İLK YARDIM SERVİSİ

1. SERVİSİN KURULUŞU
1 Servis Amiri
1 Servis Amiri Yardımcısı
7 Takım Amiri
23 Ekip Başı
138 Ekip Personeli
Toplam 170 kişidir.

2. GÖREV VE TOPLANMA YERİ
Görev ve toplanma yeri, Fakülte Dekanlık Binası girişidir
gösterilmiştir.

EK Krokide

3. PERSONELİ
Personel listesi EK-1 de belirtilmiştir.

4. SERVİS AMİRİNİN GÖREVİ
a) Servis personelinin eğitilmesi ve görevlerinin tebliğ ve tespiti.
b) Değişikliklerin tespiti.
c) İş Bölümü.
d) Eğitim ve donatım gibi hususlarla ilgili olarak verilen görevler.
e) Diğer servis amirleri ile barışta ve olağanüstü hallerde sürekli karşılıklı
işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.
5. SERVİSİN GÖREVLERİ
a. Olağanüstü durumlar ve diğer tehlikeli durumlarda (doğal afetler, vs.)
Fakültemiz binasında ve çevresinde taarruzların veya doğal afetlerin tesiri
ile yaralanan veya hastalananlara ilk sıhhi yardımda bulunmak.
b. Ölen varsa bunların kimliklerinin tespit edilerek sahiplerine teslimi veya
gömülmelerinin sağlanması.
c. Ölülerin üzerlerinden çıkan eşyaların tespit edilerek ilgili kişi yada
kurumlara teslim edilmesi.

SERVİSİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
8.

OLAĞANÜSTÜ HAL VEYA SEFERDE














9.

Servis amiri tarafından personelin toplanma yerinde toplanması
sağlanarak yoklama yapılması, yangın ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları,
ikaz ve alarm sırasında ne şekilde hareket edeceklerinin belirtilmesi
Malzeme ve teçhizatın gözden geçirilmesi ve kullanılır halde
bulundurulması.
Personel arasında görev taksimi yapılması.
Tehlikenin türüne göre ilkyardım çalışmalarına katılanların hangilerinin ilk
önce nerelerde çalışma yapacaklarını tespit etmek,
Yaralıların emin bir sığınağa toplanması ve tedavisi mümkün olanların
tedavilerinin buralarda yapılması,
Tedavisinin mevcut imkanlarla mümkün olmadığı hasta yada yaralıların
hangi sağlık kuruluşlarına sevki için Kontrol Merkezi ve Karargah
servisinden bilgi alınması ve ambulansla gönderilmesi.
Hastaların bina içerisinde bulunacağı yerin tespit edilmesi.
Yaralılara yaralı kartı tanzim edilmesi,
Yaralıların ambulans yükleme veya ileri ilkyardım merkezlerine taşınması
Ölülerin kimlik tespiti ve ölü kartı hazırlanması, sahiplerine teslim edilmesi,
Şayet varsa bina ve çevresinde radyoaktif maddelerle bulaşmış kısımlarda
hareket kolaylığı sağlamak.

İKAZ VE ALARM SIRASINDA (RADYOAKTİF SERPİNTİ DAHİL)

Bütün servis personel,
müdahalesinde bulunur.

10.

sığınakta

toplanmış

yaralılara

ilk

yardım

ANİ (İHBARSIZ) TAARRUZDA

Ani taarruzda bütün personel bodrum katlarda saklanır. Durumu ilgili yerlere
bildirirler. Korunma ve Savunma Tertibi alırlar.

11.

TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRA

Ölü varsa; ölenlerin kimlik tespiti yapılır, sahiplerine teslim edilir veya gömülür.
Ölenlerin üzerinden çıkan eşyalar sahiplerine teslim edilir.

