorsanız, bu tür istekleri yeri-
ne getirirken temkinli olun) denize gömülebilir. Denize gömmek için ceset geleneksel olarak uzunlu-
ğu yaklaşık 4.5 metre olan geniş bir yelken bezine sarılır. Yelken bezine her bir bacağın dizlerin altın-
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334 da kalan kısmına dikilen ızgara ile ağırlığı artırılır. Bu malzemeler modern bir gemide bulunmayabilir. 
Bunun yerine geçen malzemeler ararken, kefenin çok sağlam bir malzemeden yapılmış ve cesedin 
hızla gömülmesini ve kalıcı şekilde sualtına batmasını sağlayacak ağırlığa sahip olması gerektiğini 
hatırlayın. Malzemede kokuşma gazlarının çıkışına izin verecek ve hava tıkanıklığına bağlı yüzmeyi 
önlemek için üç ya da dört yarık ya da açıklık olması gereklidir. Gömme, dünyanın herhangi bir yerin-
de, sondaj yapılan bir alanda yapılmamalıdır.
 Ölen kişinin dini ile ilgili gelenekleri gözleme çabası gösterilmelidir. Böyle bir durumda gereksi-
nimlerden emin olamazsanız, yardım alın.

Cesedi Denizde Gömmeye Hazırlama
• Cesedi düz bir yüzeye yatırın.
• Kolları ve bacakları düzeltin.
• Parmakları uyluklar üzerinde birbirine kenetleyin.
• Saçları alın açık kalacak şekilde tarayın.
• Yüzü yıkayın.
• Ağzı çene altından ve başın üzerinden bir bandaj geçirerek sabitleyin, bağlayabilirsiniz ya da sa-

rabilirsiniz.
• Cesedi geminin yan tarafında doğaçlama bir yere yerleştirin ve uygun bir altlık ile destekleyin ve 

geminin bayrağını üzerine örtün.
• Cesedi platformun ucunda, geminin iç kısmının ucunda güvende tutun.
• Platformun altına ahşap bloklar yerleştirin ve onları ceset bayrağın altından denize kaydırılırken, 

geminin yan kısımlarında dışarıdan içeriye kaymayı önleyecek şekilde tutun.
• Eğer gemi küçükse ve denizde ağır bir hava varsa platform üzerine kılavuz ray bağlayın.
• Gömme işi verilen denizcilere, ihtiyatlı bir uyarı aldıktan sonra cesedin bayrağın altından denize 

kaydırılmasını sağlayan platformun iç uçtan yükseltilmesi gerektiğini anlatın.
• Geminin kaptanı aileyi kalan her şeyin denize gönderildiği konusunda bilgilendirmeli, gömme-

nin gerçekleştiği boylam ve enlemi bildirmeli ve ölen kişinin şahsi eşyalarıyla birlikte eğer en 
yakın akrabaları isterse, gömme sırasında kullanılan bayrağı göndermelidir.
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TELE SAĞLIK MERKEZİ TIBBİ DANIŞMA FORMU

TELE SAĞLIK MERKEZİ TIBBİ DANIŞMA FORMU

G
EM

İ B
İL

G
İL

ER
İ

Gemi Adı IMO Numarası Çağrı İşareti Kaptan Adı Soyadı

Gemi mevkii/
Koordinat

Bölgesel Saat Tel:
E-mail:
Faks:

Gidilen Liman Tahmini Varış Zamanı En Yakın Liman En Yakın Limana Uzaklık

Firma Adı Firmada İlgili 
Personel

Firma Telefonu

H
A

ST
A

 / 
H

A
ST

A
LI

K 
Bİ

LG
İL

ER
İ

Adı Soyadı Görevi Doğum Tarihi
........./........./.........

Cinsiyet Boy Kilo

Uyruğu TC Kimlik/Pasaport Numarası Sigara Kullanımı? Alkol Kullanımı?

Hastalık ne zaman 
başladı?

Hastalık nasıl başladı?
(Aniden/ yavaş yavaş)

Daha önce aynı şikayetler olmuşmuydu? 
Ne zaman?

Hastanın şikayetleri, hastalık ile ilgili belirtiler nelerdir? Şikayetlerin başladığından şimdiye kadar geçen 
süredeki değişimi nasıl? Bu şikayetler günün farklı saatlerinde veya aktiviteyle değişiyor mu?

Hastanın düzenli kullandığı ilaçlar, daha önce geçirmiş olduğu hastalıklar, kronik hastalıklar varsa nelerdir?
Hastanın ailesinde genetik bir hastalık var mı?Herhangi bir allerjisi var mı?

M
U

AY
EN

E 
BU

LG
U

LA
RI

Tansiyon
................/..........mHg

Vücut Isısı 
......................oC

Nabız
......../dak.

Solunum Sayısı
.........................../dak.

Cilt rengi?

Hastanın genel görünüşünü tarif edin.

Hastanın şikayetlerini tarif edin. Bölgesi, ağrı/yaralanma şekli, zamana göre değişimi nasıl?
Mümkünse formla birlikte dijital fotoğraf gönderiniz.

Hastaya herhangi bir ilaç verildi mi veya herhangi bir müdahale yapıldı mı?
Verildiyse ilaç ismi, ne kadar ve ne zaman verildi? Not: Forma ilaç listesini ekleyiniz.

Hastalıkla ilgili sizin tahmin ettiğiniz tanı/teşhis nedir?

 Not: Tıbbi Danışma Formuna www.telesaglik.gov.tr/form.zip  adresinden ulaşabilirsiniz.
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ABDOMEN Karın bölgesi, batın

AFT Pamukçuk, ağız içi yaralar

AKNE Sivilce

AKSİLLA Koltuk altı bölgesi

AKUT Ani gelişen

ALERJİ Duyarlı organizmanın uyaranlara karşı cevap olarak bir dizi reaksiyonun gerçekleştiği 
durum

ALOPESİ Kellik

AMFİZEM Bir organa hava ya da gaz girişi

AMNEZİ Unutkanlık hastalığı 

AMPİYEM Doğal boşluklarda bulunan irin

ANAFİLAKSİ Yabancı maddeya karşı vücüt duyarlılığının aşırı derecede artması

ANALJEZİK Ağrı kesici özelliği olan (ilaç)

ANEMİ Kansızlık hastalığı

ANESTEZİ Duyumsama yetisinin ortadan kaldırılması

ANEVRİZMA Bir damar çeperinde belli bir bölgenin şişmesi

ANJİNA Boğazda, yutakta, bademciklerde iltihaplı hastalık-2-şiddetli göğüs ağrısı

ANJİNA PEKTORİS Kalbi besleyen kan akımında bozulma ile meydana gelen göğüste şiddetli ağrı ya da 
rahatsızlık hissi

ANKSİYETE Kaygılanma, endişe 

ANOREKSİ İştahın azalması ya da kaybolması

ANTASİT-ANTİASİT Mide asidini nötralize eden

ANTİBİYOTİK Bakterileri yok etmek veya çoğalmalarını durdurmak karşı kullanılan ilaç grubu

ANTİDOT Panzehir

ANTİSEPSİ Hastalığa neden olan bakteri ve virüslerin etkisini ortadan kaldırma

ANÜS Sindirim kanalının son çıkış noktası

AORT Kalpten çıkan ana atardamar

APANDİSİT Kör bağırsak iltihabı

SÖZLÜK
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APSE Doku içinde iltihap ya da cerahat kesesi oluşması

ARİTMİ Kalp ritim düzensizliği

ARTER Atardamar

ARTRİT Eklem iltihabı

ASEPTİK Organizmaya mikropların girişini engelleme yöntemi

ASPİRASYON Gaz ya da sıvının vakumla çekilerek boşaltılması,

ASTIM Nefes darlığıyla karakterize bir hastalık 

ATEL Çepeçevre sarılmamış, yarım tespit alçısı

BAKTERİ Mikroskopta görülebilen tek hücreli canlı türü

BANDAJ Pansuman oluşturmak ya da kırık, çıkıkta organı tespit etmek için kullanılan sargı

BATIN Karın 

BAYPAS Cerrahi olarak oluşturulan yapay yol, köprü

BCG Verem aşısı

BOBOTULİZM Çürümüş ve kokuşmuş hayvansal ve bitkisel atıklarda üreyen Clostridium botulinum 
adında bir bakterinin neden olduğu zehirlenme 

BRADİKARDİ Kalp atım hızında yavaşlama

BRONŞİT Hava yolu bronşlarının iltihabı

BRUSELLOZ Malta humması veya Akdeniz humması denilen ve sığırlardan bulaşan hastalık

BUŞON Kulak içi kirine verilen ad

BÜL Ciltte içi su dolu deri kabarcığı

ÇÖLYAK SPRU Yağlı maddelerin emilim bozukluğuna bağlı ishalle karakterize bir hastalık 

DANSİTE Yoğunluk, özgül ağırlık

DEBRİTMAN Yara üzerinde ölü dokuların temizlenmesi

DEFEKASYON Dışkılama

DEFİBRİLASYON Anormal kalp ritmi olan ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi durumlarında 
kalbin pompa faaliyeti durduğunda normal kalp ritmini yeniden sağlamak için direkt 
akımlı elektroşok uygulanmasıdır.

DEFİBRİLATÖR Elektrik şoku vererek kalp ritim hızlanması olan fibrilasyanu durdurmak için kullanılan 
aygıt

DEHİDRASYON Vücuttan su ve birlikte elektrolit kaybı

DEKOLMAN Normalde yapışmış bir doku ya da yapının ayrılması

DEMANS Bunama

DENTAL Diş ile ilgili

DEPRESYON Çökme, çökkünlük

DERMATİT Cilt iltihabı

DİFFÜZ Yaygın

DİLATASYON Genişleme
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DİSLOKASYON Eklemin bağlantı noktasından tam ayrılmama hali, çıkık

DİSPEPSİ Sindirim güçlüğü

DİYABET Şeker hastalığı

DİYALİZ Yarı geçirgen bir zardan sıvıların çözünmüş moleküllerinin ayrışması

DİZANTERİ Şiddetli karın ağrısı eşliğinde kanamalı bir tür ishal

DORSAL Sırtla ilgili

DOZ Tedavide bir seferde uygulanan miktar

DRAJE Alımlarını kolaylaştırmak için üstü kaplanmış tablet

DREN Vücuttaki bir boşluktan dışarı sıvı akıtma ve bu iş için kullanılan fitil, boru.

DUODENUM Onikiparmak bağırsağı

EFERVESAN Köpürücü nitelikte olan (tablet)

EKG Kalp kasının hareketleri sırasında elektrik akımını ölçmek için kullanılan aygıt, 
elektrokardiyografinin kısaltılmışı

EKİMOZ Kanın hücre dokusuna geçmesiyle oluşan sarı-mor lekelenme, çürük

EKSTANSİYON Eklemin gerilerek açısını açma hali

EKSTERNAL Dış kısımda olan

EKSTREMİTE Kol ya da bacaklar

EMBOLİ Dolaşımla gelen yabancı bir cismin damarları tıkaması

EMETİK Kusturucu

EMG Kas kasılmalarının elektrik akımını ölçmek için kullanılan grafi, elektromiyografinin 
kısaltılmışı

EMPATİ Bir başkasının duygularıyla özdeşleşme

ENDEMİ Zaman zaman belli bir hastalığın bir coğrafi bölgede görülmesi

ENDOSKOPİ Vücuttaki kanalların, boşluk ve keselerin (bazen kameralı sistemle görülmesi) 
izlenmesi

ENEMA Makat yoluyla uygulanan ilaç çözeltisi, lavman

ENFEKSİYON Mikropların etken olduğu hastalık

ENJEKSİYON Enjektör kullanarak vücuda madde zerketmek

ENTERİT Bağırsak iltihabı

ENÜREZİS NOKTÜRNA Geceleri idrarını tutamama

EPİDEMİ Hastalık salgını

EPİLEPSİ Sara hastalığı, beyin sinirlerinin ani uyarılması ile tepkilerin oluştuğu durum

ERİTEM Parmakla basmakla kaybolan ciltteki kırmızı lekelenme

ERİTROSİT Alyuvar, kana kırmızı rengi veren hücreler

FARİNKS Yutak

FEBRİL  Ateşli

FEÇES Dışkı
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FİSSÜR Derin çatlak, yarık

FLEKSİYON Eklemlerin bükülerek açıyı kapatma durumu

FOBİ Korku hastalığı 

FRAKTÜR Kırık 

GASTRİT Mide iç zarının iltihabı

GİNGİVİT Dişetlerinin iltihabı

GLİKOZ Bir tür şeker

GREFTLEME Canlı organ ya da doku parçasının başka bir bölgeyi onarım amacıyla aktarılması

GUT Damla hastalığı

HABİS Kötü sonuç gösteren

HABİTUAL Alışkanlık halini alan

HEMATOLOJİ Kanla ilgili hastalıkları inceleyen tıp bilimi

HEMATOM Vücuttaki kanamalarda kanın dokular arasında tutulması

HEMOFİLİ Kan pıhtılaşma bozukluğu

HEMORAJİ Kanama

HEMOROİT Anüs ve rektum toplardamarlarının genişlemesi, basur memesi

HEPATİK Karaciğer ile ilgili

HEPATİT Karaciğer iltihaplanması

HİPER Yüksek anlamında ön ek

HİPO Düşüklüğü anlamında ön ek

HİPOTERMİ Vücut ısısının düşmesi

HIV İnsan bağışıklık yetmezlik virüsü kısaltması

HORMON Bir organda oluşup kan dolaşımı ile başka doku veya organlara ulaşıp etki gösteren 
madde

İNFESTASYON Parazitlerle oluşan enfeksiyon

İNFLAMASYON Şişlik, kızarıklık, ıs artışı gibi olayların eşlik ettiği iltihaplanma

İNFLUENZA Grip

İNGUİNAL Kasıkla ilgili

İNHALER Solunum yoluyla alınan

İNTERNAL İç kısımda olan

İNVAZİV İşgalci, yayılım gösteren

İV. Toplardamar içine

İZOLE Ayrı ya da serbest olma hali

İZOTONİK Dengeli basınç halinde olan

JENERİK İlaçların uluslar arası ortak adı

JİNEKOLOJİ Kadın hastalıklarını ele alan tıp bilimi
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KALKÜL Vücut boşluklarında oluşan mineral taşlarına verilen ad, taş

KANGREN=NEKROZ Bir hücre ya da dokunun canlılık özelliklerini kaybetmesi

KANSER Yayılım gösteren kötü huylu tümörlere verilen genel ad

KAPİLER Kılcal damarla ilgili

KARANTİNA  Bulaşıcı bir hastalık bulunan bölgeden gelen insanların belli bir süre gözlem altında 
tutulması

KARDİYAK Kalple ilgili

KATARAKT Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesiyle karakterize göz hastalığı

KATATONİ Kasılı balmumu gibi durma hali

KİST Bir çeperle sınırlı bir boşlukta oluşan içi sıvı ya da yarı katı madde dolu iyi huylu kitle

KLEMP Damar kıskacı

KOMA Dış uyaranlara cevap vermeyen derin bilinçsizlik durumu

KOMPRES Özellikle cerrahide pansuman olarak kullanılan gazlı bez parçası

KONJONKTİVİT Nedeni ne olursa olsun göz kapağı içi ile göz yuvarlağı ön kısmının iltihaplanma hali

KONSÜLTASYON Bir hastanın tanı ve tedavisini yönlendirmek için birçok uzman tarafından 
değerlendirilmesi

KONVÜLSİYON İstem dışı çizgili kasların şiddetli kasılması

KORNEA Göz yuvarlağının dış şe� af ön kısmı

KOSTA Kaburga kemiklerinin her biri

KOTER Doku yüzeylerini yakmaya veya kesmeye yarayan ucu kızgın metal

KRAMP Kasın istem dışı geçici kasılma hali

KRANİYAL Kafatası ile ilgili

LAVMAN-ENEMA Rektumdan ilaç sıvı vb verilmesi

LOKAL Yerel

MAKSİLLA Üst çene kemiği

MALARYA Sıtma hastalığının diğer adı

MANDİBULA Alt çene kemiği

MEDİKAL Tıpla veya cerrahi dışı işlemlerle ilgili

MELENA Kanlı siyah renkli dışkı

MİYALJİ Kas ağrısı

MUKUS Sümüksü kıvamda sıvı

MUSKÜLER Kaslarla ilgili

NABIZ Kalp atımlarının damarlarda hissedilen vurusu

NİSTAGMUS Göz küresinin istem dışı herhangi bir yöne ritmik kasılması

NODÜL Küçük yumru

NON Olumsuz anlamında ön ek
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NUTRİSYON Beslenme

OBEZ Aşırı şişman kişi

OKSİPİTAL Başın arka kısmındaki kemik bölge

ORAL Ağız yoluyla 

OTOPSİ Ölüm nedenini bulmak için bir ölü bedenin bölümlerini ve organlarını incelemek 

ÖDEM Hücre, dokunun sıvıyla şişmesi

PALPASYON Elle dokunarak muayene 

PANİK Ani korku ya da endişe hali

PARALİZİ Felç, inme

PARAZİT Bir canlı üzerinde veya içinde yaşayıp beslenen asalak organizma

PELVİS Leğen kemiği bölgesi

PLAZMA Kanın şekilli elementleri dışındaki sıvı kısmı 

PROFİLAKSİ Hastalığın oluşmasını veya gelişmesini önlemek

PROGRESİF İlerleyici

PSİKOZ Delilik ruh hastalığı hali

PUPİL Göz bebeği

PUS İrin, cerahat

RENAL Böbrekle ilgili

RİNİT Burun boşluğu iltihabı

ROMATİZMA Özellikle eklemlerde şişlik ve ağrı ile oluşan yangılı bir hastalık 

SEDASYON Sakinleştirme

SELİM İyi sonuç gösteren

SENDROM birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde bir hastalık olgusu 
gösteren bulgular bütünü, belirgi

SEPSİS İltihaplanmaya yol açan bakterilerin kan dolaşımına karışarak oluşturduğu yaşamı 
tehdit eden kan zehirlenmesi

SİMİR Mikroskobik inceleme için örnek alınması ve yayma ile hazırlanması

SİNÜS Anatomik boşluk

SİYANOZ Oksijen eksikliği sonucu mavi mor renk oluşması

SKAR, ESKAR Yara veya yanıkların iyileşme döneminde oluşan kabuklanma, yara kabuğu

SOLÜSYON İlaç etkin maddesinin sulu, yağlı vb eriticide eritilmesi ile hazırlanan ilaç şekli, çözelti 

STERİL Mikroorganizmalardan arınmış

SÜSPANSİYON İçinde çözünmemiş partiküller dağılmış sıvı

SÜTUR Cerrahi dikiş

ŞOK Dokulara giden kan akımında uzun süreli azalmaya bağlı yaşamı tehdit edici durum.

TAMPON Bir kanamayı durdurmak için kullanılan ya da salgıları emdirmeye yarayan pamuk, 
gazlı bez vb ortak adı
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TANSİYON Gaz veya sıvının içinde bulunduğu organın çeperine yaptığı basınç, genellikle kalp 

basıncı için kullanılır

TAŞİKARTDİ kalp atım sayısının dakikada 100 atım üzerinde olması

TİK Vücutta kasların istem dışı kasılmaları, seğirme

TİROİT Boynun ön kısmında kalkan şeklinde hormon salgılayan bez

TOKSİK Zehirli

TORAKS Göğüs

TRAKEA Ana soluk borusu

TRAVMA Dış darbe ile oluşan yaralanma 

TRİYAJ Tedavi ve tetkik önceliğinin saptanması için hastaların aciliyetlerine ve tedaviden 
yararlanma durumlarına göre seçilerek ayrıştırılması

TROMBUS Pıhtı

TÜMÖR Yeni bir doku oluşumu ile karakterize iyi veya kötü huylu kitleler

ÜRTİKER Kurdeşen

VEN, VENA Toplardamar

VERTİGO Hareket ve denge durumunun kaybolduğu baş dönmesi
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A
Afyon türevleriyle zehirlenme  241
Ağız ve boğaz hastalıkları  196
Ağrı tedavisi  24
Ahtapot  311
AIDS (Edinilmiş İmmun Yetmezlik Sendromu)  

213
Akciğer barotravması  304
Akne (sivilce)  250
Akut bronşit  242
Akut farenjit (yutak iltihabı) boğaz ağrısı  196
Akut tonsillit (bademcik iltihabı)  197
Akut viral hepatitler  202
Alerji  129
Alerjik kontakt dermatit  253
Alerjik nezle  196
Alkolizm  236
Alkol - madde kullanımı ile ilişkili 

durumlar  234
Alkol ve madde kullanımına bağlı 

zehirlenme  235
Alt çene kırığı  191
Amfetamin zehirlenmesi  240
Amip  211
Amonyak  58
Ampiyem  245
Anafi laktik şok  23
Anal fi ssür (yarık)  72
Anatomik terimler  111
Ani ağrısız görme kaybı  273
Ani başlayan prostat iltihabı  218
Ani başlayan testis (yumurta) ağrısı  219
Ani göz tansiyonu yükselmesi  272
Anormal vajinal kanama  288
Antibiyotikler  133
Apandisit  181
Arama-kurtarma  313
Arpacık  271
Aspirasyon yapma  160
Astım bronşiyale  246

Ateller  45
Atopik egzama  252

B
Bademcik iltihabı  197
Bağışıklık sistemi  128
Bakteri  130
Bakteriyel deri hastalıkları  255
Balanit  221
Balast tankları  99
Baş ağrısı  222
Baş dönmesi ve işitme kaybı  200
Baş dönmesi vestibüler nörinit  200
Basur memeleri  73
Bazofi l  147
Bel ağrısı  107
BELL felci  229
Bel soğukluğu (gonore)  212
Besin zehirlenmeleri  54
Beslenme  104
Bilinç kaybı  228
Bipolar afektif bozukluk  232
Bitlenme  259
Böbrek iltihabı  218
Böbrek taşları  215
Böcekler  131
Boğmaca  203
Boğulmalar  51, 85
Boyun yaralanmaları  37
Bronşektazi  243
Bronşit  242
Bronşiyal astım  246
Bulaşıcı göz hastalıkları  270
Bunaltı (anksiyete)  234
Burkulma  60
Burun boşluğu hastalıkları  194
Burun içinde yabancı cisimler  194
Burun kanaması  190
Burun kırığı  190
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350 Burun kırıkları  37
Burun ve kulak kesileri  193

C
Cilt kanseri  104
Cinsel organ siğilleri (kondiloma)  220
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar  220

Ç
Çıbanlar  299
Çıkık  60
Çocuk felci (poliyomiyelit)  206

D
Dalış kazaları  86
Dalış travması  307
Damar yolu açma  164
Dekompresyon (vurgun)  307
Deng ateşi  203
Denizanaları  310
Denizanası  87
Denizhıyarı  311
Deniz kestanesi  87, 310
Deniz pireleri  311
Deniz şakayığı  310
Deniz tırtılı  311
Deniz tutması  300
Depresyon  232
Deride apse  257
Derinin mantar enfeksiyonları  253
Dermatit-egzama  251
Dezenfeksiyon ve dezenfektanlar  145
Difteri (kuşpalazı)  203
Dil kesisi  192
Dirsek kırık ve çıkıkları  40
Diş destek dokusu hastalıkları  292
Diş hastalıkları  291
Disk hernisi  277
Disklerde fıtıklar  107
Distribütif şok  22
Diyabet hastalığı  74
Diz yaralanmaları  42
Dış gebelik  279
Dış kulak yolu hastalıkları  199
Doğum  280
Doğum sonrası kanama  287
Dokular  111
Dolaşım sistemi  120
Dudak kesisi  192

Duman soluma  70

E
Egzama  251
Endokrin sistem  127
Entemoeba  211
Eozinofi l  147
Epididimit  219
Epiglotit nefes borusu kapakcığı iltihabı  198
Epilepsi  225
Eritrosit  147
Erizipel (Yılancık)  263
Eroin zehirlenmesi  241
Esrar zehirlenmesi  240

F
Felç (inme)  222
Flebit  189
Folikülit  249
Fosgen  58
Frengi  220
Frengi (sifi lis)  213
Furonkül ve karbonkül  256

G
Gastrit  180
Gaz zehirlenmeleri  56
Gebelik  278
Gebelikten korunma  289
Gece yanığı  260
Gemide hasta bakımı  134
Gemiden ayrılma  313
Gemilerde iş güvenliği  109
Gemi reviri  165
Genital kaşıntı  289
Geniz eti iltihabı  196
Giardia  211
Gıda hijyeni  92
Glükometre  163
Gonore  212
Gövde mantarı  254
Göz hastalıkları  264
Gözle muayene  170
Göz yaralanmaları  46
Grip  194
Güneş çarpması  86
Güneş yanığı  104
Gut  275
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Halüsinojen zehirlenmesi  241
Hamam böcekleri  102
Haşereler  101
Hasta hakları  174
Hasta muayenesi  169
Hematokrit  147
Hemoglobin  147
Hemoroitler (Basur memeleri)  73
Hemorroitler  181
Hepatit  183
Hipertansiyon  188
Hipoglisemi  75
Hipotermi  320
Hipovolemik şok  21
Hücreler  111
Hücresel bağışıklık  128
Hümoral bağışıklık  128

İ
İç kulak hastalıkları  200
İdrar yapamama  216
İdrar yolları  125
İdrar yolu enfeksiyonları  217
İlaçların saklanması  167
İmpetigo  255
İnme  222
İntihar  233
İntoksikasyon  235
İritan kontakt dermatit  251
İskelet sistemi  114
İskorpit  88, 309

J
Jinekolojik hastalıklar  288

K
Kabakulak  198
Kabızlık  183
Kafatası kırıkları  27
Kafa travmaları  27
Kalın bağırsak tümörleri  182
Kalp krizi  185
Kan çıbanı  256
Kan ve kansızlık  127
Karaciğer yetmezliği  184
Kardiyojenik şok  22
Kasık mantarı  255

Kasıkta lenf düğümü şişliği  221
Kas sistemi  117
Kas yırtılmaları  108
Kemik, eklem ve kas yaralanmaları  36
Kemirgenler  101
Keratit  272
Kimyasal yanıklar  70
Kişisel hijyen  103
Kıl kökü iltihabı  249
Kırık  59
Kızamık  205
Kızamıkçık (Rubella)  204
Klor  58
Kokain zehirlenmesi  240
Kolera  204
Kondiloma  220
Konjonktiva yaralanmaları  268
Konjonktivit  271
Kontrasepsiyon (gebelikten korunma)  289
Köpekbalıkları  312
Köprücük kemiği yaralanmaları  38
Kornea yaralanmaları  268
Kuduz  205
Kulak barotravması  303
Kulak hastalıkları  199
Kulak içinde yabancı cisimler  193
Kulakta oluşan etkilenme (kulak barotravması)  

303
Künt göz yaralanmaları  269
Kurbağa balığı  88
Kurdeşen  261
Kuruluğa bağlı çatlaklar  250
Kuşpalazı  203

L
Larenjit  197
Layşmaniyazis  210
Lenfosit  147
Lökosit  147

M
Makat problemleri  181
Malarya  207
Mantarlar  131
Menière hastalığı  200
Meningokoksik menenjit  206
Mercanlar  310
Merkezi sinir sistemi  126
Mesane iltihabı  217
Metakapral kırıklar  41
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352 Mide Ülserleri  180
Mikroplar  130
Miyokart enfarktüsü  185
Monosit  147
Müren  88, 311

N
Nabız alma  137
Nazal kanül  158
Nazofaringeal  158
Nezle  243
Nötrofi l  147

O
Oksijen maskesi  158
Olta iğnesi yaralanmaları  83
Omuz yaralanmaları  39
Organlar  111
Orşit  219
Orta kulak iltihabı  199
Ortopedi  274
Osteoratrit  275

P
Pankreas  184
Pankreas kanseri  184
Pankreatit  184
Parazit hastalıkları  210
Parazitler  131
Parmak ve el enfeksiyonları  299
Paroksismal taşikardi  187
Paronişi  84
Periferik venöz kateter  164
Perikoronit  293
Perine bakımı  139
Periodontal hastalık  292
Peritonit  182
Piyelonefrit (Böbrek iltihabı)  218
Plörezi  244
Pnömoni  244
Poliyomiyelit  206
Protozoolar  131
Psikoz  231
Psikoz türleri  231
Pulpit ve periapikal apse  291

R
Romatoit artrit  274
Rubella  204

S
Safra kesesi iltihaplanması  184
Safra yolu tıkanması  184
Sakal bölgesinin mantarı  255
Saman nezlesi  196
Sara (epilepsi) ve nöbet  225
SARS  207
Sedye ile taşıma teknikleri  81
Selülit ve erizipel (yılancık)  262
Septik artrit  276
Septik parmak  84
Septik şok  22
Ses tellerinin iltihabı (Larenjit)  197
Sifi lis (frengi)  220
Sindirim sistemi  123
Sindirim sistemi hastalıkları  179
Sinekler  101
Sinir sistemi  126
Sinüs barotravması  302
Sinüzit  195
Siper ayağı (immersion foot)  325
Siroz  184
Sistit (Mesane iltihabı)  217
Sivilce  250
Siyanür zehirlenmesi  57
Sırt masajı  140
Sıtma (Malarya)  207
Skafoid kırıkları  41
Sklera yaralanmaları  269
Soğuk algınlığı (nezle)  243
Soğuk ısırması (frostbite)  326
Soğuk sızısı (frostnip)  325
Solucanlar  131
Solunum sistemi  122
Status epileptikus  226
Sterilizasyon  145
Suçiçeği (Varicella)  208
Sünger  311
Sürükleme yöntemleri  76

Ş
Şarbon  208
Şeker hastalığı ve koma  74
Şiddet ve saldırgan davranış durumları  233
Şizofreni  231
Şok  21
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Tahriş edici gazlar  58
Tahta kuruları  102
Tehlikeli deniz canlıları  309
Tendon kopmaları  108
Testis torsiyonu (burulması)  219
Tetanos  209
Tifo  208
Tinea barba (sakal bölgesinin mantarı)  255
Tinea korporis (gövde mantarı)  254
Tinea kruris (kasık mantarı)  255
Tinea pedis (atlet ayağı)  254
Trakonya  88, 309
Travmatik beyin hasarı  28
Trombosit  147
Tüberküloz (Verem)  209
Tükürük bezi hastalıkları  198

U
Üretrit  220
Üriner sistem  125
Ürtiker (Kurdeşen)  261
Üst çene (maksilla ve yüz kırıkları)  191

V
Vajinal akıntı  289
Varicella  208

Variköz ven kanaması  189
Variköz venler  188
Varisli damar kanaması  189
Varisli damarlar  188
Vatoz  87, 309
Veba  210
Verem  209
Virüs  130
Vurgun  307

Y
Yabancı cisimler  193
Yanıklar  65
Yara iyileşmesi  30
Yara kapatma teknikleri  31
Yara pansumanı  163
Yirmi yaş dişi iltihabı  293
Yüksek kan basıncı  188
Yüz felci (Bell felci)  229

Z
Zatürre (pnömoni)  244
Zehirlenmeler  54
Zona-gece yanığı  260





	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SEYAHAT SAĞLIĞI HİZMETİ

Yurt dışı seyahatlerinizde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü’nün yetkili merkezlerinde seyahat sağlığı hizmeti alabilir-
siniz.

 Seyahat öncesi gidilecek ülkelerle ilgili sağlık riskleri ve gerekli 
koruyucu önlemler hakkında www.seyahatsagligi.gov.tr adresinden 
ve 444 77 34 numaralı seyahat sağlığı danışma hattından 7/24, bilgi 
alabilirsiniz.
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GEMİADAMLARI SAĞLIK İŞLEMLERİ

Ülkemizde gemiadamlarının ve gemiadamı adaylarının sağlık şartlarını be-
lirlemek, sağlık ve sertifikasyon ile  ilgili iş ve işlemleri düzenlemek ve yürüt-
mek Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün  yetkisindedir.

Gemiadamı sağlık yoklama belgesini vermeye yetkili merkezlerin ve he-
kimlerin listesine www.hssgm.gov.tr web sayfasından veya ww.hssgm.gov.tr/
Gemiadamimerkezleri linkinden ulaşılabilir.

Gemiadamları sağlık raporları hakkında www.hssgm.gov.tr/onlineislem-
ler/GemiAdamiRaporuSorgula.aspx linkinden sorgulama yapabilir.
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işlemleri	   düzenlemek	   ve	   yürütmek	   Türkiye	   Hudut	   ve	   Sahiller	  
Sağlık	  Genel	  Müdürlüğü’nün	  	  yetkisindedir.	  
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sayfasından	   veya	   ww.hssgm.gov.tr/Gemiadamimerkezleri	  
linkinden	  ulaşılabilir.	  
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www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/GemiAdamiRaporuSorgula.asp
x	  linkinden	  sorgulama	  yapabilir.	  








