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BURAYA "ÖNSÖZ" YAZINCA
KİMSE OKUMUYORMUŞ

     Merhaba değerli okur;
 
İnternette yada sosyal medyada başlayan
yolculuğunun bir şekilde buraya denk gelmesine
çok sevindim. Kısa ama öz şekilde alacağın bu
bilgilerle ya çok ciddi yaralanmaları önleyeceksin
yada doğru zannettiğin yanlışları artık
yapmayacaksın. Bunun önemini tam olarak şimdi
farketmeyebilirsin. Ne zaman televizyonda veya
internette, doğrusunu öğrendiğin bir şeyin yanlış
yapıldığını görürsen okuduklarının önemini işte o
zaman farkedeceksin.
  Ünlü iktisatçı Herbert Simon
boşuna dememiş "Sınırlarını
zorlayarak bulursun" diye!
Bilinçlenmenin sınırı yok, 

hele ki konu insan hayatıysa.
Pişman olmayacaksın, keyifli

okumalar dilerim... 
Yubil Yunus Pinto
İlk Yardım Eğitmeni
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İçeriye hava girişinin olacağı bir aralık kesinlikle
yaşamsaldır. Eğerki ortamdaki oksijeni bitirecek bir
kaynak varsa, şofben gibi, ocak gibi, bu uyarı çok

daha ciddileşiyor.

İşin bir de zehirli gaz boyutu var değerli okur.
Kimyada iki harf ile simgelenen CO

(karbonmonoksit) gazının iki dakikada, seni yedek
kulübesine aldığı bir durumdan bahsediyorum.

Karbonmonoksit sadece sobadan sızan bir gaz da
değildir! Hücrelerine oksijenden 270 kat daha hızlı

bağlanan, farkedilemeyen kokusuz
karbonmonoksit gazı, sessiz ve acısızca oyunu

terk etmene sebep oluyor. 

Camı kestirip yerleştirdiğin menfezin üstünü
poşetle kaplarken bir daha düşün derim :)   

Evine Azda Olsa Dışarıdan Hava

Girişi Olsun
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Emniyet kemerini takmamak için hiçbir bahanen
bulunmuyor değerli okur. Ölümlü kazalarda ölüm

oranını ciddi şekilde düşüren emniyet kemeri, hala
ülkemizde de gereken ciddiyetle kullanılmıyor. 50
kilometre hızla giden bir aracın herhangi bir yere

çarpmasının, 4. Kattan düşmeyle eşdeğer olduğunu
biliyor muydun ?

 
Birde arka koltukta oturanın kemer takmaya ihtiyaç
duymama ironisi var. Hangi düşünce arka koltukta

oturan kişilerin ölümsüz olduğu fikrini veriyor sana ?
(Eğer sende böyle düşünüyorsan evet sözüm sana)

Çoğu zaman arka koltuktaki kişilerin araçtan
fırlaması, ciddi baş-boyun travması yaşamasının en
büyük sebebi de bu ironidir. Kamu spotu gibi oldu

ama emniyet kemeri gerçekten seni hayata bağlar !

Emniyet Kemerini Kullan
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Diyelimki o son kadehi içtin, yada iliklerine kadar
yaşadığın cimrilik duygusuna yenilerek adını bile

duymadığın büfeden promosyon tavuk döner yedin.
Miden bulanıyor, bir türlü kusamadın, halbuki bir
kussan tüm yaşananlar geçecek gibi bir his var

içinde… İçerisi çamaşır makinesi gibi bir sağa bir sola
dönüyor sanki. Yorgun düştün ve uyumak istedin.

 

Hikayeyi burada bölmek zorundayım değerli okur,
çünkü şimdi uyumak hayatını tehlikeye atabilir. Yazar
okurunu kaybetmek istemez, aksi takdirde kendiside
aç kalır ve buda tehlikelidir :) Tamam canım uyuma
demiyorum, ama en azından yan yatmalısın. Olurda
miden, sende pireler uçuşurken tahliye kararı verirse

akciğerlerinin kusmukla dolmaması için bunu yap.

Miden Bulanıyor ve Uyumak

İstiyorsan Yan Yat
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Her yıl yaklaşık 4 bin kişinin ev kazaları sebebiyle
hayatını kaybettiğini biliyor musun? İlk bakışta

evimizin en güvenli yerler olduğunu düşünsekte,
tedbirsizlik maalesef en güvenli yerleri bile bu

kefeye sokabiliyor. Ev ortamında önlem
alınabilecek tabiki birçok tehlike var ancak sadece

birini bu yazıda seninle paylaşmak istiyorum. 

Bulaşık makineni doldururken çatal ve bıçaklarını,
sivri tarafı mutlaka yere bakacak şekilde yerleştir.
Sırf bu uyarıya dikkat etmediğin için ne mi olabilir?

Mesela sabah saatlerinde yanlışlıkla yere
damlattığın zeytinyağına basarak kayabilir ve tek
böbreğini feda etmek zorunda kalabilirsin. Tabiki

okuduğun kitap bunlar olmasın diye :)

Çatal ve Bıçakları Bulaşık

Makinesine, Sivri Kısmı Yere

Bakacak Şekilde Koy
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Lezzeti için mi yoksa enerjisi için mi tercih edilir
bilmiyorum ama her mekanın tartışmasız

spesiyalidir bu karışım: “Vonda Enerji”. Etkisinin,
adı gibi havalı olmadığını gösteren bazı durumlar

var. 
Enerji içecekleri ciddi oranda kafein ve uyarıcı
madde içerir. Alkol ise kişiyi daha çok gevşetir.

Eğer enerji içeceğini alkol ile birlikte alırsan, alkolün
etkilerini hissetmen daha zor hale gelebilir ve

aşırıya kaçarak toksik durumlarla karşılaşabilirsin. 

Müzikli bir alandaysan yorulman çok normal.
Aslında vücudun savunma mekanizması olan

yorgunluk hissini yine enerji içeceği bloke eder ve
organlarını gereğinden fazla hırpalamış olursun.

Enerji İçeceğiyle Alkolü

Katıştırma
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Bazı nesneleri mutlaka amacı dışında kullanmak
gibi bir huyumuz vardır hepimizin bazende hiç
kullanmayız. Yeşil ışığın yanmasını bekleyerek
gözlerimizi dinlerdirmemize yardımcı olan koltuk
başlıklarından bahsediyoruz. Onun işlevi tahmin

ettiğimizden daha da kutsal bir görev için ayrılmış.
Olası bir kazada boynumuzun ileri-geri giderek

kırılmasını önlemek! 

Eğer sen o başlığı tam kafanın arkasına hizalaman
gerekirken keyfin için ensene hizalarsan, boynunu
arka koltuktaki arkadaşlarına tersten bakar şekilde
bulabilirler. Evet doğru anladın… Sen bir baykuş
değilsin ve kafanı o şekilde çevirme yeteneğin

bulunmuyor. Boynunun trafik kazasında kırılmasını
istemiyorsan, koltuk başlığını tam kafana hizala ve

hayatına, keyfinden daha çok değer ver.

Arabanda Kafanı Yasladığın 

 Başlığı Normalden Fazla Kısaltma

yada Çıkartma
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Herhalde bir insanın karşılaşabileceği büyük
zorluklar arasında kendisinin ve sevdiklerinin

nefesinin kesilmesi en ön sıradadır. Maalesef ki her
gün bu riski taşıyoruz. En temel ihtiyacımız

beslenmek, ve beslenirken ölme, ihtimalimiz var
değerli okurlar, ne acı değil mi! 

Sonuç her zaman acılar içinde can vermek değil
tabiki. Öğrenebileceğinin basit bir manevra ile hayat

kurtarman mümkün. Ünlü düşünür Epiktetos ne
demiş: “Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse,

bunların üstesinden gelmek o kadar gurur vericidir.”
Bunu başarabileceğini biliyorum!  Lütfen kitabın bu

kısmında okumaya bir ara ver, ve Heimlich
manevrasının nasıl yapıldığını öğren.

Heimlich Manevrasını 

 Kesinlikle Öğren

ÖLÜME ÇALIM ATMA SANATI: CAN KURTARAN HAP BİLGİLER8



Karnın acıkınca seninde gözün hiçbir şeyi
görmüyor değil mi ? Makarna yaptığın tencerenin
bir anlık dikkatsizlikle üstüne dökülmesi korkunç

bir facia olur! 

Tam da bu yüzden ocağın sana uzak olan
kısımlarını öncelikli kullanmaya gayret et. Daha

basit, paçayı çabuk yırtabileceğin şeyler için sana
yakın olan ocağı kullanmak iyi fikir gibi duruyor.

Tabii ki karar senin değerli okur. Kim, kapısına
gelen süt ocakta bakterilerinden arınırken
haşlanmış yumurtaya dönmek ister ki :(

Mümkünse Ocağın Sana Uzak

Olan Kısmını Kullan
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Gözünüzü seveyim yapmayın arkadaşlar. Epilepsi
krizi geçiren birinin çenesi açılmıyorsa bırakın

insanüstü şeyler uygulamayı. Çatal, kaşık, anahtar
ile çeneyi açmaya çalışanları gördükçe ne zaman

kriko kullanacaklar diye korkmaya başladım. 

Epilepside tüm kaslar çok güçlü kasılır ve kitlenen
çeneyi açmanın bir yolu yoktur. Eğer kazazedenin

hayatına 18 tane dişle devam etmesini istemiyorsan
ilginç yöntemleri uygulama değerli okur. Hastayı

kendi haline bırak, birkaç dakika kasıldıktan sonra
kendine gelecektir. Hem hasta dişinden olmasın

hem de sen parmağından…

Çenesi Kitlenen Kişinin Çenesini

Açmaya Çalışma
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Bu hoca her şeye el atıyor diyorsun, ama bence
şimdi deme değerli okur. Hoca iyi bilmediği yada

başına gelmeyen bir olaydan kendinden emin
şekilde bahsetmez sonuçta :) 

Zaten motor kullanıyorsan dikkatli olman gerekiyor,
eğer ki bir de zemin ıslaksa çok tedbirli olmalısın.
Islak zeminde mengeneyle metal sıkar gibi frene

abanırsan, motorsiklet kayarak asfaltla aşk
yaşamana sebep olabilir. Ek olarak, ıslak olsun

kuru olsun virajdada şu vitesi düşürme artık! İkidir
arka tekeri zor topluyorsun farketmedim sanma :))

Motordayken Virajda Vites Düşürme,

Islak Havada Ani Fren Yapma
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Kalp Krizinde Parmaklara İğne

Batırma, Öksürtme, 

Efor Sarfettirme

Dünya genelinde en çok ölüm, çoğunlukla
tıkanıklığa bağlı kardiyak nedenlerden dolayı

oluyor. Hayatının bir aşamasında şiddetli göğüs
ağrısı yaşarsan ve kalp krizinden şüphelenirsen ne

yapacaksın ? 

Tabiki de kimse bağdaş kurup ölmeyi beklemez,
ancak bazı durumlar gerekli adımlar atıldıktan

sonra sakince beklemeyi gerektirir. Örneğin kalp
krizi! Kalbi zaten yorulmuş birinin parmaklarına
iğne batırılarak yada öksürtülerek işlerin yokuşa
sürülmesi hiç hoş olmayacaktır. Bununla birlikte
koştur koştur hastaneye giderek efor sarfetmek
yerine ambulans ekipleri eşliğinde bir transfer,

tartışmasız gereklidir.
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Kulağa çok basit gelen ancak ciddi bir uyarıdan
bahsetmek istiyorum. Bildiğin gibi kafa travmaları

yaralanmalar arasında en çok hasar bırakanlardan.
Elleri cebinde yürümeyi alışkanlık edinen bir kişi

olası bir düşme, çarpma durumunda kendisi için en
önemli yaşamsal organlarını yani baş ve boynunu

koruyamayabilir. En azından karşıdan karşıya
geçerken, merdivenlerden inerken-çıkarken,

otobüse binerken yada inerken ellerin cebinde
olmasın. Yaşayarak öğrenmeyi emin ol hiç

istemezsin.

Yani ne yapmayacakmışız ? Stilimizi sergilerken
attığımız havanın, beynimizi patlatmasına izin

vermeyecekmişiz…

Elin Cebinde Yürüme
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Ülkemizde motorsiklet kullanırken kask takmak pek
yaygın bir alışkanlık olmasada (!) , bazı canını

seven vatandaşlar bu ekipmanı kullanmak
konusunda çok titiz davranıyor. Bu sayede binlerce

kişi geçirdikleri kaza sonucu ciddi kafa
travmalarından korunmuş oluyor.

 Ancak maalesef motor kazalarında yalnızca kask
kullanımı kişinin korunması için yeterli olmayacaktır.

Eğer olurda motor kazasına denk gelirsen, kaza
geçirmiş kişinin kaskını çıkarmak için çabalama.
Baş ve boyun bölgesini hareket ettirmenin sebep

olabileceği komplikasyonlar, yaralının bir ömür boyu
felç kalmasına yol açabilir.

Motor Kazası Geçirmiş

Birinin Kaskını Çıkarma
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre boğulmalar
sebebiyle her yıl dünyada 360 bin kişi hayatını

kaybediyor. Ülkemizdeyse yılda yaklaşık 800 kişi
boğularak can veriyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir
ülke olsakta suda boğulma ile can verme oranının

yüksek olmasını makul karşılamamalıyız !

Yapılan en büyük hatalardan biri boğulan kişinin
yuttuğu suyu çıkarmaya çalışmaktır. İlk etapta bir

çok kişinin hastayı ters çevirmesinin, karnına
bastırmasının, kusturmaya çalışmasının en büyük
nedeni budur. Fakat unutmamak gerekir ki suda

boğulmaya başlayan bir insanın vücudu akciğerlere
su kaçmasını önlemek için kasılmaya başlar. Bu

sebeple akciğerlere kaçan suyun miktarı azdır ve 
 yutulan sular kişinin midesine gitmiştir. Yanlış
müdahale kişinin kusmasına ve mide içeriğinin

akciğerlere kaçmasına sebep olabilir.

Boğulan Kişiyi Kusturma
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Sana uzun uzun trafik adabını anlatmayacağım
tabiki. Sürücü kurslarında ilk derste görürsün bu
terimi daha da imkanı yok bulamazsın. Bundan
mütevellit araç içine çıktığında doğa üstü güçleri

olan elfler gibi olmalısın. Her yerde gözün kulağın
olsa bile yetmeyebilir, dolayısıyla bunu takıntı haline

getirmende de herhangi bir sakınca yok. 

 Maalesef karşıdan karşıya geçerken havaya bile
bakar olduk. En az bu durumda olduğu kadar toplu
taşımadan inerken de sağı solu hatta neredeyse
havayı bile kontrol etmelisin :) Kaskını kafasının
üstüne kasket şeklinde yerleştirmiş bir motorlu

kurye, hamamböceği yavrusu gibi her an her yerden
çıkabilir. Oto ekspertizciler kızmasın ama asıl buna

yanal kayma diyoruz değerli dostlar :))

Toplu Taşımadan İnerken Sağı

Solu Kontrol Et
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Tabiki de keyfinin kahyası değilim değerli okur…
Ama es geçme bir kulak ver söylediklerime. Alkol

ve sıcağın ortak özelliği damarlarını
genişletmesidir. 

Bu etkenler belirli sınırı aştığında, damarlarına
hasar vererek tahmin bile edemeyeceğin sağlık

problemleriyle sonuçlanabilir. Beyin damarlarında
olabilecek ani bir yırtılma, kalan hayatına pipetle

devam etmene sebep olabilir.

Sıcak Havada Güneş Altında

Alkol Kullanımını Kısıtla yada

Durdur
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Fantezilerini bölmek istemezdim değerli okur,
ancak gündüzün suyu mu çıktı ! Çok

sıcakladıysan evinde duşun vardır herhalde, paşa
paşa gir suyun altına serinle. Ha yok illaki gece
havuza gireceğim diyorsanda sen bilirsin tabiki.

Seni birkaç risk hakkında biligilendirmek
boynumun borcu :) 

Hani güzel görünsün diye rengarenk ışıklarla
süsledikleri o havuz var ya, eğer bir yerinde kaçak

varsa içindeki herkese hayatı sorgulatır değerli
okur. Uzun lafın kısası, gece havuza girersen
çarpılma ihtimalin daha yüksek, ona göre :)

Gece Havuza Girmeyi Tercih

Etme
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Alakasız bir uyarı ile başlayayım sözlerime:
Çevrendeki tanıdığın hemşireleri, zırt pırt tansiyon
ölçtürerek yıldırma değerli okur… Az ye, kendine

dijital bir tansiyon ölçüm cihazı al :)  

  
Diyelim ki böyle bir cihaza sahipsin, o halde önerilen

aralıklarlada mutlaka kalibrasyonunu yaptır. Dijital
cihazlar belirli bir süre boyunca kontrol

ettirilmediklerinde yanlış sonuçlar verebilmekte.
Aslında tansiyonu normal olduğu halde yanlış
sonucu görüp tansiyonu çıkan, fenalık geçiren

insanlarız. Yeterince hareketli zamanlar yaşıyoruz
değerli okur, basit önlemler alarak gereksiz yere acil

sağlık sistemine yük olmak istemezsin değil mi ?

Tansiyon Aletini Birkaç Yılda Bir

Kalibrasyona Gönder
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Çok yardım sever insanlarız. Nerede el uzatılması
gereken biri var, yanında bitiyoruz. Bir de ihtiyacı
olmayana dokunmamayı bilsek ne güzel olacak :(

Karga tulumba araçtan çıkarmayı ilk yardım
zannediyoruz, lakin akşam haberlerinde kurtarma

rezaleti başlığında bir haber izlemeden de
akıllanmıyoruz. 

Şunu bir netleştirelim değerli okur. Kaza geçiren
birinin araçtan çıkarılması için 2 şart vardır. Ya
aracın patlaması-yanması gibi bir ihtimal olacak

yada kazazedeye temel yaşam desteği
uygulanması için dışarı çıkarılması gerekecek.

Araçtan çıkarma dediğimiz olay rentek manevrası
ile yapılır ve bu uygulamayı yalnızca sağlık

bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikası olanlar
uygulayabilir. Anlayacağın, sertifikalı bir ilk yardımcı

değilsen araçtaki kazazedeye dokunmamalısın.

Kaza Geçiren Kişiyi Araçtan

Çıkarmaya Çalışma
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Bayılma beyne giden kan miktarının
azalmasından kaynaklı gerçekleşir. Vücudumuz
aslında bayılma sayesinde hayati organlarımıza

akan kan miktarını arttırır. 

Tabiki genelde rastladığımız tokatlamak,
oturtmak gibi yaklaşımların yanında, hastaya su

dökmek, suratına sigara dumanı üflemek gibi
manidar(!) müdahalelere de rastlarız. Halbuki

bunların hiç birine gerek yoktur. 
Hastanın ayaklarını kaldır, travması yoksa

kusma ihtimaline karşı kafasını biraz yana çevir.
Tam olarak yapılması gereken budur değerli
okur, yeni çözümler üretmeye gerek yok ama

değil mi :)

Bayılan Kişinin Ayaklarını Kaldır,

Kafasını Yan Çevir
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Şimdi diyeceksin ne gerek var böyle ütopik
örneklere diye. Gerek var değerli okur, çünkü her
zaman ekmek bıçağı olan bir saldırganın arkasını

toplamazsın. İnsanoğlu her tür kaza ve
yaralanmaya açıktır. 

Olası bir yabancı isim batması durumunda ona
nasıl müdahale edileceğini bilmen iyi olur. Tabi şu
anda burada amacımız detaylı olarak bu konuyu
incelemek değil ancak vücuda batan bir bıçakta
olsa, demirde olsa çekip çıkarmamalıyız. Eğer

yaralanan bölgede ciddi bir damar kesisi olduysa,
oradaki delici isim kanamayı engelliyor olabilir.

Batan cisim, ancak hastane ortamında tüm şartlar
değerlendirilerek yapılan bir operasyonla çıkarılır. 

Delici Cisimle Yaralanmış Kişiden,

Cismi Çıkarma
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Bir açken bir de yemek yerken sen, sen değilsin!
Tezcanlı biri olarak tanınabilirsin, hatta herseyi aynı
anda yapmaya çalışan bir kişiliğin de olabilir. Ama

yemek yerken bunlar sökmez değerli okur. O lokma
milim kayarsa seni doğuran sağlık personelini 4K

HD kalitesinde görürsün :(  

Bence sen sen ol, yemek yerken çok fazla gülme,
konuşma ve acele etme. Tıkalı bir burnun varsa
açılması için içeri tuzlu su mu çekiyorsun, burun
doktoruna mı görünüyorsun bilemem ama tıkalı

burun yemek yerken ağzından nefes almana sebep
olarak riski arttırıyor, çözsen iyi olur. Sürekli tıkanan

bir burnum olduğu için iyi bilirim o hissi :/ Birde
evdeki herkes Heimlich manevrası öğrensin, bu

ikinci hatırlatma bak, bir şey olursa "hoca uyarmadı"
deme lütfen.

Yemek Yerken Gülme, Konuşma,

Acele Etme
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Kendisi sessiz katillerden biridir, tanıştırayım: Uyku
apnesi. Ani gece ölümleri, beyinde hasar bırakma
ve felce neden olma riskiyle de tanınan, genç yaşlı
dinlemeden her yaş grubunda görülebilen ve kesin

önlem alınması gereken bir rahatsızlıktır. Uyku
apnesini nasıl farkedebilirsin ?  

Diyelimki gece sık sık tuvalet ihtiyacın için uyanmak
zorunda kalıyorsun. Yeterince uyusan dahi yorgun

uyanıyorsun ve çoğu sabah şiddetli baş ağrısı
çekiyorsun. Heleki bir de genellikle horluyorsan çok
gecikmeden bir göğüs hastalıkları uzmanına yada
uyku polikliğine gidip kendini göstermeni tavsiye

ederim değerli okur. Korkmana gerek yok,  uygun
gördükleri takdirde seni 1 gece hastanede misafir

ediyorlar ve durumunu saptıyorlar. 

Uyku Apnesine Dikkat !
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Önce ilacı ağzına atıp sonra yana yakıla su ararken
buluyorsan kendini, yalnız değilsin. Ara sıra bende
yapıyorum, bakmayın böyle anlattığıma. Boşuna

dememişler “Hocanın dediğini yap yaptığını yapma”
diye. Aslında bahsettiğim olay sakat bir işlemdir

değerli dostlar. 

Ağız içinde, özelliklede dil altındaki kan
damarlarından dolaşıma geçiş çok hızlıdır. Özünde

yavaş yavaş emilmesi gereken bir ilaç, sen
arkadaşına uzun uzun sesli not atarken ağız

içinden emilebilir ve suyu doldurup içene kadar iş
işten geçebilir. Damarların aniden genişler yada

daralırsa, hiç de tahmin etmeyeceğin sağlık
problemleri hayatına üzücü bir anı olarak iz

bırakabilir.

İlaç Alırken Ağzında Bekletme

(Bekletilmesi Gereken İlaçlar Hariç)
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Balıklama atladığın serin suyun tadı bambaşka olur,
bir istisna hariç! Eğer ki o suyun altında seni
bekleyen tehlikeyi bilmiyorsan geçmiş olsun. 

Belki sivrilmiş bir kaya açmış kollarını seni bekliyor,
belki de derin zannettiğin su, ayak bileklerini

geçmiyor. Eğer vaziyet böyleyse, şanslıysan tek
tesellin kafa üstü atlamamış olmandır. Tabi şanslı
olman, bileklerinin gazoz şişesi gibi kırılmayacağı

anlamına gelmez. Lakin ayakların alçıda 2 ay
geçirebilirsin ama bu durum boynundan aşağısını

hareket ettirememekten iyidir.

Dibini Görmediğin Suya Atlama
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Her şeyde ortalığı ayağa kaldır demek istemedim
ama tetanoz dediğim olayı bir araştır istersen.

Sadece paslı çividen bulaştığını sanıyorsun belki,
maalesef öyle değil. Toprak yada cam gibi birçok

yüzeyden tetanoz bulaşabilir ve öldürme şekli pistir. 

Farketmediğin ve hemen aşısını yatırmadığın
takdirde bir süre sonra belirtileri görmeye başlarsın.
Vücudunda ufak ufak kasılmalar başlar ve git gide

artarak devam eder. Elin kolun titreştiğinde pek
dokunmaz belki ama solunum kaslarının

kasılmasını pek istemezsin. Neticede nefes
alamazsın ve ölürsün. Bana bir şey olmaz deme

değerli okur, fazla erkekliğe de gerek yok :)

Kesikleri Önemse, Tetanoz Aşını

Yaptır
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Hangimizin bir saat sonra ciddi bir kaza
geçirmeyeceği garantidir ki ? Eğer olurda bu tarz

bir durumla karşılaşırsan ne yapacaksın ? 

Kırıkların sinirlere ve damarlara zarar vermemesi
için hareketsiz kal. Seni arabadan çıkarmak,

ayağa kaldırmak isteyen kişileri engelle. Hatta
kendini yaralı gibi hissetmesen bile ambulans
ekipleri ile hastaneye gitmeyi kabul et. Eşeğini

sağlam kazığa bağla demişler, ne doğru söz ama!
Yokluğundan emin olana kadar sanki vücudundaki

yaklaşık 200 kemikten en az bir tanesi kırıkmış
gibi davran ve olası ikincil sakatlıklara yol açma.

Trafik Kazası Geçirirsen Hastaneye

Ambulansla Git
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Yaşı kemale ermiş bir çok amca ve teyze defalarca 
kalp krizi geçirir ve kurtulur. Ama filinta gibi

delikanlılar tek tıkanıklıkla hayatını kaybeder. Bu ne
biçim bir tezat diyebilirsin ancak hepsinin mantıklı

bir açıklaması var. 

Özellikle bir genç ağır sporlar yapıyorsa yanında da
aşırı derecede protein alıyorsa büyüyen sadece kol
bacak kasları olmaz. Kalp de çalışma hızına bağlı

olarak orantılı şekilde büyür. Büyüyen kalbin
yanında kalbi besleyen damarlarda herhangi bir

artma olmaz. Yani anlayacağın kalbin kan ihtiyacı
gittikçe artarken, bunun karşılanması için şartlar
elverişli hale gelmez. Kalbin büyüdüğünde, onu
besleyen damar sayısı artmadığı için en ufak bir

sıkışıklıkta hayati risk daha fazla olacaktır.

Ağır Spor ve Protein Tozunda

Aşırıya Kaçmak, Kalp Krizinden

Ölme Riskini Arttırır
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Haberlerde yeterince örneğini görüyoruz bu kısa
süreli heyecanın acı sonuçlarını. Kendine zarar

vermekle kalmıyorsun, başkalarının hayatını
karartıyorsun bir de. Karayolunu ralli pisti sanan bu

hayata saygısı olmayan insanlar ciddi kazalara
sebep olabileceklerini neden farkedemiyorlar? 

Hadi hatalı sollamayı geçtim, yine içler acısı bir
durum söz konusu, vaziyeti hepiniz biliyorsunuz.
Ancak makas atmak gerçekten de hayatı video

oyunundan farksız gibi görmektir. Daha kaç masum
aile canından olacak birilerinin heyecan arayışı

yüzünden? Lütfen enerjini farklı yollarla at sevgili
okur, atamayanlarıda şikayet et. 

Trafikte Makas Atma
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Felekten bir gece geçireyim derken, gündüzü
çıkaramama ihtimalin var değerli okur, dikkatli oku!
“Alt tarafı alkol, biraz kusarım geçer" diyip ölçüyü

kaçırırsan olma ihtimali bulunan korkutucu
durumlardan bahsedeyim sana. 

Alınan aşırı alkol beyindeki solunum merkezini
deprese eder ve nefes alış verişinde bozulmalar
yaşanır. Hani kusmaktan falan çekiniyorsun ya

bazen, onu unut gitsin. Ne kadar sağlıklı olursan ol
bu ilk bahsettiğim ihtimal en pis olanıdır. Aklının bir

köşesinde bulunsun…

Aşırı Alkol Solunumunu

Durdurabilir
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Senin için hazırladığım bu kitabı umarım faydalı
ve akılda kalıcı bulmuşsundur sevgili okur. Kimse

sevdiklerinin kılına zarar gelsin istemez ama
maalesef her istediğimiz gerçekleşmiyor şu
hayatta. Bizlere de, tedbirli ve bilinçli olmak

düşüyor. Olumsuzlukları önlemlerle engellemek,
mücadelenin en kolay yolu. Ama olurda iş başa

düşer ve ilk yardım yapman gerekirse de
endişelenme! 

Aşağıdaki platformlardan takipte kal.  Eğer nasıl 
 ilk yardım yapıldığını öğrenmek istiyorsan,

 Udemy eğitim platformunda bulunan
yaklaşık 4 saat uzunluğundaki 

"İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi" 
kayıt için seni bekliyor... 

ilkyardimrehberim.com @egitimilkyardim

SON
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