İlk Yardım Hayat Kurtarır” (İlk Yardım ve Sağlık Tedbirleri)
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Etkinlik özeti: -Öğrencileri ilk yardım konusunda bilinçlendirmek ve bazı ilk yardım
uygulamalarını yapabilmelerini sağlamak,112 Acil Yardım Merkezi telefonlarının önemini
kavratmak -Kazalar oluşumuyla meydana gelen zararlardan insan sağlığını korumak hem de bu
kazaların yol açacağı maddi manevi olumsuzlukları bertaraf etmek -Özellikle eğitim dahil tüm
yaşam alanlarında İlk yardım ve önleyici sağlık ve güvenlik tedbirleri konusunda yeterli bilgi,
deneyim ve donanıma sahip bireylerin yetişimine katkıda bulunmak, konunun önemi konusunda
farkındalık yaratmak için interaktif uygulamalar ile bilgi ve beceri aktarımının sağlanması
Amaç: yanıkların oluşumuyla meydana gelen zararlardan insan sağlığını korumak hem de bu
kazaların yol açacağı maddi manevi olumsuzlukları bertaraf etmek
-Özellikle eğitim dahil tüm yaşam alanlarında İlk yardım ve önleyici sağlık ve güvenlik tedbirleri
konusunda yeterli bilgi, deneyim ve donanıma sahip bireylerin yetişimine katkıda bulunmak,
konunun önemi konusunda farkındalık yaratmak

Konu: Elektrik ve kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl yapılır?
Yöntem: Etkileşimli uygulamalar
Uygulama Planı: Öğrencilerin ellerine renkli kartonlar verilerek ilk yardımı tanımlamaları istenir.
Bu kartonlar tahtaya yapıştırılarak okunur. Daha sonra eğitici ilk yardımın tanımını yaparak
üzerinde tartışılır. Anında güvenli davranış uygulamaları 5 dakika içinde bir yanığa bağlı
yaralanma senaryosu bir grup öğrenci tarafından oynanır. Oyun öncesinde öğrencilere elektrik ve
kimyasal yanıkta neler yapılacağına dair bilgilerin bulunduğu ilk yardım temel uygulamaları
rehberi dağıtılır. Oyundan sonra öğrenciler oyunda olan doğru ve yanlış davranışları tartışır. Bu
bölümde yanık anında güvenli davranışlar (koruma, bildirme ve kurtarma) ve elektrik ve kimyasal
yanıkta neler yapılması gerektiğiyle ilgili uygulamalar maket üzerinde gösterilir, tekrarlattırılır.
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