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Önemli: Önce mutlaka etrafta yardımcı 
olabilecek yetişkinler var mı yok mu diye 
kontrol edin. Size yardımcı olabilecek kimse 
yoksa bir şey yapmayın.
 
1. Güvenliği sağlamaya odaklanın
Tehlikede olup olmadığınızı kontrol edin. 
Tehlikedeyseniz, kendi güvenliğinizi sağlayın. 

Tehlikede olan başka insanlar da mı var? 
Onları haberdar edin, gerekirse yardım edin. 

Kazazede tehlikede mi? Öyleyse güvenliğini 
sağlayın. Eğer aciliyet arz eden bir tehlike yoksa 
kazazedeyi hareket ettirmeyin. Henüz başına 
ne geldiğini bilmiyorsunuz ve onu hareket 
ettirmek işleri kötüleştirebilir.

2. Ne olduğunu ve kazazedenin sorununu anlamaya 
çalışın
Önce neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışın. 
Bunu bazen etrafa ya da kazazedenin yanındaki 
nesnelere bakarak anlayabilirsiniz.

Sonra -önce değil- kazazedenin sorununu 
anlamaya çalışmalısınız: Ona gerekli yardımda 
bulunabilmek için başına ne geldiğini 
bilmelisiniz. 

3. Gerekiyorsa acil çağrı merkezini arayın
Sokaklardaki kazalarda, daima acil çağrı 
merkezini arayın. Yardıma ihtiyacı olan bir 
kazazede görür görmez, “İmdat!” diye bağırın. 
Etrafta yetişkin yoksa acil çağrı merkezini 
(112’yi) kendiniz arayın.

Neyi çağırmanız gerektiğine hemen karar 
verin: ambulans, itfaiye, polis… Durumu 
sakince ve anlaşılır biçimde açıklarsanız acil 
çağrı merkezi çalışanları size daha iyi yardımcı 
olabilir.

4. Kazazedeye yardımcı olun
Kazazedeyi hareket ettiremiyorsanız bile, 
örneğin onu sıcak tutmak için üstüne bir 
battaniye örtebilir, yağmur yağıyorsa şemsiye 
tutabilir veya rüzgârdan koruyabilirsiniz.

Telefonunuza 112 Acil Yardım Butonu 
uygulamasını yükleyin. Ayrıca bu kitabın 
geri kalanında anlatılacaklara da ihtiyacınız 
var. Çünkü farklı kazalara farklı şekillerde 
müdahale etmek gerekir.

 
Bol şans!

D Ö R T  T E M E L  K U R A L

Kazalar ve felaketler türlü türlüdür, ancak hepsi ve her biri için 
uygulanabilecek dört temel kural vardır. Bu kuralları eksiksiz bilmek, kazalar 
ve felaketler karşısında nasıl davranacağımızı öğrenmenin ilk adımıdır.
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Y E N İ D E N  C A N L A N D I R M A

Ciddi kazalarda, birini yeniden canlandırmanız gerekebilir. Eğer kazazede 
bilincini kaybetmişse ve konuştuğunuzda ya da sarstığınızda tepki 
vermiyorsa, etrafta yardım edebilecek yetişkinler de yoksa, ilk iş acil çağrı 
merkezini arayın. Kazazedenin solunumu durduysa ambulans gelene kadar 
onu hayata döndürmeye çalışabilirsiniz.

1 Kazazedeyi sırtüstü yatırın.
2 Kazazedenin solunum yolunun tıkalı 

olmadığından emin olun. Kafasını geriye 
doğru yatırın, iki parmağınızı kullanarak 
çenesini yukarı kaldırın, buna çene 
kaldırma denir.

3 On saniye durup dinleyin: kazazedenin 
soluk alıp verişlerini duyabiliyor musunuz? 
Hayır mı? O zaman kalp masajına başlayın.
• Kazazedenin göğüs bölgesinin yanında 

diz çökün. 
• Bir elinizin ayasını kazazedenin göğsünün 

tam ortasına yerleştirin. 
• Diğer elinizin ayasını da onun üzerine 

yerleştirin.
• Parmaklarınızı dışa doğru bükerek 

kazazedenin göğüskafesiyle temas 
etmediğinden emin olun. 

• Dirseklerinizi bükmeyin, omuzlarınızın 
ellerinizle aynı hizada olduğundan emin 
olun. 

• Kazazedenin göğüskemiğini 5-6 santim 
kadar aşağıya bastırın. 

• Göğüskemiğinin yeniden eski haline 
gelmesine izin verin, ancak bu sırada 
ellerinizi kazazedenin göğsünden 
çekmeyin. 

4 Bunu her seferinde 2 saniye baskı 
uygulayarak 30 kez tekrarlayın.

5 Yeniden çene kaldırmayı uygulayın ve 
kazazedenin başını geriye doğru yatırın. 

6 Kazazedeye ağızdan ağıza yapay solunum 
uygulayın:
• Nefesinizi 1 saniye boyunca kazazedenin 

ağzına üfleyin.
• Bu esnada kazazedenin göğsü kalkıyor 

mu diye kontrol edin.
• Soluk vermesine izin verin.

7 Bunu tekrarlayın.
8 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde 

tekrarlamaya devam edin.
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İ L KY A R D I M  S E T İ  H AZ I R L A M A K
İlkyardım setiniz daima elinizin altında olsun. Evde, kolayca erişebileceğiniz 
bir yerde tutun, bir tane de ailenizin arabasında bulunsun. Tatile giderken 
yanınıza almayı da ihmal etmeyin. 

Bu sette (2 yetişkin ve 2 çocuk için) şunlar yer almalıdır: 

• aile üyelerinin düzenli kullandığı ilaçlar
• aile hekiminizin ve acil servislerin telefon numaraları
• çeşitli boylarda yarabandı (25’li paket) 
• 1 rulo yapışkan bant
• 2 rulo sargı bezi
• 2 rulo elastik sargı bezi
• 5 adet steril gazlı bez (5 x 5 cm)
• 5 adet steril gazlı bez (10 x 10 cm)
• bir şişe dezenfektan
• ağızdan ağıza yapay solunumda kullanılabilecek bir parça bez 
• kene cımbızı
• makas
• cımbız
• cıvalı olmayan termometre
• bir kutu parasetamol
• Tek kullanımlık iki çift lastik eldiven
• el feneri ve pilleri
• isteğinize bağlı olarak: ilkyardım battaniyesi (çok sıcak tutan ince battaniye)



B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

• En sık görülen kazalar düşmelerdir. Ve elbette 
düşmek bir kemiğin kırılması için yeterlidir. 

• 5 türlü kemik kırığı vardır:
1 ENİNE KIRIKLAR: kemik ortasından düz 

biçimde kırılır.
2 PARÇALI KIRIKLAR: kemik birkaç 

yerinden kırılır.
3 EĞİK KIRIKLAR: kemik çaprazlamasına 

kırılır.
4 SPİRAL KIRIKLAR: kemiğin kırılmadan 

önce büküldüğü kırıklardır.
5 KISMİ KIRIKLAR: kemik kırılmış ancak 

kemikzarı zarar görmemiştir.

• Yetişkinlerin vücudunda yaklaşık 206 kemik 
vardır. Bebekler neredeyse 350 kemikle 
doğarlar, sonradan bu kemiklerin 
bazıları kaynaşır.

• En çok kırılan 5 kemik pazı 
(üst kol) kemiği, önkol kemiği (kolun alt 
kısmında, başparmağınız tarafındaki kemik), 
dirsek kemiği (kolun alt kısmındaki diğer 
kemik), kavalkemiği ve baldırkemiğidir. 

• En acı veren kırılma, uyluk kemiğindekidir. 

N E  YA P M A L I ?

• Kazazedeyi hareket ettirmeyin, kendi kendine 
ufak ufak kımıldamasını sağlayın. 

• Yardım isteyin.

• Eğer sırtını, kalçasını, bacağını veya dizini 
incittiyse acil çağrı merkezini arayın.  

• Eğer kırık kemiğin olduğu bölge morarmışsa 
ya da solgun görünüyorsa acil çağrı merkezini 
arayın. 

• Eğer kazazede çok acı çekiyorsa ya da açık 
kırığı varsa (kemiği görebiliyorsanız) acil çağrı 
merkezini arayın.

• Eğer kazazedenin bacağı kırılmışsa elinizle ya 
da bir battaniyeyle destekleyin. 

• Eğer kazazedenin kolu ya da omzu kırılmışsa 
diğer eliyle kırık kolunu desteklemesini 
sağlayın.  

• Kırık kemikleri düzeltmeye ya da bükmeye 
çalışmayın.

K I R I K  K E M İ K L E R
D İ K K A T E  D E Ğ E R  Robert Craig “Evel” Knievel Amerikalı bir dublördü. Şöhretini, motosikletiyle uzun 
ya da belirli bir şeyin üzerinden yaptığı atlayışlara borçluydu. Örneğin çıngıraklıyılanlarla dolu altı metre 
uzunluğundaki bir sandığın, 2 dağ aslanının, 14 otobüsün, Las Vegas’taki devasa havuzun… Son iki atlayışında 
işler yolunda gitmedi, gerçi başarısız atlayışları bunlarla sınırlı değildi. Hayatı boyunca kafatasındaki, 
burnundaki, kaburgalarındaki, kalçasındaki, sırtındaki, el ve ayak bileklerindeki ve ayak parmaklarındaki 35 
farklı kemik, toplam 433 kez kırıldı. Hatta bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Yine de şansı yaver 
gitti ve bütün dublörlük maceralarından sağ çıkmayı başardı. En sonunda, akciğer hastalığından öldü.
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B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

• Kanımız olmadan yaşayamayız. Kan, 
vücudumuzdaki bütün hücrelere oksijen ve 
besin taşır, atık maddeleri temizler.

• Yetişkinlerin vücudundaki kan 
damarlarının uzunluğu 100.000 
kilometreden fazladır. Yani dünyanın 
çevresini 2,5 tur dönebilir.

• Bir damla kanın kalbinizden pompalanıp 
bütün vücudunuzu dolaşarak yeniden 
kalbinize gelmesi 20 saniyeyle 1 dakika 
arasında sürer.

• Vücudunuz her saniye 17 milyon alyuvar 
üretir. Gerekli durumlarda bu üretim 7 
katına kadar çıkabilir!

• Vücut ağırlığınızın yüzde 8’i kandır. Kırk 
kiloluk bir çocuğun vücudunda yaklaşık 2 
litre kan vardır. 

• Vücudunuzda çok az da olsa saf altın vardır. 
Yetişkinlerde 0,2 miligram 
kadardır ama olsun, 
altın altındır!

N E  YA P M A L I ?

• Kazazedenin kanaması şiddetliyse acil çağrı 
merkezini arayın.  

• Ufak tefek yaraları suyla (mesela çeşme 
suyuyla) temizleyebilirsiniz. Büyük yaraları 
kendi başınıza temizlemeye çalışmayın. 

• Çok kan akıyorsa temiz bir bez parçasını ya 
da bandajı katlayıp yaraya sıkıca bastırın. 
Basılı tutun. Eğer böyle bir bez parçası 
bulamazsanız elinizle bastırabilir ya da 
kazazedenin yarayı kendisinin bastırmasını 
sağlayabilirsiniz. 

• Kazazedeyi yere yatırın ve eğer gerekiyorsa 
üzerine battaniye örtün. 

• Eğer başka birinin kanı size bulaşırsa, 
acil müdahaleyi yapar yapmaz yıkanıp 
temizlenin. 

• Eğer derin bir yara sözkonusuysa, 
kazazedeyi bir hayvan ısırdıysa, yara 
yerine batmış bir cisim varsa ya da kanama 
durmuyorsa doktora gidin. 

K A N
D İ K K A T E  D E Ğ E R  Eğer vücudunuzdaki en büyük atardamar -şahdamarı- kesilirse, kan kaybından 
yirmi saniye içinde ölebilirsiniz. Diğer büyük atardamarlarınız kesilirse ve yardım alamazsanız, bu süre 
2-3 dakikadır. On dokuzuncu yüzyıla dek, hastadan kan alma (hacamat), sıklıkla uygulanan bir tedavi 
yöntemiydi. Hastanın vücudu hafifçe çizilerek ya da sülük yapıştırılarak kan alınır, bunun vücudun dengesini 
sağlayacağı ve vücudu arındıracağı düşünülürdü. Bu yöntem Amerikan Başkanı George Washington’a da 
uygulandı. Washington 67 yaşındayken bir sabah uyandığında soluk alıp vermekte güçlük çektiğini fark 
etti, üç doktor kan alarak tedavi etmeye çalıştı, vücudundaki kanın yarısından fazlasını aldılar ama faydası 
olmadı. Washington büyük ihtimalle kan kaybına bağlı bir şok sebebiyle hayatını kaybetti. 
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Y A N I K L A R
D İ K K A T E  D E Ğ E R  Geçmişte insanlar, cadı oldukları düşünüldüğünde, vatana ihanet 
ettiklerinde ya da doğru dini seçmediklerinde yakılarak idam ediliyordu. Bu idam cezasının en 
ünlü kurbanı muhtemelen Jeanne d’Arc’tır. Günümüzde artık böyle uygulamaların kalmadığını 
umabilirsiniz ama Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’da hâlâ her yıl binlerce kadın gazyağı gibi 
yanıcı bir maddeye bulanarak ateşe veriliyor. Neden mi? Başlık paraları ödenmediği için, ya 
da hemen hamile kalmadıkları için. Oysa polise bu vakaların mutfak kazasından ibaret olduğu 
bildiriliyor. 

B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

• Yanıklar bir insanın hissedebileceği en 
şiddetli acılara sebep olurlar. 

• En ölümcül kazalar listesinde yanıklar 
üçüncü sıradadır. 

• Yanıkların 3 “derece”si vardır:
1. DERECE YANIKLAR:  deri 

parçalanmamıştır, kızarıklık, kuruluk ve 
ağrı vardır. 

2. DERECE YANIKLAR:  deri esnekliğini 
hâlâ korusa da parçalanmıştır, 
kızarıklıklar ya da beyaz su kabarcıkları 
vardır, ağrılıdır. 

3. DERECE YANIKLAR: deri ciddi zarar 
görmüştür; rengi beyaz, bej ya da koyu 
kahveye dönüşür, ağrıya pek rastlanmaz.

• İnsanların tıbbi yardım almasını gerektiren 
yanıkların yüzde 44’ü ocağın alevi, 
sigara ya da havai fişek gibi şeylerden 
kaynaklanır. Ocak ya da mum ateşi çok 
yakıcıdır, yaklaşık 1.000 derecedir. 

• Yanıkların yüzde 33’ü sıcak sıvılardan ya da 
buhardan kaynaklanır. Çocuklarda en çok 
bu türden yanıklara rastlanır. 

• Yanıkların yüzde 23’ü kimyasal sıvılar, 
elektrik ya da güneş gibi sebeplerden 
oluşur. İnsanlarda güneş yanıklarına sık 
sık rastlanır ama bunlar genellikle doktor 
müdahalesi gerektirmeyen birinci derece 
yanıklardır. 

N E  YA P M A L I ?

• Önce su! Geri kalan her şey bekleyebilir! 
Yanık bölgeyi 10-20 dakika boyunca ılık 
(soğuk değil) suyun altına tutarak soğutun.

• Giysileri ve takıları (yaraya 
yapışmamışlarsa) çıkarın. 

• Ciddi yaraları steril gazlı bezle, temiz bir 
bez parçasıyla ya da streç filmle kapatın. 

• Hafif (birinci derece) yanıklara kendiniz 
müdahale edebilirsiniz. Daha ciddi yanıklar 
için aile hekiminize başvurun. 

ŞU DURUMLARDA DERHAL AC İL  ÇAĞRI 
MERKEZ İN İ  ARAY IN:
• vücudun büyük bir kısmı yanmışsa (ikinci 

ya da üçüncü derece yanık). 
• yanıklar yüzde, kulaklarda, ellerde, 

ayaklarda, eklemlerde ya da genital 
bölgedeyse. 

• yanıklar boynu, uzuvları ya da gövdeyi 
boydan boya kaplıyorsa. 

• yanıklar solunum yollarındaysa. 
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I S I R I K L A R  V E  S O K M A L A R
D İ K K A T E  D E Ğ E R  Bill Haast küçük yaşlardan beri yılanlara hayrandı ve 
sonunda bedelini ödedi: Henüz 12 yaşındayken çıngıraklıyılan ve mokasen 
yılanı soktu. Ama bunu atlattı ve hayatının geri kalanında diğer 
insanlar için ölümcül olabilecek 170 yılan sokmasına 
maruz kaldı. Miami Serpentarium’unun yöneticisi oldu 
ve yılanlardan zehir çıkarmaya başladı: Yılan zehri 
panzehir ve ilaç yapımında kullanılıyordu. Bill, bağışıklık 
kazanmak için kendine her hafta seyreltilmiş yılan zehri 
enjekte ediyordu. Bill Haast 100 yaşına dek yaşadı.

B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

En acı veren 3 ısırık ve sokma şunlardır:
3.  TAŞ BALIĞI – taş gibi görünür ama üstüne 

basarsanız yandınız! Dayanılmaz acısı 
günlerce sürebilir, öyle can yakıcıdır ki 
bazıları ayaklarının kesilmesi için yalvarır.

2.  MERMİ KARINCASI – dünyadaki en büyük 
karıncadır ve adını ısırdığı yeri mermiyle 
vurulmuş gibi acıtmasından almıştır.

1.  KUTU DENİZANASI – çeşitli şekillerde ve 
büyüklükte olurlar. Hayvanlar âleminin 
en kuvvetli zehri bunlardadır. Kutu 
denizanasının soktuğu kişi şoka girerek 
boğulur. 

N E  YA P M A L I ?

• Kazazede kusmaya başlarsa, ciddi mide 
ağrıları varsa, dudakları ya da boğazı 
şişmeye başladıysa, soluk alıp vermekte 
güçlük çekiyorsa ya da şoka girdiyse 
derhal acil çağrı merkezini arayın.

• Alerjisi olup olmadığını, yanında epipen 
taşıyıp taşımadığını sorun. Eğer yanındaysa 
kendine enjekte edebilir. 

• Eğer hayvanın iğnesi hâlâ kazazedenin 
vücudundaysa, banka kartı gibi düz bir 
nesne yardımıyla çıkarın.

• Eğer gerekiyorsa kaşıntı giderici krem 
kullanın. Sokulan yeri soğuk bir havlu 
yardımıyla soğutabilirsiniz. 

• Eğer sokulan bölge çok şişerse aile 
hekiminizi arayın. Eğer kazazede ağzından 
ya da boğazından sokulduysa, şişmeyi 
önlemek için bir buz parçasını emmesini 
sağlayın. 

• Eğer vücutta kene varsa, kene cımbızı ya 
da herhangi bir cımbız yardımıyla kenenin 
başını deriye en yakın yerden kavrayın ve 
deriden dışarı dümdüz çekin. 

• Sokulan ya da ısırılan yeri su ve sabunla 
yıkayın. 

• Derin bir ısırıksa (örneğin köpek ısırması), 
mutlaka tıbbi yardım alın.

• Zehirli yılan ya da zehirli başka bir hayvan 
soktuysa mutlaka acil çağrı merkezini arayın.

 Yılanın türünü biliyorsanız yardım 
merkezindekilerle bu bilgiyi mutlaka 
paylaşın! 
• Kazazedenin vücudunu serin tutun. Bu 

sayede zehir daha yavaş yayılır. 
• Kanama durana dek yaranın üzerine 

temiz bir bez bastırın. 
• Asla zehri emerek çıkarmaya çalışmayın, 

bu hayatınızı tehlikeye sokabilir.
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B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

• İnsanlar haricinde hiçbir yaratık yemek 
yerken boğulmaz. Aynı anda hem nefes 
alıp hem de yutkunmayı beceremeyen tek 
memeli biziz. 

• Her gün yaklaşık 600 kere yutkunuruz. Her 
yutkunmada 26 farklı kas çalışır.

• Her yıl ortalama 100 insan, boğazına 
tükenmez kalem kaçtığı için ölür.  

• Acil çağrıların yüzde 80’i, 6 yaşın altındaki 
çocukların tıkanmasıyla ilgilidir. 

• En tehlikelisi çeri domates, fındık, üzüm, 
akide şekeri, metal para ve düğme gibi 
yuvarlak nesnelerdir, nefes borunuzu 
tamamen kapatırlar.

• Kürdanlar da tehlikelidir: Kürdan yutanlar 
yüzünden her yıl yaklaşık 9000 acil durum 
oluşur.

• Nefes alamayan bir çocuk 4-6 dakikada 
boğulur, yetişkinlerdeyse bu süre 10 
dakikadır.  

N E  YA P M A L I ?

• Kazazede hâlâ nefes alıp öksürebiliyor 
mu? Öyleyse bırakın öksürsün, müdahale 
etmeyin.  

• Eğer konuşamıyor, öksüremiyor ve nefes 
alamıyorsa acil çağrı merkezini arayın ve 
telefonu hoparlöre alın.  

• Kazazedenin sırtına 5 kez vurun: elinizin 
sırtıyla kürek kemikleri arasına sertçe 
vurun ve boğaza kaçan nesnenin çıkıp 
çıkmadığını kontrol edin. Çıkmadıysa 
midesine 5 kez Heimlich manevrası 
uygulayın:  
• Kazazedenin arkasına geçin, bir 

bacağınızı kazazedenin bacaklarının 
arasına yerleştirin. 

• Kollarınızı midesinin üstünde birleştirin.
• Yumruk yaptığınız elinizin başparmağını 

tam göbek deliğinin üstüne yerleştirin.
• Yumruğunuzu diğer elinizle kavrayın ve 

kazazedenin midesine kuvvetlice, içeriye 
ve yukarıya doğru bastırın. 

• Bunu hızlıca ve peş peşe, nesne 
kazazedenin boğazından çıkana ya da 
yardım gelene dek tekrarlayın. 

• Eğer kazazede bilincini yitirirse yeniden 
canlandırma uygulayın (bkz. s. 8).  

T I K A N M A
D İ K K A T E  D E Ğ E R  Romalılar zamanında, insanların ziyafetlerde daha çok yiyebilmek için

bile isteye kusması alışılmadık bir şey değildi. İmparator Claudius da böyle yapardı: Boğazının 
gerisindeki küçükdilini bir kuştüyüyle dürter, kendini kustururdu. Bazı tarihçiler 54 yılında

bu sebeple öldüğüne inanır, söylentilere göre kuştüyü boğazına kaçmış ve boğulmuştur.
(Ama karısı tarafından zehirlendiğini söyleyenler de vardır.)
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B O Ğ U L M A
D İ K K A T E  D E Ğ E R  İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, Almanya Rusya’ya karşı 
mağlup duruma düşünce, Alman ordusu, yaklaşan Kızıl Ordu’ya karşı önlem olarak pek çok 
insanı tahliye etme kararı aldı. Wilhelm Gustloff askeri gemisi 6050 göçmeni ve yaralı Alman 
askerlerini, güvenliklerini sağlamak için Doğu Polonya’daki bir limana götürecekti. Bu planın 
adı “Hannibal Operasyonu”ydu. Gemiye binenlerin sayısı yolcu listesindekinden fazlaydı: 
Toplam 10.582 kişi. Gemi de çok uzağa gidemedi zaten, elli kilometre bile ilerleyememişti ki Rus 
denizaltıları yerini tespit etti ve 3 torpidoyla vuruldu. 1252 yolcu kurtuldu, ancak 9343 yolcuyu 
Baltık Denizi’nin buzlu suları yuttu. Bunların 5000’den fazlası çocuktu. 

B İ L İ Y O R  M U Y D U N U Z ?

• Her yıl 1,2 milyon kişi boğuluyor: Yani 26 
saniyede bir kişi ölüyor.

• 0-5 yaş arası çocuklarda birincil ölüm 
sebebi boğulmadır. 20-25 yaş (muhtemelen 
su sporlarıyla daha ilgili ve daha pervasız 
oldukları için) ve 65 yaş üstü ölümler de 
çok fazladır. 

• Boğulmalar en çok öğleden sonra 
gerçekleşir. Öğleden sonraları hem 
günün en sıcak saatleri hem de insanların 
yorulmaya başladığı zamanlardır.

• Boğulma vakalarının neredeyse çeyreği, bir 
metreyi bile bulmayan sularda gerçekleşir. 
Boğulanların yüzde 40’ı ise kıyıdan ya da 
yüzme havuzunun kenarından en fazla iki 
metre uzaklıkta boğulurlar.

• Bir insan suyun altındaysa, yüzeye çıkıp 
nefes alamıyorsa, 3-5 dakika içinde 
boğulur. 

N E  YA P M A L I ?

Suda tehlike geçiren biri genellikle yardım 
çağıramaz çünkü bütün gücünü nefes almaya 
çalışırken harcar. Eğer suda bir görünüp bir 
kaybolan, yüzmeye çalışıp ilerleyemeyen 
birilerini görürseniz, ya da sudaki kişi yardım 
istiyorsa, derhal harekete geçin.

• Cankurtaranlardan yardım isteyin ya da acil 
çağrı merkezini arayın. 

• Kazazedeye tutunabileceği bir şey fırlatın.
• Kendinizi de tehlikeye atabilecek bir 

şey yapmayın, örneğin tedbirsizce suya 
girmeyin.

• Boğulmakta olan kişi sudan çıkarıldığında 
sırtüstü yatırın ve onunla konuşun.

• Eğer soluk alıp verişi normalse, yan çevirin 
ve üzerine bir battaniye örtün.

• Eğer nefes almıyorsa, ambulans gelene dek, 
derhal yeniden canlandırma uygulayın 
(bkz. s. 8).

• Kazazede iyi görünüyorsa bile yine de 
bir doktora görünmesi gerekir. Eğer 
ciğerlerinde su varsa, saatler sonra bile 
büyük sorunlara yol açabilir. 
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