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Giriş ve Amaç: Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalıklarla 
karşılaşmamız kaçınılmazdır. Ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda insan 
yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, olay yerinde 
her zaman bir sağlık görevlisi olmayacağı için müdahalede bulunan kişilerin kendilerine ya da 
başkalarına yapacakları ilk yardım, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmanın önlenmesinde ve 
iyileşme sürecinde önemli rol oynar (1,2). 
Cezaevlerindeki mahkûmların sayıları genel olarak toplumlarda düşük olmasına rağmen sayıları 
giderek artmaktadır(3). Mahkûmların çevresi ve kişisel özellikleri dışında risk faktörlerinin çoğu 
genel popülâsyona benzerdir. Uluslararası literatürde mahkûmiyetle ilgili başlıca konular arasında 
psikiyatrik hastalıklar, alkol ve ilaç kullanımı, öfke ve şiddet gelmektedir(3). Kaza ve yaralanmalarla 
karşılaşma olasılığını arttıran bu durumlara ek olarak mahkûmların sağlık durumları, dışarıdaki 
kişilerden daha kötüdür ve kendine zarar verme, intihar girişimleri de daha fazladır(4).  
Özellikle 5000 kapasitenin altında olan cezaevlerinde mesai saatlerinden sonra sağlık personeli 
nöbete kalmamaktadır (5). Koğuşlarda kaza ya da sağlık sorunu olduğunda 112 acil ambulans 
servisi bireye ulaşana kadar geçen zamanda ilk müdahalenin koğuşta bulunan diğer mahkûmlar 
tarafından yapılması gereği kaçınılmazdır. Bu nedenle cezaevinde kalan mahkûmların ilk yardım 
konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu konuda eğitilmeleri önemlidir.  
Bu çalışmada mahkûmların temel ilk yardım uygulamaları konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve 
bu konudaki deneyimlerini paylaşmak amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mersin E tipi kapalı cezaevinde adalet bakanlığından gerekli izinler ve 
etik kurul onayı alındıktan sonra Nisan - Haziran 2011 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evrenini Mersin E tipi kapalı cezaevinde mahkum olan ve okuma yazma bilenler 
oluşturmaktadır. Cezaevi kayıtlarından 1600 erkek mahkum olduğu tespit edilmiş ve bunların 
%30'una ulaşılması hedeflenmiştir (6). Bu doğrultuda cezaevi kuralları gereği görüşmeye izin 
verilen mahkumlardan ankete katılmayı kabul edenlerle çalışılmıştır. Yine cezaevi kuralları gereği 
mahkumlar cezaevi görevlileri tarafından her koğuştan rastgele şekilde seçilerek görüşme odasına 
alınmış ve gerekli minimum sayıya ulaşana kadar bu mahkumlara anket uygulanmıştır. 
Araştırmacılar tarafından literatüre uygun olarak hazırlanan toplam 23 sorudan oluşan anket 
formundaki ilk 9 soru sosyo-demografik özellikler, ilk yardım gerektiren durumlar ile karşılaşma 
deneyimlerini, son 14 soru ise ilk yardım hakkındaki bilgilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. 
Katılımcılara sözel olarak araştırmanın amacı açıklandıktan sonra araştırmaya katılmak isteyenlerin 
yazılı onamları alınıp, yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. 
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Verilerin istatistiki analizinde SPSS v.11.5 paket programı kullanılmıştır. Mahkûmların her bir 
soruya verdiği doğru yanıt sayıları hesaplanarak % cinsinden her bir mahkum için başarı puanı elde 
edilmiştir. Başarı puanları bakımından grupların karşılaştırılmasında Independent Samples t test ve 
One-Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amacıyla Chi-Square testinden yararlanılmış, p<0,05 ise sonuçlar anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular: Araştırmaya katılan mahkûmların yaş ortalaması 31.43 ± 10.48 ‘dir (yaş aralığı:18-67). 
Mahkumların %32.1’i ilkokul, %31.5’i ortaokul ve sadece %3.8’i yüksek okul/üniversite mezunudur. 
Araştırmaya katılan mahkumların %34.7’si topluma karşı (uyuşturucu), %29.2’si ise mala karşı 
(hırsızlık vs) işlenen suçtan dolayı hapishanede bulunmaktadır. Araştırmaya katılan mahkumların 
%23.4’si cezaevinde bulundukları son altı ayda ilkyardım gerektiren bir durumla karşılaştıklarını, bu 
olayların %34.8’nin 13-19, %32.1’nin ise 20-24 saatleri arasında meydana geldiğini ve ilk 
müdahalenin %58’nin mahkumlar tarafından yapıldığını belirtmişlerdir (Tablo1). Mahkumların 
cezaevinde karşılaştıkları olayların %17.9’unu bayılma, %13.4’ünü kırık/çıkık/burkulmalar, 
%12.5’ini ise kesiler oluşturmaktadır (Tablo 2). Araştırmaya katılan mahkumların %89.7’si ilkyardım 
gerektiren bir durumla karşılaşırsa müdahale edeceğini belirtmiştir (Tablo1).  
Anketteki ilkyardımla ilgi sorulara doğru verilen doğru cevap ortalaması 42.42 ± 16.44 olarak 
bulunmuştur. 14 bilgi sorusunun hepsine doğru cevap veren çıkmazken, 13 soruya doğru cevap 
veren 1 kişi, hiçbir soruya doğru cevap veremeyen 2 kişidir. On üç doğru cevap üzerinden 
değerlendirildiğinde altı soruya doğru cevap verenlerin %18,5, beş soruya doğru cevap verenlerin 
%16.8 ve yedi soruya doğru cevap verenlerin ise %14.7 olduğu ve toplamın %50’sini oldukları 
görülmüştür. 
Araştırmaya katılan mahkumların %84’ü elektrik çarpan birini ortamdan nasıl uzaklaştıracağına 
doğru cevap verirken, sadece %11.4’ü solunum yolunda yabancı cisim aspirasyonuna müdahaleye 
doğru cevap vermiştir (Tablo 3). 
Eğitim durumuna göre başarı puanları bakımından gruplar arasında bir farklılık vardır (p=0,001). 
Eğitim düzeyi arttıkça başarı puanları da paralel olarak artış göstermektedir. Post hoc test 
sonucuna göre bu farklılık yüksek okul grubundan kaynaklanmakta, bu grup lise grubuna 
benzemekle birlikte diğer tüm gruplardan istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir 
(tablo4).  
Yaş ile başarı arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki söz konusudur ( p=0,029). 
Tutukluluk nedeni ile ilk yardım gerektiren bir duruma müdahale etmesi arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur (p=0,153). Tutukluluk nedenine göre başarı puanları bakımından gruplar arasında bir 
farklılık yoktur (p=0,519). 
Sonuçlar: Mahkûmların ilkyardım bilgi düzeyi düşük bulunmasına rağmen, başlarına gelen acil 
olayların büyük çoğunluğuna yine kendilerinin müdahale ediyor olması cezaevi gibi toplu yaşanılan 
yerlerde yaşamak zorunda kalan bireylere ilkyardım eğitimi verilmesi gerekliliğini düşündürmüştür.  
Ayrıca cezaevinde ani gelişen olaylara infaz koruma memurlarının da müdahale ediyor olmasından 
dolayı bu grubunda bilgi düzeyinin değerlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi önerilebilir. 
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Tablo1.   

 

 Sayı Yüzde 

Öğrenim Durumu n=445 

Okur-yazar 29 6,5 

İlkokul 143 32,1 

Ortaokul 140 31,5 

Lise 116 26,1 

Yüksek okul/üniversite 17 3,8 

   

İşlenen suçlar n=455  

Cana karşı işlenen suçlar(adam öldürme-

yaralama vs) 
95 20,9 

Topluma karşı işlenen suçlar (uyuşturucu) 158 34,7 

Mala karşı işlenen suçlar (hırsızlık, gasp, vs) 133 29,2 

Diğer  69 15,2 

   

Son 6 ayda ilkyardım gerektiren durumla karşılaşma durumu 

n=482 

Karşılaşmış 113 23.4 

Karşılaşmamış  369 76.6 

   

İlkyardım gerektiren durumun oluş zamanı n=112 

08-12 saatleri arası 26 23,2 

20-24 arası 36 32,1 

13-19 arası 39 34,8 

01-07 arası 11 9,8 

   

İlkyardım gerektiren duruma ilk kim müdahale etti n=112 

Cezaevi doktoru 15 13,4 

Cezaevi hemşiresi/sağlık memuru 8 7,1 

İnfaz koruma memuru 13 11,6 

Diğer mahkûmlar 65 58,0 

112 ambulansı 11 9,8 

   

ilkyardım gerektiren duruma müdahale etme durumu n= 478 

Müdahale ederim 429 89,7 

Müdahale etmem 49 10,3 
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Tablo: 2 

 

Karşılaşılan ilkyardım gerektiren durum n=112 

Kesi  14 12,5 

Bayılma  20 17,9 

Epilepsi nöbeti 8 7,1 

Sinir krizi 9 8,0 

Göğüs ağrısı/kalp krizi 11 9,8 

İntihar  girişimi 7 6,3 

TA problemi 6 5,4 

Kırık /çıkık/burkulma 15 13,4 

Hipoglisemi  1 ,9 

Alerjik reaksiyon 2 1,8 

Düşme  7 6,3 

Solunum sıkıntısı/astım 5 4,5 

Vücudun herhangi bir bölgesinde 

şiddetli ağrı 
4 3,6 

Yanık  1 ,9 

Yüksek ateş 2 1,8 

 

Tablo:3 

 

İlkyardım soruları n=482 Doğru cevap 

 Sayı  Yüzde  

Solunum varlığını değerlendirme 269 55,8 

Solunum yolunu tam tıkayan yabancı cisim 

aspirasyonuna müdahale 

55 11.4 

Kalbin durduğunu anlama 360 74.7 

Kalbi durmuş birine ilk müdahale 390 80.9 

Elektrik çarpan birine ilk müdahale 405 84 

Arter kanamasını ayırt etme 228 47.3 

Burun kanamasına ilk müdahale 73 15.1 

Hipoglisemiye ilk müdahale 128 26.6 

Göğüs ağrısında verilecek doğru pozisyon 75 15.6 

Epilepsi nöbeti geçiren birine ilk müdahale 67 13.9 

Kırıklarda ilk müdahale 276 57.3 

Küçük yanıklarda ilk müdahale 228 47.3 

Bayılan bir kişiye verilecek pozisyon 128 26.6 

 Burkulmalarda ilk müdahale 181 37.6 
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Tablo:4 

 

Eğitim durumu ve ilkyardım bilgi düzeyi  

Okur-yazar 39,16    ±     15,92 

p=0,001 

İlkokul 39,41     ±    15,78 

Ortaokul 41,27    ±     15,96 

Lise 46,79      ±    16,46 

Yüksek okul/üniversite 53,78      ±    17,87 

 

 


