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cANKURTARAN ADAYl / cANKuRTARAN'lN
Adlsoyadl :

Doğum Tarihi :

Tc Kimlik Numarasl i

TeIefon: E-Mail:

sevye:Bronz / Gümüş

cANKURTARAN ADAY| veya cANKURTARANlN DiKKAT|NE:

cankurtarma bilinçli yapıld|ğ|nda emniyetli bir aktivitedir. Ancak farkll fiziksel koşullarda gerçekleştirilen bu
aktivite için, adaylar sağlık açlslndan engel bir durum taşlmamal|dlr. Baz| sağlık 50runlarl varllğlnda
cankurta.anllk yapmak hayati tehlikeye kadar uzanabilen ciddi 50nuçlara yol açabilmektedir. Bu belgedeki
sorular kendi sağlık durumunuzu değerlendİrip bildirimde bulunmanlz için hazlrlanmışt|r. cevaplandlrmadan
önce lütfen her soruyu dikkatlice okuyarak anladlğ|n|ıdan emin olunuz. Anlaşılamayan sorularda.
eğitmeninizden yardlm isteyiniz. sorularl doğru anlayıp doğru cevaplandlrmak güvenli cankurtarma
yapmanlz ve sağllğlnlz için son derece önemlidir. Kadlnlarln gebe olmaları ya da yakın zamanda gebelik
planlryor olma5l halinde cankurtaranltk yapmaları 5aklncalldIr.

Lütfen sağl|ğınızla ilgili ikinci sayfada yer alan sorulara vereceğiniz cevabln yanlndaki kutucuğa çarpl koyarak

işaretleyiniz.

Herhang| bir kalp damar hastallğl geçirdlniz mi? ı Haylr / ı Evet

Kalp krizigeçirdiniz mi? ı Hayır/ ı Evet

Göğsünüzde ağrl, s|k|şma hissi, nefes darllğ|oluştu mu? ı Haylr/ İ Evet

Herkesten daha çabuk yorulur musunuz? İ Hay|r / tr Evet

Halsizlik şikayetleriniz var mı? ı Hayır / tr

EVet

Yüksek tansiyon şikayetiniz var mı? a Haylr / ı Evet

45 yaş üstü adaylar için;

sigara, puro, pipo allşkanlığız var ml? Hayr / İ Evet

Ailede kalp hastallğl hikayesi var ml? ! Hayır / ı Evet

Şeker hastaİğlnlz var ml? tr Hayır / ı Evet
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Kan kolesterol düzeyiniz yükek mi? ı Haylr/ ! EVet

sü.ekli kul|and|ğlnız heİhangı bir ilaç var mt? ı Haylr / ı EVet

Herhangi blr akciğer rahatsEllğı (tüberküloz, pnaimoni, bronşit v.b.)

geçirdlniz mi? ! Haylr / ı
Evet

Astımlz var m|? ı Haylr / ı Evet

Nefes dar|lğl, h|nIt| şikayetleriniz oluyor mu? ı Haylr/ İ Evet

Pnömotoraks geçirdlniz mi? ı Haylr/ ı Evet

Akciğerler veya göğü5 boşluğuyIa il8ili ameliyat oldu nuz mu? ı l-|ay|r / D EVet

slk nezle, grip, sinüzİt olur musunuz? ı Hayr / ı Evet

saman nezlesi, alerjik rinit problem|niz var mü? tr Hayır/ ı Ev€t

Burnunuzdan nefes almakta zorlanır mısınız? a Hayır / l EVet

Panik atak, yükseklik, kapal| ya da açlk alan korkunuz vaİ ml? ı Haylr / ı Evet

Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığ|nlz var ml? ı Haylr/ ı Evet

Hiç epilepsi(sara)nöbetigeçirdiniz mi? ı Hay|r/! Evet

Hiç baylma, bilinç kaybl geçirdiniz mi? tr Hayır / ı Evet

Hiç bilinç kayblna yol açan kafa travmas|, yaralanma geçirdiniz mi? ı Haylr / D Evet

8el, boyun Ve slrt ağrllarlndan şikayetçl misiniz? ı Haylr / ı Evet

Herhangi bir travma sonras| kol, bacak Ve bel sorunlarlnlz oldu mu? ı Haylr / ı Evet

KolVe bacaklarlnlza yayı|an ağrl, uy|Jşma şikayetleriniz var ml? ı Haylr/ a EVet

Migren, tekrarlayan baş ağrllan şlkayetiniz var mı? ı Haylr/ ı Evet

Baş dönmesı şikayetlerlnlz oluyor mu? İ Hay|r / ı Evet

llerl derecede araç ya da deniz tutmasl yaşar mısln|z? ı Haylr / İ EVet

son günlerde aşlrl svl kayb! {bulantı, kusma, ishal v.b.) yaşad|nlz ml? ı Haylr / ı Evet

Şeker hastallğlnlz var ml? ı Haylr/ ı Evet

Herhangi bir kan hastallğ|nlu (hemofiIi, lösemi, anemiv.b.)var ml? ı Hay|r/ı Evet

Mide ba rsak slstemi ile ilgili herhangi bir operasyon geçirdiniz mi? ı Haytr / ı Evet

Kanll dlşkllama ya da kanll idrar yapma sorununuz oldu mu? D Haylr / ı Evet

son alt| ay içinde herhangi bir operasyon geçirdIniz mi? ı Hayır / ı Evet

Uyuşturucu ya da alkolizm sorununuz var ml? ı Haylr / ı Evet

H€rhangi bir uzuv eksikliğiniz var mı? ı Hay|r/ ı Evet

Herha ngi bir fonkiyon açlslndan engellİ misiniz? ı Hay|r / İ Evet

Yukarldaki sorularl okuyup anlayarak eğltmen BEDR| slNcAR/YAuN AYGÜN/B.DAĞHAN GÜİ{Üz'in
gözetiminde doğru olarak cevapladlm. Şu an var olan veya geçmişte yaşadlğım sağllk sorunlarlyla il8ili yanlış

bildirim|erim sonucu, ya da kendi hatam sonucu cankurtarma eğitim ve faaliyetlerimde ortaya çlkabilecek her

tür|ü sorunla ilglll sorumluluğu kabul ediyorum.
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