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Etkinlik özeti: Öğrencileri ilk yardım konusunda bilinçlendirmek ve bazı ilk yardım
uygulamalarını yapabilmelerini sağlamak,112 Acil Yardım Merkezi VE itfaiye telefonlarının
önemini kavratmak amacıyla rehber öğrenciler eşliğinde bir telefon, maket bebekler ve kaza ya da
yangın kurgusu yapılan bir masa etrafında öğrencilere rehber eşliğinde 112 nasıl aranır önce rehber
tarafından anlatılacak, daha sonra katılımcının tekrarlaması istenecektir.
Amaç: Öğrencileri ilk yardım konusunda bilinçlendirmek ve bazı ilk yardım uygulamalarını
yapabilmelerini sağlamak,112 Acil Yardım Merkezi ve 110 itfaiye 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
Konu: İlk yardımın en temel özelliği yardıma muhtaç kişinin sağlık merkezine ulaştırılabilmesi
için 112 merkezinin aranabilmesi
Yöntem: Etkileşimli uygulamalar

Uygulama Planı: 1.Kaza anında güvenli davranış uygulamaları (8 dakika)
A.) İlk yardım tanımı (3 dakika)
Öğrencilerin ellerine renkli kartonlar verilerek ilk yardımı tanımlamaları istenir. Bu kartonlar
tahtaya yapıştırılarak okunur. Daha sonra eğitici ilk yardımın tanımını yaparak üzerinde tartışılır.
B.) Adım: Kaza anında güvenli davranış uygulamaları (5 dakika)
5 dakika içinde bir kazaya bağlı yaralanma senaryosu bir grup öğrenci tarafından oynanır. Oyun
öncesinde öğrencilere ilk yardım temel uygulamaları rehberi dağıtılır. Oyundan sonra öğrenciler
oyunda olan doğru ve yanlış davranışları tartışır. Bu bölümde kaza anında güvenli davranışlar
(koruma, bildirme ve kurtarma) ve kazayı bildirme işleminde 112 Acil Yardım Merkezi’nin önemi
ve 112 arandığında verilmesi gereken bilgiler konusunda eğitici tarafından bilgilendirme yapılır.
Senaryo: Kaza olmuştur katılımcı yaralının yanına gelirler. Kaza yolda ise yolu kontrol ederek
başka bir araç gelmediğinden ve yolun ortasında olmadıklarından emin olduktan sonra yaralıya
“iyi misin?” diye sorarak omzuna dokunur. 112 Acil Yardım Merkezini aramak için telefon
aramaya başlar. Diğer katılımcılardan cep telefonunu ister ve 112’yi arayarak olay yerinin adresini
bildirir. Yaralıyı düz pozisyonda yatırır ve kıpırdamamasını sağlar. Bu arada 112 de gelmiştir.
Yaralıya ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürürler.
İlk yardım temel uygulama basamakları
1. Kendisinin ve yaralının güvenliğini sağlama
2. 112’ye haber verme
3. Yaralıyı sakinleştirme
4. Yaralının şikayetini sorma
5. Yaralıyı soruna göre uygun pozisyona getirme
6. Doğru ilk yardım uygulama
7. Acil yardım gelinceye kadar olay yerinde kalma
8. Yardım ekibine olay hakkında bilgi verme
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