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ALAN

Anestezi ve Reanimasyon

DAL/MESLEK

Anestezi Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Kardiyopulmoner Resüsitasyon

MODÜLÜN TANIMI

Yetişkin, çocuk ve yenidoğana kardiyopulmoner
resüsitasyon uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE
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ÖNKOŞUL
YETERLİK

Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamak.
Genel Amaç: Bu modül ile hastane ve/veya teknik
laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında,
kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayabileceksiniz.
Amaçlar :

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına
uygun olarak ve anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda,
yetişkinlere
kardiyopulmoner
resüsitasyon uygulayabileceksiniz.
2. ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına
uygun olarak ve anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda, çocuklara kardiyopulmoner resüsitasyon
uygulayabileceksiniz.
3. ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına
uygun olarak ve anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda,
yenidoğana
kardiyopulmoner
resüsitasyon uygulayabileceksiniz.
Donanım: Monitör, defibrilatör, iletken jel, airway
çeşitleri, laringoskop, bleyd, entübasyon tüpleri, kaf
enjektörü, kombi tüp, laringeal maske, cep maskesi, oksijen
maskesi, resüsitasyon ilaçları, enjektör çeşitleri, ambu,
ventilatör, IV kateterler, % 09 luk NACI solüsyonu, ringer
laktat, antiseptik solüsyon, spanç, ped, havlu, ısıtıcı,
aspiratör ve sondaları.
Ortam: Hastane, teknik laboratuvar.

iii

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlış, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) fonksiyonunu kaybeden kalp ve akciğerin
yeniden çalışmasının sağlanması için esas neden tesbit edilip tedavi edilene kadar uygulanan
semptomatik bir tedavi şeklidir.
Akut solunum yetmezliği olan hastalarda veya kardiyopulmoner arrest durumunda,
solunum ve dolaşım desteklenmeli, özellikle yaşamsal önemi olan beyin ve kalbin oksijen
ihtiyacı karşılanmalıdır. Kalp durmasının ilk dakikalarında doku hipoksisi gelişir. CPR’de ilk
2- 5 dakika arası kritik süreçtir. Bu uygulamalar esnasında zamana karşı yarış vardır.
Kaybedilen her saniye hastanın yaşama şansını azaltmakta ve geri dönüşümsüz nörolojik
bozukluk riskini artırmaktadır.
Son yıllarda hastane içerisinde gelişen arrestlere müdahalede kalitenin artırılması için
sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Özel numara ile aranan resüsitasyon ekibi, hastanenin belli
yerlerine yerleştirilen resüsitasyon ekipmanları ve acil kod sistemi bu çalışmalara örnektir.
Anestezi teknisyenlerinin mesleki bilgi ve becerileri, resüsitasyon ekibi içerisinde yer
almalarını sağlar. Özellikle ileri havayolu açma teknikleri ile ilgili bilgi ve becerileri ileri
yaşam desteği uygulamalarında önemlidir.
Sizlere bu modülle erişkin, çocuk ve yenidoğan resüsitasyonu ile ilgili bilgi ve beceri
kazandırmak amaçlanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına ve anestezi uzmanının direktifleri
doğrultusunda, yetişkinlerde kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayınız.

ARAŞTIRMA




AHA ve İLCOR hakkında araştırma yaparak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği arasındaki uygulama ve uygulayıcı
farklılıklarını araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Fizyolojik kompanzasyon ve dekompanzasyon mekanizmalarını araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YETİŞKİNLERDE KARDİYOPULMONER
RESÜSİTASYON
Yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi yeniden hayata döndürme
çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı, kardiyopulmoner resüsitasyon olarak
adlandırılır.
Fizik muayenede, büyük arterlerden nabız alınamadığı, kalp seslerinin duyulmadığı ve
arter basıncının sıfır olduğu tablo, klinik ölüm olarak adlandırılır. Kardiyopulmoner arrestten
sonra 4-6 dakika içerisinde beyin hücreleri ölmeye başlar. Hastanın beyin hücrelerinin
ölmesi ile biyolojik ölüm oluşur. Hasta, zamanında ve etkin yapılan müdahale ile geri
döndürülebilir, ancak biyolojik ölüm oluştuktan sonra geri döndürülemez. Bu müdahalelerin
herhangi bir ilaç veya cihaz kullanılmadan yapılan kısmına, "temel yaşam desteği"; cihaz ve
ilaç kullanılarak yapılan kısmına ise “ileri yaşam desteği” denir.
American Heart Association (AHA-Amerikan Kalp Vakfı), European Resuscitation
Council (ERC – Avrupa Resüsitasyon Konseyi) ve İnternational Liaison Committee On
Resuscitation (ILCOR – Uluslararası Resüsitasyon Komitesi) gibi kuruluşların birlikte
çalışması ile tüm dünyada uygulanması planlanan bir CPR algoritmi oluşturulmuştur.
Kılavuzlar sağlık çalışanları için belirli standartları oluşturmak fikir ve uygulama birliğini
sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanmaktadır. Sağlık
Bakanlığı ve Resüsitasyon Derneği üyeleri ERC kılavuzunu uygulamaktadır. Biz de bu
modülde ERC 2010 kılavuzunu dikkate almaktayız.
Hastane Acil Kod Sistemi: Hastane acil kodları tüm dünyada çeşitli acil durumları
ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılır. Acil kodlar (renkler: mavi kod, pembe
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kod gibi, sayılar: kod 10, 20, 66 gibi) acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda
uzmanların hızlı müdahalelerine imkân veren genel uyarı durumlarıdır. Bu acil kod
durumlarının ana amacı, olay anında en kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir
kurum anlayışı sağlamaktır. Kod durumları olarak genellikle renk isimleri kullanılır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları ile 2008
yılı içinde tüm kamu hastanelerinde Mavi Kod ve Pembe Kod ile ilgili standart bir çalışma
yapılmıştır.


Mavi Kod: Acil durumlarda KPR ekibine hızla haber verilmesini sağlayan,
ekibin olay yerine en kısa sürede ulaşmasına yardımcı olan çağrı bildirim
sistemidir. Mavi kod çağrısı, özel donanımlı CPR ekibi üyelerine aynı anda
farklı iletişim cihazları ile yapılabilir.










Acil müdahale gerektiren bir solunumsal veya kardiyak arrest durumunu
belirtir.
Bu durumlarda en kısa sürede hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu
gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati
fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar
görmemesi için uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre
bulunur.
İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.
Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için
hastanenin mavi kod prosedürü bulunur.
Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin mavi kod noktaları'nda acil
müdahale ekipmanları hazır bulunur.
Uzmanlara olayın hızlı bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi
için genellikle teknoloji ürünlerininden oluşan bir mavi kod sistemi
kullanılır.

Pembe Kod: Çocuk kaçırma vakası için kullanılır. Çocuklara takılan bileklik
benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda
güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.

Resüsitasyon ekibi; anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, dâhiliye uzmanı ve
hemşirelerden oluşturulur. Hastanın servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe
katılır. Tüm sağlık çalışanları kardiyak arresti tanıyabilmeli, yardım çağırabilmeli ve
resüsitasyona başlayabilmelidir. Özellikle ameliyathane, yoğun bakım ve acil ekibi
resüsitasyon becerisine sahip olmalıdır.

1.1. Kardiyopulmoner Arrest
Kardiyopulmoner Arrest (CPA), kalbin ve solunum işinin durmasıdır. Solunum
arrestinde nabız devam ederken kardiak arrestte nabız yoktur. Öncelikle kardiak arrest
gelişmişse 10-20 saniye sonra solunum arresti de gelişir. Öncelikle solunum arresti
gelişmişse kalp birkaç dakika daha çalışmasına devam edebilir.
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Klinik olarak kalp durması olayının gelişmesi ile hastalarda birdenbire bilinç kaybı
gelişir, solunum bozularak birkaç saniye içerisinde tamamen durur. Bu tabloya ağır bir
siyanoz, konvulsiv hareketler, pupillaların dilate ve fikse olması eşlik eder. Agonal solunum
(iç çekme) ani kardiak arrestten sonra genellikle ilk birkaç dakika içerisinde ortaya çıkar. Bu
solunumlar normal solunumla sıklıkla karıştırılmakta ve hastanın zorlukla nefes almaya
çalıştığı zannedilmektedir ancak bu solunum şekli yanıltıcıdır ve CPR’ye hemen
başlanılmalıdır.
Hiç bir kurtarma girişimi uygulanmazsa serebral dolaşımın durmasından 10 saniye
sonra bilinç ve solunum kaybolur, 40 saniye sonra pupillalar büyümeye başlar, 90 saniye
içinde en büyük halini alır(=midriyazis), 3- 5 dakika sonra ise geri dönüşümsüz beyin hasarı
oluşmaya başlar.
Hastanede meydana gelen kardiyopulmoner arrestlerin çoğu ani değildir ve gerekli
önlemler alındığında önlenebilir. Riskli hastalar monitörize şekilde takip edilmelidir.
Solunum sayısı gibi basit vital bulguların değerlendirilmesi bile kardiopulmoner arreste
gidişi işaret edebilir.
Akut Değişiklik

Fizyoloji
Tehdit altında.
Tüm solunum arrestleri.
Solunum sayısı 5 / dk.
Solunum sayısı 36 / dk.
Tüm kardiyak arrestler.
Nabız hızı 40 atım / dk.
Nabız hızı 140 atım / dk.
Sistolik kan basıncı 90 mmHg.
Bilinç düzeyinde ani azalma.
GKS’nda 2 puandan fazla düşme.
Tekrarlayan veya uzun süren nöbetler.
Yukarıda sayılan kriterlere uymadığı halde
şüphe uyandıran hastalar.

Hava yolu
Solunum
Dolaşım

Nörolojik durum
Diğer

Tablo 1.1: Acil tıbbi ekibi çağırma kriterleri

1.2. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği
Temel yaşam desteği, yardım gelene kadar veya hasta bir sağlık kuruluşuna
nakledilene kadar geçen sürede, tanının konulduğu yerde yapılması gerekenleri kapsar.
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği evrelerini keskin sınırlarla birbirinden ayırmak
mümkün değildir. Hastane içinde gelişen kardiak arrestlerin tümünde öncelikle
kardiopulmoner arrestin hızla tanımlanması ve standart bir telefon numarası ile yardım
çağrılması gerekir.
Yaşam kurtarma zinciri: Kardiak arresten sonra başarılı bir sonuca ulaşılmasında
etkili girişimler, “yaşam kurtarma zinciri” kavramı içerisinde ele alınır. Yaşam kurtarma
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zinciri dört halkadan oluşur. Zincirin halkaları; Erken tanı ve yardım çağırma, erken
kardiyopulmoner resüsitasyon, erken defibrilasyon ve resüsitasyon sonrası bakımdır.
Bu zincirin gücü, en zayıf halkasının gücü kadardır. Bu nedenle tüm halkaların güçlü
olması şarttır. Hastanın fibrilasyonda geçirdiği her 1 dakika yaşam şansını % 7-10
azaltmaktadır.

Tablo1.2: Yaşam kurtarma zinciri (ERC 2010)

Hasta sırt üstü, sert bir zemin üzerine yatırılır. Baş, göğüs seviyesinde olmalıdır.
Uygulamalar C, A, B olarak adlandırılan 3 (üç) basamakta yürütülür. C, A, B
basamaklarında yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler ileri yaşam desteği başlığı altında daha
detaylı olarak verilecektir.
Temel yaşam desteği uygulandıktan sonra hasta, normal soluyor ise yan yatırılarak
derlenmesi sağlanır. Bu pozisyon (duruş), hareket etmeyi önlemelidir, başı koruyarak yan
yatırmaya yakın olmalıdır, solunumu bozmamak için göğse baskı olmamalıdır. Bu hastalar
monitörize edilerek yakın takibe alınır ve resüsitasyon ekibine devredilerek yapılan işlemler
hakkında bilgi verilir.

Şekil 1.1: Derlenme pozisyonu

“İleri yaşam desteği” ile ilgili bilgilere geçmeden önce İlk Yardım dersine ait
“Temel Yaşam Desteği ” modülünü tekrar ediniz.
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1.3. İleri Yaşam Desteği
İleri yaşam desteği; bu konu ile ilgili eğitim görmüş tıp mensupları tarafından solunum
yolunun açılması ve solunumun sağlanması için uygulanan ileri hava yolu açma teknikleri ile
spontan kalp ritminin geri döndürülmesi için gerekli defibrilasyon ve ilaç tedavilerini içerir.
İleri yaşam desteğini kısaca şöyle sınıflandırabiliriz.





Solunum yolunu güvenliğinin sağlanması.
Yapay solunum uygulaması.
Defibrilasyon.
Damar yolu açılması ve ilaç uygulaması.

Tablo 1.3 Yetişkin ileri yaşam desteği algoritması (ERC 2010)
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1.3.1. CPR Gereken Hastaya Acil Yaklaşım
CPR esnasında uygulayıcıların olası bulaşma risklerine karşı gerekli bireysel koruyucu
önlemleri alması gerekir. Uygulamalar esnasında uygulayıcıların güvenliği birinci önceliktir.
Alınabilecek güvenlik önlemleri şunlardır;









Hiç zaman kaybetmeden eldiven giyilir.
Gerektiğinde gözlük, önlük ve yüz maskesi kullanılır.
Hastada ciddi bir enfeksiyon varsa tümüyle koruyucu kıyafet giyilir.
Delici kesici alet yaralanmalarına karşı önlem alınır.
Hastanın nakli esnasında dikkatli olunur.
Solunum desteği sırasında filtreli cep maskesi veya tek yönlü valvi olan bariyer
cihazı kulanılabilir.
Zehirlenme tablolarında solunum desteği esnasında ekshalasyon havasından
kaçınılır.
Deri ya da solunum sisteminde kolaylıkla emilebilen korozif kimyasal
maddelerle ( güçlü asid, alkali ) temastan kaçınılır.

Hastayı değerlendirme: Klinikte kollaps olan veya tümüyle bilinçsiz hastaya
müdahale edilirken,





İlk önce yardım için seslenilerek ardından hastanın yanıtı değerlendirilir.
Hasta nazikçe omuzlarından sarsılıp yüksek sesle “ iyi misiniz?” diye seslenilir.
Hasta monitörize ise monitör bulgularına göre hareket edilir.
Eğer diğer sağlık çalışanları yakında ise birlikte hareket edilir.

Hasta yanıt verirse: Temel yaşam desteğinin CAB’si değerlendirilir, oksijen verilir,
monitörize edilir ve damar yolu açılarak hasta yakından takip edilir.
Hasta yanıt vermezse: Uygulamada sıralama personelin eğitimine, solunum ve
dolaşımın değerlendirilmesindeki deneyime bağlıdır. Cevapsızlık, solunumun olmaması veya
anormal (yetersiz) solunumun birlikteliğinde şüpheli kadiyak arrest protokolu uygulamaya
koyulmalıdır. Agonal solunum (arasıra iç çekme, zorlu veya gürültülü solunum) kardiyak
arrestin erken döneminde sıktır ve kardiyak arrest belirtisidir; yaşam veya dolaşım belirtisi
olarak algılanmamalı, zaman kaybetmeden aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir.





Henüz gelmediyse yardım çağrılır.
Hasta sırtüstü çevrilir.
Hastanın ağız içine bakılır. Yabancı cisim veya doku parçası görülebiliyorsa
uygun şekilde parmaklar, forseps veya aspiratörle uzaklaştırılmaya çalışılır.
Hastanın başı geriye, çenesi öne-yukarıya çekilerek hava yolu açılır. Hava
yolunun açılması başı geriye itme (head tilt), çeneyi öne yukarı kaldırma (chin
lift) ve jaw thrust manevraları ile sağlanabilir. (Şekil 1.2’yi inceleyiniz).
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Head tilt and chin lift

Jaw thrust

Şekil 1.2: Temel hava yolu açma manevraları





Servikal vertebra yaralanmasından şüphelenilen hastalarda çenenin kaldırılması
(jaw thrust) yeterlidir. Bu hastalarda hava yolunun açılmasının ve yeterli
ventilasyonun sağlanması önceliklidir. Jaw thrust manevrası başarısız olursa
hava yolunu açık tutacak kadar baş geriye doğru hafifçe itilir. Yeterli sayıda
kurtarıcı varsa başın hareketini minimal düzeyde tutmak için ellerle baş, boyun
ve gövde aynı hizada tutularak stabilizasyonu sağlanır.
Hava yolu açıkken hastanın solunum yapıp yapmadığı “bak, dinle, hisset”
yöntemi ile kontrol edilir. Hastanın göğüs hareketlerine bakılır, ağızdan
solunum sesi dinlenir ve solunum yanakta hissedilmeye çalışılır. Bu
değerlendirme 10 saniyeden fazla sürmemelidir. (Şekil 1.3’ü inceleyiniz.)

Şekil 1.3: Solunumun değerlendirilmesi

9



Hastada dolaşım belirtileri kontrol edilir. Nabız karotis arterden en fazla 10
saniye içerisinde değerlendirilmelidir.

Güncellenen 2010 kılavuzunda, bak- dinle hisset yöntemi ve nabız kontrolü için
fazla zaman kaybedilmemesi ve hızlı bir değerlendirme ile derhal kalp masajına
başlanmasının önemine dikkat çekilmektedir.




Hastada yaşam belirtileri varsa acil tıbbi değerlendirme gereklidir.
Değerlendirme protokollere bağlı olarak resüsitasyon ekibi tarafından
yapılabilir. Resüsitasyon ekibini beklerken hastaya uygun pozisyon verilerek
oksijenasyonu sağlanır, monitörize edilir ve damar yolu açılır. Solunum
arrestinde (nabız var fakat solunum yoksa) hastaya solunum yaptırılır ve her 10
solukta bir dolaşımı kontrol edilir.
Hastanın solunumu yoksa ve uygulayıcı yalnızsa;

Yakında yardım edecek kimse varsa yardım çağırması, resüsitasyon
malzemelerini ve defibrilatörü getirmesi istenir.

Yalnız olunduğu durumda ise önce yardım çağrılır ve hızlıca araç
gereçler getirilir.

Hastaya, 30 göğüs kompresyonu (dış-eksternal kalp masajı) uygulanır ve
ardından 2 soluk verilir.

Kalp masajı: Kalp masajı intratorasik basıncı artırarak (torasik pompa) veya direk
kalbi sıkıştırarak (kardiyak pompa) kan akımını sağlar. Kalp debisinin yeterliliği en-tidal
karbondioksit veya arteriyel pulsasyonların monitörizasyonu ile saptanabilir.


Göğüs kompresyonu için elin doğru pozisyonu sternumun alt yarısının ortasıdır.
Aktif elin topuk kısmı sternumun alt yarısının ortasına, diğer el de onun üzerine
yerleştirilir. (Şekil 1.4’ü inceleyiniz.)
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Şekil 1.4: Göğüs kompresyonu tekniği



















Derinlik 5 cm ve hız en az 100/dk olacak şekilde kompresyon uygulanır. Her
kompresyondan sonra göğsün eski haline dönmesi beklenir. Kompresyonlar ve
gevşemeler eşit sürelerde gerçekleştirilir. Her defasında kompresyonlara tekrar
başlarken eller, gecikmeden göğsün ortasına yerleştirilir.
Etkin kan akımını değerlendirmek için nabız palpasyonuna güvenilmemelidir.
Mevcut araç gereçler kullanılarak hava yolu açıklığı ve ventilasyon sağlanır.
Nazal ve oral airwayler yerleştirilerek dilin posterior orofarinkse düşüp
havayolunu tıkaması önlenebilir. Oral airway ile birlikte kullanılabilen cep
maskesi kullanılabilir.
Gerekirse endotrakeal entübasyon, laringeal mask airway (LMA) gibi ileri hava
yolu seçenekleri uygulanarak hava yolu güvence altına alınır. Krikoid bası,
entübasyon uygulanması ve hızını engellediğinde, modifiye edilmeli veya
uygulanmamalıdır.
İnspirasyon zamanı 1 saniye olarak ayarlanmalı ve göğsün kalktığını görecek
kadar yeterli volüm verilir.
Oksijen desteği mümkün olduğu kadar hızlı sağlanır.
Hızlı ve güçlü solunumdan kaçınılmalıdır.
Hasta entübe edildiğinde göğüs kompresyonlarına hızı en az 100/dk olacak
şekilde ara vermeden devam edilir. Sadece nabız kontrolü ve defibrilasyon için
ara verilir.
Hastanın akciğerleri dakikada yaklaşık 10 kez ventile edilir ve
hiperventilasyondan kaçınılır.
Hava yolu ve solunum ekipmanı yoksa hastaya ağızdan ağza solunum uygulanır.
Bu uygulamaya engel teşkil eden herhangi bir durum varlığında havayolu
gereçleri temin edilene kadar göğüs kompresyonlarına başlanır. Hastane
içerisinde tüm kliniklerde cep maskesi kolay ulaşılabilir yerde olmalıdır.
Defibrilatör temin edilir edilmez hasta hemen defibrile edilir. Defibrilatör
geldiğinde elektrotları hastaya yerleştirilir ve ritim analizi yapılır. Kendiliğinden
yapışan defibrilatör pedleri ve birden fazla kurtarıcı varsa göğüs
kompresyonlarına ara verilmeden pedler uygulanır. Kompresyonlara kısa süreli
ara verilerek kalp ritmi değerlendirilir.
Defibrilasyon uygulandıktan sonra hiç ara vermeden göğüs kompresyonlarına
devam edilir.
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Eğer otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanılıyorsa cihazın sesli
talimatları takip edilir.
Resüsitasyon devam ederken yeterli eleman varsa hastaya damaryolu açılır ve
resüsitasyon ilaçları hazırlanır.
Resüsitasyon süresince yapılan işlemler kayıt edilir.
Göğüs kompresyonu yapan kişi yorulduğunda kişi sayısı yeterli ise değiştirilir
(iki dakikada bir).
Defibrilasyon girişimleri arasındaki süreyi belirlemek için saat kullanılmalıdır.

Hasta monitörize iken tanık olunmuş kardiyak arrest varsa kardiyak arrest tanısı
doğrulanır ve yardım çağrılır. Ritim ventriküler fibrilasyon/ nabızsız ventriküler taşikardi
(VF/VT) ise ve acilen şok uygulamak için defibrilatör hemen hazır olmayacaksa prekordiyal
darbe uygulanır. Başlangıçtaki ritim VF/VT ise ve defibrilatör hemen ulaşırsa önce şok
uygulanır. Şok verildikten sonra derhal yukarıda anlatıldığı şekilde CPR uygulamasına
başlanır.

1.3.2. Defibrilasyon
Defıbrilasyon, doğal uyarı üreten dokuların kontrolü tekrar ele alması için kalp kasını
eş zamanlı olarak depolarize etmek amacıyla yeterli büyüklükteki elektrik akımının
myokarddan geçirilmesidir. Defibrilasyonda amaç, spontan dolaşımı sağlamaktır.
Defibrilasyonda manuel defibrilatörler ve otomatik eksternal defibrilatörler kullanılır.
OED’ler, kardiyak arrest vakalarında sağlık personeli olan ve olmayan kurtarıcılara ses ve
görüntülerle güvenli defibrilasyon için rehberlik eden hassas, güvenilir aletlerdir. CPR
sırasında gereksiz gecikmeleri önlemek için defibrilatörlerin ritmi değerlendirme özelliği
olması gereklidir. Dalga formu analizi de defibrilatörlerin şokun verilebileceği en uygun
zamanı hesaplamasını sağlayabilir. Manuel defibrilasyon ileri yaşam desteğinde kullanılır.
Senkronize kardiyoversiyon ve pacing çoğu defibrilatörün İYD fonksiyonudur.
Hastanede OED kullanımı: Yeterli sayıda hastane çalışanı defibrilasyon konusunda
eğitilmelidir. Hastane içinde gerektiğinde 3 dakikadan daha kısa sürede ilk şokun verilmesi
amaçlanmalı ve buna uygun bir sistem oluşturulmalıdır.
Defibrilasyon öncesi dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda verilmiştir:


Defibrilasyon sırasında güvenli oksijen kullanımı: Defibrilatör elektrodundan
çıkan kıvılcım yangına yol açabilir. Aşağıdaki önlemlerin alınması ile yangın
riski azaltılır.




Oksijen kaynağı kapatılmalıdır. Oksijen maskesi veya nazal kanül
çıkartılarak hastanın göğsünden en az 1 metre uzaklaştırılmalıdır.
Hava yolu araçlarına bağlanmış olan ventilasyon balonu elden
bırakılmalıdır ve balon-valf maske hava yolu araçlarından ayrılarak
hastanın göğsünden 1 metre uzağa götürülmelidir.
Kendinden yapışkanlı defibrilasyon pedleri manuel yerleştirilen
elektrotlara göre daha az kıvılcım oluştururlar.
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Elektrotun göğüs kafesi ile teması:





Göğüs duvarının traş edilmesi: Göğsü kıllı olan hastalarda elektrot göğse
tam yapışmayarak havada kalabilir. Bu durum; azalmış defibrilasyon
etkinliğine, kıvılcım oluşma riski ve hastanın göğsünde yanık oluşmasına
yol açabilir.
Elektrot boyutu yeterli büyüklükte olmalıdır.
İletken ajanlar kullanılmalıdır.

Kardiyak arrest ritimleri şok uygulanan ve şok uygulanmayan ritimler olarak iki
grupta ele alınabilir. Şok uygulanan ritimler; ventriküler fibrilasyon/nabızsız ventriküler
taşikardi (VF/VT) ve şok uygulanmayan ritimler; asistoli ve nabızsız elektriksel aktivitedir.

Şekil 1.5: Normal sinüs ritmi

Şok uygulanan ritimler (VF/ nabızsız VT) : Yetişkinlerde kardiyak arrestte en sık
rastlanan ritim VF’dir. VF öncesinde VT periyodu, bradiaritmi veya nadiren supraventriküler
taşikardi (SVT) mevcut olabilir.

Şekil 1.6: Ventriküler fibrilasyon

Şekil 1.7: Ventriküler taşikardi
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Kardiyak arrest kesinleştikten sonra yardım çağrılır ve defibrilatör istenir. Zaman
kaybetmeden göğüs kompresyonları ile (kompresyon ventilasyon oranı 30/2 olacak şekilde)
CPR’a başlanır. Defibrilatör temin edilir edilmez ritmi tanımak için kendinden yapışkanlı
elektrotları (pedleri) veya manuel defibrilatörün pedleri göğüs üzerine yerleştirilir. VF/VT
doğrulanırsa defibrilatör şarj edilerek şok uygulanır.
Defibrilasyon esnasında hastaya hiç kimsenin temas etmemesi sağlanır ve şekil 1.8’de
görüldüğü gibi yerleştirilir. Kalp masajı kesintileri mümkün olan en az süreye indirilir.

Şekil 1.8: Defibrilasyon

Şok uygulanmayan ritimler (asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite) Nabızsız
elektriksel aktivitede palpe edilen nabız yoktur ve noninvaziv monitörizasyonla tansiyon
alınamaz, ancak USG ile miyokard kontraksiyonu görülebilir. Bu hastalarda sıklıkla bir
miktar miyokard kontraksiyonu vardır, ancak bu kontraksiyonlar palpe edilebilen bir nabız
veya kan basıncı oluşturamayacak kadar zayıftır. Geri döndürülebilen bir neden bulunup
hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilmedikçe asistoli veya NEA ile gelişen bir kardiyak
arrestten sonra hayatta kalma olasılığı düşüktür.
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ASİSTOLİ

NEA

31

Şekil 1.9: Asistoli

Nabızsız elektriksel aktivitenin genellikle geri döndürülebilir nedenleri vardır ve
tedaviye başlarken bu nedenler araştırılmalıdır. CPR’ den olumlu bir sonuç alabilmek için
geri döndürülebilir nedenlerin ortaya çıkması engellenmeli, mevcut ise mutlaka tedavi
edilmelidir. Tedavi edilmemeleri halinde CPR’ye cevabı zorlaştırır. Geri döndürülebilir
nedenler 4 H ve 4 T olarak gruplandırılmıştır. Hipoksi, Hipovolemi, Hiper/Hipopotasemi,
Hipotermi (4H), Tansiyon pnömotoraks, Tamponad, Toksik/terapötik bozukluklar,
Tromboemboli (4T)
Defibrilasyonun etkinliği: VF süresi, miyokardın durumu, asit, baz ve elektrolit
dengesi, defibrilasyon süre ve sayısı, defibrilasyon kaşıklarının yeri ve büyüklüğüne, cilt ve
kaşıkların iletişimine bağlıdır. Defibrilasyon zamanı yaşam şansı için kritiktir. Travmatik
olmayan erişkin arrestlerinde VF sık görülür. Kollapstan defibrilasyona kadar geçen sürenin
sağkalım oranına etkisi yüksektir. VF olan hastalarda geçen her dakika yaşam şansını
azaltmaktadır.

1.3.3. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması ve Ventilasyon
Resüsitasyon gereken hastalarda genellikle bilinç kaybına bağlı olarak hava yolu
tıkanıklığı gelişir. Hızlı bir değerlendirme ile hava yolunun kontrolü ve ventilasyonun
sağlanması gerekir. Bu yaklaşım, beyin ve diğer hayati organlarda sekonder hipoksik hasar
oluşmasını önlemede yardımcı olur. Yeterli oksijenasyon, perfüzyon oluşturabilen ritmin
sağlanabilmesi için gereklidir. Endotrakeal entübasyon hava yolu açıklığını sağlamada en
güvenilir yoldur.
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Hava yolu açıklığının sağlanması ve ventilasyon sırasında dikkat edilecek
noktalar:


















Endotrakeal entübasyon, entübasyon konusunda eğitim almış ve deneyimli
sağlık personeli tarafında uygulanmalıdır.
Endotrakeal entübasyon uygulaması sırasında hasta tok kabul edilmeli ve
aspirasyon riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Entübasyon
konusunda
deneyimli
personel
laringoskopiyi
göğüs
kompresyonlarına ara vermeden uygulamalıdır.
Tüp vokal kordlar arasından geçerken göğüs kompresyonlarına kısa süreli ara
verilmesi gerekebilir. Alternatif olarak göğüs kompresyonlarına ara verilmesini
önlemek için entübasyon girişimi spontan dolaşım geri dönünceye kadar
ertenebilir.
Entübasyon girişimi 30 sn’den fazla sürmemelidir. Bu süre içerisinde
entübasyon gerçekleştirilemezse tekrar balon maske ventilasyonu
uygulanmalıdır.
Entübasyon sonrası tüpün yeri doğrulanmalı ve tüp tespit edilmelidir.
Kapnografi; entübasyon tüpünün yerinin doğrulanması, yer değiştirmesinin
saptanması, CPR kalitesinin izlenmesi için önemlidir.
Entübasyondan sonra ara verilmeden göğüs kompresyonlarına (100/dakika)
devam edilmelidir.
Hiperventilasyon uygulanmaması için dikkatli olunmalıdır.
Trakeal entübasyon konusunda deneyimli personel olmaması durumunda
kombitüp, LMA veya larengeal tüp uygulanabilecek alternatif havayolu
gereçleridir.
Bu gereçlerden herhangi biri yerleştirilirken aşırı derece hava kaçağı varsa ve
hastanın akciğerleri yeterince ventile edilemiyorsa göğüs kompresyonlarına
ventilasyona izin verecek şekilde ara verilmelidir. Kompresyonlara fazla ara
verilmesi koroner perfüzyon basıncının düşmesine ve tekrar aynı basınca
ulaşmak için vakit kaybına neden olur.
Dolaşım olmayan dönemin en kısa sürede tutulması için kompresyonların en az
şekilde kesintiye uğratılması, kompresyonların yeteri kadar derinlikte yapılması
önerilmektedir.
Hava yoluna yerleştirilen tüpün doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini en
güvenilir şekilde doğrulayan metot kapnografidir. Kapnografi göğüs basılarının
etkinliğini, solunum ve dolaşımın geri dönüp dönmediğini saptamada kullanılan
fizyolojik bir göstergedir. Etkin olmayan göğüs basıları düşük (<10 mmHg)
PETCO2 değerlerini meydana getirir ve CPR kalitesini arttırmayı gerektirir.
PETCO2 normal seviyelerine (35-40 mmHg) gelmesi solunum ve dolaşımın geri
döndüğünün önemli bir göstergesidir. Solunum ve dolaşımın dönmesi sonrası
puls oksimetri ve/veya arteriyel kan gazı ile SaO2 takibi ve SaO2 değerinin %9498 arasında tutulması önerilmektedir.
Solunum ve dolaşım geri döndükten sonra glukoz seviyesinin >180 mg/dl
üzerine çıkmaması için tedavi başlanması ancak hipogliseminin de engellenmesi
önerilmektedir.
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1.3.4. İleri Yaşam Desteğinde Kullanılan Sıvı ve İlaçlar
CPR sırasında ilaçların uygulanması, sıvı infüzyonu ve kan örneklerinin alınması için
damar yolunun açılması gereklidir. İleri yaşam desteği sırasında en sık kullanılan yol
intravenöz yoldur. Acil durumlarda intraosseöz yol da kullanılır. İntraosseöz yol daha çok
hastane dışı ileri yaşam desteği uygulamalarında tercih edilen yoldur.
Hastada damar yolu açık değilse hemen damar yolunun açılarak intravenöz erişimin
sağlanması gerekir. Önceden yerleştirilmiş bir santral venöz kanül yoksa periferik venöz
katater takılmalıdır. Periferik venöz kanülasyonun uygulanması daha kolay, hızlı ve
güvenlidir. Hızlı sıvı uygulaması için büyük çaplı kanüller gereklidir. Kanül iyi tespit
edilerek kullanım sırasında yerinden çıkması önlenmelidir. Periferik venöz kateterden ilaç
uygulandıktan sonra en az 20 ml sıvı verilmeli ve ilacın santral dolaşıma ulaşmasını
hızlandırmak için ilaç uygulanan ekstremite 10-20 saniye süre ile yükseltilmelidir. Yapılan
uygulamalar esnasında mutlaka evrensel güvenlik önlemleri alınmalıdır.
CPR’da farmakolojik tedavi; CPR’de hipoksiyi düzeltmek için oksijen kullanımı
gereklidir. Bunun yanı sıra hastanın kliniğine, altta yatan nedene ve alınan cevaba göre
adrenalin, sodyum bikarbonat, kalsiyum klorid, lidokain, atropin, isoproterenol, dopamin,
nitrogliserin, dobutamin, sodyum nitropurusid, vazopressin kullanılabilir. İlaçlar uzman
hekimin direktifleri doğrultusunda uygulanmalıdır. Uygulamalarda mümkün olduğu kadar
yazılı talimatlara uyulmalı ya da en kısa sürede order edilmesi sağlanmalıdır.

1.4. Özel Durumlarda CPR
İnternal Kardiyak Masaj ve İnternal Defibrilasyan: Kardiyopulmoner arrest kalbe
rahatlıkla ulaşılabilecek bir durumda (toraks ameliyatları, kalp ameliyatları bazı üst batın
ameliyatları vb.) gelişmişse direkt kalbe masaj ve defibrilasyon uygulanabilir. Komplikasyon
gelişme riski yüksektir. Penetran veya künt göğüs travması, penetran abdominal travma,
ciddi göğüs deformitesi, pulmoner emboli veya perikardiyal tamponad ile ilişkili arrestler
torokatomi ve açık göğüs kalp masajı endikasyonlarıdır.
Kardiyak cerrahi sonrasında kardiyak arrest: Kardiyak cerrahi sonrasında erken
postoperatif dönemde özellikle ilk 24 saatte kardiyak arrest sıktır. Erken ve uygun tedavi ile
yaşama şansları yüksektir. Monitörize şekilde ve yakın takip altındaki hastalarda hemen
müdahale edilir. Kardiyak cerrahi sonrasında en sık ani kardiyak arrest nedeni perioperatif
miyokard infarktüsüdür. Erken postoperatif dönemde gelişen kardiyak arrest nedenleri;







Miyokard iskemisi,
Tansiyon pnömotoraks,
Hemoraji,
Kalp tamponadı,
Pace bağımlı hastalarda pace sisteminin ayrılması,
Elektrolit dengesizliğidir. (Hipokalemi/hiperkalemi).
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Bu hastalarda kardiyak arrest gelişirse temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları takip
edilir. Hemen deneyimli bir uzmana haber verilir. Aşırı bradikardi veya asistoli eksternal
pacemakera bağlanan internal pace telleri yolu ile pacinge yanıt verebilir. Elektrolit
dengesizliği ve volüm açığının hızla tedavi edilmesi önemlidir.
Prone pozisyonunda CPR: Ameliyat sırasında veya yüzükoyun pozisyonda arrest
gelişebilir. Bu durumda hastanın sırt üstü çevrilmesi sakıncalıdır ve zaman alacak ise
pozisyon değiştirilmez. Bir kişi elini hastanın sternumunun altına yerleştirir, diğer kişi iki eli
ile orta torasik bölgede vertabral kolona kompresyon uygular. Ya da tek kişi toraksı ellerinin
arasında sıkıştıracak şekilde bir elini sternumun altına yerleştirir, diğer eli ile toraksa
kompresyon uygular. Bu pozisyonda uygulama, mecbur kalınmadıkça yapılmamalıdır.
Malign hipertermi: Anestezi sırasında ve sonrasında ortaya çıkar. Malign hipertermi
volatil anestezik ve nondepolarizan kas gevşetici ilaçlara iskelet kaslarının yaşamı tehdit
eden genetik duyarlılığıdır. Tetikleyici ajanın derhal kesilmesi, oksijen verilmesi, asidoz ve
elektrolit anormallikleri düzeltilmesi, aktif soğutma yapılması ve dantrolen sodyum
verilmesi gerekir.
Kardiyak arrest gelişirse temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları takip edilir ve
hasta soğutulur. Vücut ısısının 37 derecenin üzerindeki her derece artışı, hastada nörölojik
bozukluk riskini artırır.
Gebelerde CPR: Gebelerde 20 haftadan sonra uterus vena cava inferior ve aortaya
bası yapar, venöz dönüş engellenir ve kardiyak debi düşer. Bu etkiler sonucu pre-arrest
hipotansiyon veya şoka neden olabilir. Bu durum kritik gebelerde arresti hızlandırabilir.
Gebe kadınlarda kardiyak arrest nedenleri; mevcut kardiyak hastalık, tromboembolizm,
intihar, gebeliğin hipertansif hastalığı, sepsis, ektopik gebelik, hemoraji ve amnion sıvısı
embolisidir. Gebelerde kardiyovasküler problem genellikle hava basısından kaynaklanır.
Gebelerde CPR’da aşağıdaki uygulamalar yapılır.








Gebe sol yan pozisyona alınır ve uterus elle yavaşça sola kaydırılır.
Mutlaka erken dönemde uzman çağrılmalıdır. Acil histerektomi ve sezeryan
gerekebileceği düşünülmelidir.
Gebeliğin fizyolojik etkileri göğüs kompresyonlarının etkisini sınırlar. Uterusun
abdominal içeriği ve diyafragmayı yukarı kaydırmasını dengelemek için
sternum üzerinde ellerin normal erişkinlerden daha üst seviyeye yerleştirilmesi
ile kompresyon uygulanır.
Gebe, standart enerji dozları ile defibrile edilir. Gebenin sol yan pozisyonda
yatması ve göğüslerin büyük olması apikal defibrilatör elektrotlarının
yerleşimini güçleştirir. Gebelerde yapışkan elektrot pedleri tercih edilmelidir.
Gebelerde mide içeriğinin aspirasyon riski yüksektir bu nedenle zaman
kaybetmeden trakeal entübasyon yapılması gerekir.
Gebelerde güç endotrakeal entübasyon ihtimali yüksektir. Yardımcı hava yolu
gereçleri hazır bulundurulmalıdır. Endotrakeal tüp seçimi yapılırken tüpün iç
çapı gebe olmayan kadınlarda kullanılandan 0,5- 1mm daha küçük olanı tercih
edilir. Çünkü gebelerde ödem nedeni ile hava yolları daralır.
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Fetüsün doğurtulması resüsitasyon başarısını artırır. 24-25 hafta üzerinde olan
gebeliklerde annenin kardiyak arrestten sonraki ilk 5 dakika içerisinde
doğurtulması, anne ve infantın hayatta kalma şansını artırır.

Prekardiyal darbe: Monitörize edilmiş ve tanık olunmuş kollapsta kardiyak arrestin
VF/VT’ye bağlı olduğu belirlenirse ve defibrilatör kolay ulaşılır yerde değilse hastanın
göğsüne tek bir prekardiyal darbe uygulanabilir. Prekardiyal darbe bu konuda eğitim almış
profesyonel sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.
Hasta sırt üstü sert bir zemine yatırılır. Parmakların sıkıca birleştirildiği yumruğun
unlar kenarı ile yaklaşık 20 cm yükseklikten sternumun alt yarısına hızlı bir darbe uygulanır
ve impuls benzeri ani bir etki yaratmak için yumruk hızla geri çekilir. Cevap alınamazsa 5
kez tekrarlanabilir. Bu darbe en sık VT’yi sinüs ritmine döndürmede etkilidir.
Öksürük CPR’ı: Bilinen koroner yetmezlik, geçirilmiş Mİ, kardiyomiyopati, vb.
nedenlerle ventriküler fibrilasyon gelişmesi muhtemel ve sosyo-kültürel seviyesi uygun
hastalara verilen eğitimle kardiyak arrest sonrası bilinç kaybolana dek geçecek 10-15 sn
içinde derin bir insprasyonu takiben şiddetli bir eksprasyonla yapay bir öksürük
oluşturmaları öğretilerek internal kardiyak masaj yapmaları sağlanır.
Heimlch Manevrası: CPA nedeni üst solunum yolunun yabancı bir cisimle tıkanıklığı
olan hastalarda (cafe coronary) ilk uygulanması önerilen metoddur. Kuvvetli abdominal bası
sonucu yapay bir öksürükle solunum yolunu tıkayan yabancı cismin buradan uzaklaştırılması
amaçlanır. Bu iş için erişkin bir kişide; kurtarıcı hastanın arkasına geçerek yumruk yaptığı
bir elini ksifoidin hemen altına koyar. Diğer eliyle de bu yumruğunu kavrayarak hastayı
aniden kendine ve yukarıya doğru çekip bırakır. Cevap alınamazsa işlem birkaç kez
tekrarlanabilir.

1.5. CPR Komplikasyonları
CPR esnasında deneyimsizlik, dikkatsizlik ve bazende kaçınılmaz olarak bazı
komplikasyonlar gelişebilmektedir. Sıklıkla gelişebilen komplikasyonlar;










Kosta kırıkları, kosto-kondral ayrılmalar, sternum kırıkları,
Pnomotoraks, hemotoraks,
Hemoperikardiyum, tamponad,
Gastrik distansiyon, regürjitasyon,
Pulmoner aspirasyon,
Mediastinal ve/veya supkutan amfizem,
Pulmoner kontüzyon,
Karaciğer, dalak laserasyonları,
Kemik iliği ve yağ embolisidir.

19

1.6. CPR Prognozu ve Sonlandırılması
Hastaya erken müdahale edilmişse ve hasta gençse ciddi bir yandaş hastalığı yoksa
veya tuzlu suda boğulma ise olay bir sağlık kuruluşunda veya yoğun bakımda gelişmişse
prognoz genellikle iyidir. CPR’ı izleyen ilk birkaç dakika içinde kalp döner,15 dk. da
pupiller küçülür ve kornea refleksi alınırsa prognoz iyidir. Dolaşımın başlamasından 6-12
saat sonra ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen, okülosefalik ve okülovestibüler refleksleri
olmayan hastada psikolojik değişikliklerden bitkisel hayata kadar değişen derecelerde beyin
hasarı beklenmelidir.







Klinik ölüm: Solunum dolaşım ve beyin fonksiyonlarının durmasıdır. (CPA)
erken dönemde, yeterli tedavi (CPR) ile geri döndürülebilir.
Serebral (kortikal) Ölüm: Neokorteks başta olmak üzere serebrumun
irreverzibl nekrozudur. EEG aktivitesi yoktur.
Beyin ölümü: Serebrum, serebellum, orta beyin ve beyin sapının irreverzibl
nekrozudur. EEG aktivitesi, kranial refleksler ve spontan solunum yoktur.
Yapay solunumla kalp çalışmaya devam etse de 48-72 saat içinde hasta tedaviye
dirençli hipotansiyon ve bradikardi ile kaybedilir. Bu tür hastalar organ vericisi
olduklarından beyin ölümü tanısı oldukça önemlidir. Beyin ölümü tanısı
içlerinde transplantasyon ekibinden kimsenin yer almadığı bir ekip tarafından
konmalıdır.
Biyolojik ölüm: CPR yapılmadığında veya başarısız olduğunda klinik ölümü
takiben gelişen otolizle devam eder. Serebral nöronlardan başlamak üzere tüm
dokuların nekrozu ile karekterizedir.
Bitkisel hayat: Bilinç hariç diğer fonksiyonların geri dönmesidir. EEG
aktivitesi ve bazı hayati refleksler vardır.

CPR’ın sonlandırılması: Resüsitasyonu sonlandırma kararı resüsitasyon ekibinin
lideri tarafından diğer ekip üyelerinin görüşü alınarak verilmelidir. VF devam ettiği sürece
resüsitasyona devam edilmelidir.
Tüm yaşam desteği çabaları sonucunda, spontan kalp ritmi dönmezse aşağıdaki
parametreler gözden geçirilerek İYD’ nin sonlandırılmasına karar verilir. Bu parametreler;
arrest süresi, CPR’a başlayana kadar geçen süre, defibrilasyona kadar geçen süre, eşlik eden
hastalıklar, arrest öncesi ritimdir.




Her türlü çabaya rağmen 30 dakika süreyle kalp ritmi hiç yoksa İYD
sonlandırılabilir.
Tedavisi mümkün olmayan, malign hastalıkların terminal döneminde oluşan
kardiyopulmoner arrestte CPR endikasyonu yoktur.
Şuuru kapalı olarak görülen solunum ve dolaşımı tamamen durmuş, pupiller
dilate olmuş, ışık ve kornea refleksi kaybolmuş, ölü katılığı oluşmuş kişilere
CPR başlanmaz.
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1.7. CPR’da Etik
Resüsitasyon uygulamaları % 70-95 oranında başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Resüsitasyona başlama ya da başlamama kararı etik ve yasal hükümlere bağlı olarak verilir.
Ölüm sürecinin insanlığa yakışır derecede onurlu ve saygın olması gerekir. Etik ve yasal
kararlar kişisel, kültürel, milli, hukuksal, yöresel, dinsel, ekonomik ve sosyal faktörlerden
etkilenir.
Resüsitasyon yaparken dört temel prensibe mutlaka uyulmalıdır. Bunlar; yararlı
olmak, zarar vermemek, adaletli davranmak ve otonomidir. Otonomi hastanın kendi
hakkında karar verebilmesidir ve hastanın bilgilendirilmiş olması, karar verebilecek durumda
bulunması, etki ve baskı altında olmaması ve tercihinde tutarlılık olmasını gerektirir.
Otonominin önemini vurgulayan ileriye yönelik talimatlar (do not resuscitate - DNR)
pek çok ülkede yürürlükte olup bazen yasal bağlayıcılık dahi taşımaktadır. Ülkemizde DNR
talimatının uygulanması ve ötenazi istemi yasal değildir ve 181 sayılı kanun hükmünde
kararnamenin 43. maddesine göre kasten adam öldürmeyle aynı cezai yaptırıma sahiptir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yetişkinlerde kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayınız.
İşlem Basamakları

 Yardım çağrınız.

 Bireysel güvenlik önlemlerini alınız.
 Hastayı sert bir zemin üzerine sırtüstü
çeviriniz.
 Hastanın boynunu ve göğsünü saran
giysileri açınız.
 Hastanın ağız içini kontrol ederek;
görünen yabancı cisim var ise
çıkartınız.

Öneriler
 Hastanenin acil kod uygulaması veya
erken uyarı sistemine uymalısınız.
 Hastanede resüsitasyon ekibi varsa haber
vermelisiniz.
 Çevrede
olan
kişileri
yönlendirebilirsiniz.
 Mutlaka eldiven giymelisiniz.
 Kendi
güvenliğinize
öncelik
vermelisiniz.
 Çevreden yardım istemelisiniz.
 Dikkatli ve hızlı hareket etmelisiniz.
 Hastayı hızlıca değerlendirmelisiniz.
 Varsa
resüsitasyon
tahtası
kullanabilirsiniz.
 Hava yolunu açmak için bir elinizi hasta
alnına, diğer elinizin iki parmağını çene
kemiğinin üzerine yerleştirebilirsiniz.

 Servikal
vertebra
yaralanmasından
şüphelenilen
hastalarda
çenenin
kaldırılması (jaw thrust) yeterlidir.
 Hastanın başını geriye itip çenesi öne
 Hastanın, solunum yapıp yapmadığını
doğru çekerek hava yolunu açınız.
“bak, dinle, hisset” yöntemi ile kontrol
edebilirsiniz.
 Zaman kaybetmemelisiniz.

 Hastanın solunumu yok ise, çevrede de
başka kimse yok ve yalnız iseniz
resüsitasyon ekibini arayınız.

 Kalp basısı uygulamak için sternumun
alt ve üst ucunu tespit ederek alt

 Hasta normal soluyor ise yan
yatırabilirsiniz.
 Hastanın hareket etmesini önlemelisiniz.
 Hastanın
solunumunu
değerlendirmelisiniz ve göğsüne bası
olmamasını sağlamalısınız.
 Hastayı monitörize ediniz ve damar yolu
açınız.
 Hastayı yakından takip etmelisiniz.
 Arrest riskine karşı hazırlıklı olmalısınız
ve gerektiğinde müdahale etmek için
şartları uygun hale getirmelisiniz.
 İlgili uzmanlara haber vermelisiniz.
 Yüksek kaliteli CPR uygulaması için hız
ve derinliğe önem vermelisiniz.
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yarısına aktif elinizin topuğunu  Göğüs kafesini 1/3’ü kadar çöktürmeli,
yerleştiriniz.
5cm derinlik ve kompresyonu en az
100/ dakika uygulamalısınız.
 Diğer
elinizi
bu
elin
üzerine
sayısı
yeterli
ise
göğüs
yerleştirerek
her
iki
elinizin  Kişi
kompresyonu yapan kişi yorulduğunda
parmaklarını birbirine kenetleyiniz.
yer değiştirebilirsiniz.(Yaklaşık iki
 Ellerinizin parmaklarını göğüs kafesiyle
dakikada bir.)
temas
ettirmeden,
dirseklerinizi
bükmeden, göğüs kemiği üzerine
vücuda dik olacak şekilde tutunuz.
 Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde
(
yandan
bakıldığında
göğüs
yüksekliğinin 1/3’ü kadar) 30 kalp
kompresyonu uygulayınız.
 Göğüs
kompresyonunun
hastaya 2 soluk veriniz.
















ardından

 Mevcut araç gereçleri kullanarak hava
yolu
açıklığını
ve
ventilasyonu
sağlayabilirsiniz.
Airwayi takınız.
 Cep maskesini kolay ulaşabileceğiniz bir
yerde hazır bulundurmalısınız.
Entübasyon yapınız.
 Gerekirse ileri hava yolu seçeneklerini
uygulayarak hava yolunu güvence altına
alabilirsiniz.
Entübasyon etkinliğini değerlendiriniz.
 Hastaya suni solunum uygulamanız için
herhangi bir engel varsa yardım gelene
kadar kesintisiz kalp masajına devam
etmelisiniz.
Ambu ile oksijenasyon sağlayınız.
 Hızlı
ve
güçlü
solunumdan
kaçınmalısınız.
 Entübasyon tüpünün yerini doğrulamak,
CPR kalitesini ve solunum ve dolaşımı
Koşullar uygun ise hastayı ventilatöre
izlemek için kapnograf kullanmalısınız.
bağlayınız.
 Hastanın oksijen saturasyonunu takip
etmelisiniz.
Hastaya % 100 oksijen veriniz.
Kapnograf kullanınız.
 Santral kateter takılı ise damar yolunu
Hastanın damar yolunu açınız.
kullanılır hale getiriniz.
 Periferik İV damar yolu açabilirsiniz.
Hastaya % 0.9’luk sodyum klorür  İlaç uygulamak için alternatif olarak İO
yolu düşünebilirsiniz. (Diğer yollarda
takınız.
başarısız olursanız).
Monitör bağlantılarını hızlı bir şekilde
takınız.
 Seri hareket etmelisiniz.
Monitörden EKG trasesini kontrol
ediniz.
Asistoli/Nabızsız elektriksel aktivite  ERC 2010 kılavuzunda bu ritimlerde
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(NEA)
ritimleri
uygulamayınız.

varsa

şok

atropin uygulanması önerilmemektedir.

 Hasta monitörize iken tanık olunmuş
kardiyak arrestte ritim ventriküler
 Başlangıçtaki ritim VF/VT ise ve
fibrilasyon/nabızsız
ventriküler
defibrilatöre hemen ulaşılırsa önce şok
taşikardi ise ve acilen şok uygulamak
uygulamalısınız.
için
defibrilatör
hemen
hazır
 Şok verildikten sonra derhal CPR’a
olmayacaksa (prekardiyal darbe ile
devam etmelisiniz.
ilgili eğitimli iseniz) prekardiyal darbe
uygulayınız.

 Defibrilasyon sırasında oksijene bağlı
yangın
ihtimaline
karşı
gerekli
önlemleri almalısınız.
 Kendiliğinden
yapışan
defibrilatör
 Elektrotları hastaya yerleştiriniz ve ritim
pedleri ve birden fazla kurtarıcı varsa
analizi yapınız.
göğüs kompresyonlarına ara vermeden
pedleri uygulamalısınız.
 Kompresyonlara kısa süreli ara vererek
kalp ritmini değerlendirmelisiniz.

 VF/VT doğrulanırsa defibrilatörü şarj
ederek şok uygulayınız.
 Eğer OED kullanılacaksa cihazın sesli
talimatlarını takip ediniz.
 Defibrilatörün kaşıklarını (pedallarını)
jelleyiniz.
 Kaşıklardan birisini sternum üst
kısmının sağ tarafına orta klavikular
hatta olacak şekilde klavikulanın altına
yerleştiriniz.
 Diğer kaşığı sol kostaların alt kısmına,
ön orta aksiler hatta, apeksin hemen
dışına yerleştiriniz.
 Defibrilasyon uygulayınız.

 Defibrilasyon sırasında hastaya hiç
kimsenin
temas
etmemesini
sağlamalısınız.
 Elektrot
büyüklüklerine
dikkat
etmelisiniz.
 Hastanın göğsündeki kıllar elektrotun
cilde temasını engelliyorsa mümkünse
traş edebilirsiniz.
 İletkenliği
artırmak
için
jel
kullanmalısınız.
 Hastanın takıları varsa defibrilasyondan
önce çıkarmalısınız.
 120-200 j bifazik veya 200 j monofazik
başlangıç dozu olarak önerilmektedir.
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 Defibrilasyondan
sonra
hiç
ara
vermeden göğüs kompresyonlarına
devam ediniz.










 Her iki dakikalık CPR sonrasında
VF/VT devam ediyor ise şok

uygulamalarına devam ediniz.


 Monitörde kalp debisi oluşturabilecek 
organize bir elektriksel aktivite
gözleniyorsa nabzı kontrol ediniz ve 
nabız varsa resüsitasyon sonrası
bakıma geçiniz.

 Kan gazı analizi yapma olanağı varsa

analiz
sonucuna
göre
sodyum
bikarbonat uygulayınız.
 Nabız yoksa CPR’a devam ediniz ve 
asistoli gözlenirse şok uygulanmayan
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Siz uzman doktor yönergelerine göre
hareket etmelisiniz.
Monitörden
VF/VT
ritimlerini
gözlemlemelisiniz.
Defibrilasyon sırasında yangın ve yanık
ihtimaline
karşı
dikkatli
davranmalısınız.
Vasküler cerrahi operasyon sırası ve
sonrası hastada VF/VT ortaya çıkarsa
göğüs kompresyonlarının süturları
açabileceği ihtimaline karşı ard arda 3
şok uygulayabilirsiniz.
Defibrilasyon girişimleri arasındaki
süreyi
belirlemek
için
saat
kullanmalısınız.
Ritim kontrolünü çok hızlı yapmalısınız.
Bradikardilerde
atropin
uygulayabilirsiniz.
Semptomatik veya düzenli olmayan
bradikardilerde
transkutan
pacing
(TKP) uygulamasına alternatif olarak
kronotropik ilaç (dopamin, epinefrin)
infüzyonu önerilmektedir.
Kompresyonlara mümkün olduğu kadar
az ara vermelisiniz.
VF/VT ritmi ortadan kaldırılıncaya
kadar defibrilasyona devam etmelisiniz.
Monitörden asistoli/Nabızsız elektriksel
aktivite
(NEA)
ritimlerini
gözlemleyiniz.
Uygulamalarınızı mutlaka uzman doktor
direktifleri doğrultusunda yapmalısınız.
Kullandığınız
ilaç
ampullerini
atmamalısınız. Uygulanan ilaçları kayıt
yaptıktan sonra ampulleri atabilirsiniz.
Resüsitasyon sonrası hastayı monitörize
şekilde ve yakından takip etmelisiniz.
Hastanın özellikle EtCO2 ve PO2
değerlerini takip etmelisiniz.
Düzeltilebilir nedenleri takip etmeli ve
önlem almalısınız.
Post kardiak arrest bakımının öneminin
bilincinde
hastanın
takibini
yapmalısınız.
Ekip lideri sonlandırma kararını diğer
ekip üyeleri ile işbirliği içinde

algoritmi uygulayınız.



 Resüsitasyon süresince yapılan işlemleri 
kayıt ediniz.
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vermelidir.
Resüsitasyon uygulaması süresince etik
ilkelere uymalısınız.
Duygusal değil mantıklı hareket
etmelisiniz.
Hasta
yakınlarına
duyarlı
yaklaşmalısınız.
Hastaya ait eşyaları yakınlarına teslim
etmelisiniz.
Order edilmeyen ilacın en kısa sürede
order edilmesini sağlamalısınız.
Hastanede uygulanmakta olan acil
durum protokollerinden haberdar olmalı
ve
belitilen
talimatlara
uygun
davranmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kardiyopulmoner arrest sonrası kişiyi hayata döndürme çabalarının tümüne,
kardiyopulmoner resüsitasyon denir.
B) CPR’ın cihaz ve ilaç kullanılmadan yapılan kısmına, temel yaşam desteği denir.
C) CPR’ın cihaz ve ilaç kullanılarak yapılan kısmına, ileri yaşam desteği denir.
D) Klinik ölüm tablosu, CPR endikasyonu değildir.
E) Kan basıncının 0 olduğu, nabız alınamadığı ve kalp seslerinin duyulmadığı tablo,
süratle resüsitasyona başlanması gereken tablodur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, ileri yaşam desteği uygulamalarından değildir?
A) Defibrilasyon.
B) Ambu-maske ve ventilatörle yapay solunum.
C) Damar yolu açılması ve ilaç uygulaması.
D) Endotrakeal entübasyon.
E) Airway yerleştirme.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, kardiyak arrest bulgusu değildir?
A) Nabız (+)
B) Solunum (-)
C) Asistoli.
D) Ventriküler fibrilasyon.
E) Nabızsız elektriksel aktivite.

4.

Aşağıdakilerden hangisi yaşam kurtarma zincirinin halkalarından biri değildir?
A) Erken tanı ve yardım çağırma.
B) Erken CPR.
C) Erken defibrilasyon.
D) Erken endotrakeal entübasyon.
E) Resüsitasyon sonrası bakım.

5.

CPR ’da bireysel güvenlik önlemleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) CPR esnasında kurtarıcıların güvenliği birinci önceliklidir.
B) Zaman kaybetmeden eldiven giyilmelidir.
C) Gerektiğinde hastaya koruyucu kıyafet giydirilmelidir.
D) Delici kesici alet yaralanmalarına karşı önlem alınmalıdır.
E) Gerektiğinde gözlük, maske ve önlük giyilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına uygun olarak ve anestezi
uzmanının direktifleri doğrultusunda çocuklara kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayınız.

ARAŞTIRMA
Yetişkin ve çocuklarda hava yolunun anatomik farklılıklarını araştırınız.

2. ÇOCUKLARDA KARDİYOPULMONER
RESÜSİTASYON
Çocuklarda kardiyak arestin en önemli nedeni, solunum yetmezliğidir. Hava yolu
tıkanıklıkları ve enfeksiyonları, ventilasyon-perfüzyon bozuklukları, solunum merkezi
kontrolünün bozulması v.s solunum yetmezliğine neden olabilir.
CPR açısından bir yaşın altındakiler bebek; bir ve sekiz yaşlar arasındakiler çocuk
olarak kabul edilir. Sekiz yaşın üzerindeki çocuklara erişkinlere uygulanan algoritmalar
uygulanır.

2.1. Çocuklarda Solunum ve Dolaşım Yetmezliği
Solunum sayısının çocuğun yaşına göre normal sınırlarda olmaması, solunum işinde
anormallik, sıkıntılı solunum ( stridor, wheezing), solunum esnasında anormal sesler
işitilmesi (agonal solunum), bilinç değişikliği ve siyanoz solunum yetmezliğinin
belirtileridir. Solunum yetmezliği sonucunda, dolaşımla ilgili anormal belirtiler görülür. Bu
belirtiler, Kalp hızında artış, sistemik kan basıncının azalması, periferik nabızların zayıf
olması veya alınamaması, idrar azalması ve metabolik asidozdur.
Bilinci kapalı çocukta hava yolu tıkanıklığının başlıca nedeni dilin arkaya düşmesidir.
Baş pozisyonu ile hava yolu açıklığı travma olup olmamasına göre iki farklı yöntemle
sağlanabilir. Travma mevcut değilse; başı geri itme, çeneyi yukarı kaldırma (head tilt-chin
lift) manevraları ile hava yolu açıklığı sağlanır. Travma durumunda ise çene itme (jaw
thrust) manevrası uygulanır. (Şekil 2.1 ve 2.2’yi inceleyiniz.)

28

Şekil 2.1: Head tilt-chin lift

Şekil 2.2: Jaw thrust

2.2. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
Çocuklarda asfiksiyel arrest veya solunumsal arrest olarak tanımlanan arrestler daha
sık görülür. Çocuklarda kardiyopulmoner arrestlerin sonucu kötüdür. Ancak kardiyak ve
solunum arrestlerinde erken ve etkin yaklaşım önemlidir. Kardiyopulmoner arrest belirtileri;
yanıtsızlık, apne veya iç çekme şeklinde solunum, dolaşımın olmaması, solukluk veya derin
siyanozdur. Kardiyopulmoner arrest belirtileri görülen çocukta en fazla 10 saniye içerisinde
santral nabız veya kalp sesleri değerlendirilerek şüpheli durumda CPR’a başlanır.
Çocuklarda ileri yaşam desteği uygulamasında aşağıdaki işlem basamakları takip
edilir:



Bilinç kontrolü yapılır.
Çocuk normal soluyorsa derlenme pozisyonunda yatırılır, solunumunun devam
edip etmediği kontrol edilir. Oksijen verilir, monitörize edilir, gerekirse damar
yolu açılır ve yakından takip edilir.
Bilinç kapalı ise;






Yardım istenir.
Çocuk sırt üstü yatırılarak boynu ve göğsünü saran kıyafetleri çıkarılır.
Çocuk sert bir zemine sırt üstü yatırılır. Sırt üstü pozisyona getirilirken başboyun ve gövde ekseni bozulmadan çevrilmelidir; ancak baş- boyun yaralanma
şüphesi varsa çok gerekli olmadıkça pozisyon değiştirilmez.
Bebeklerde ve çocuklarda, nabzın 10 sn’den daha kısa sürede güvenle
belirlenmesi zor olabilir. Bu nedenle öncelikle çocuğun yaşam belirtileri
değerlendirilir. (Deneyimli olanlar, göğüs kompresyonlarına başlamadan önce
nabzı palpe etmelidir.) Çocuklarda; a.karotisten, bebeklerde; a. brakialisden,
çocuklar ve bebeklerde; a.femoralisden nabız bakılır. (Şekil 2.3’ü inceleyiniz.)
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Şekil 2.3: A. Brakialis’den nabız kontrolü





Yardım çağrılır veya başka kimse varsa yardım çağırması sağlanır.
Çocuk solumuyorsa veya iç çekme tarzında soluyorsa göğüs kompresyonlarına
başlanır. Yapay solunum ve göğüs kompresyonları dönüşümlü olarak uygulanır.
CPR’a başlanır. Doğru kompresyon hızı, 100 -120/ dakikadır. Uygulayıcının
yorulmasına engel olmak ve etkili kompresyonun sağlanması için sık aralıklarla
yer değiştirilmesi gerekir. Göğüs kompresyonu uygulaması şu şekilde yapılır.

Çocuklarda sternumun 1/3 alt kısmına uygulanır. Abdomenin üst kısmına
bası uygulamamak için en alt kaburgaların ortada birleştiği yerdeki
ksifoid bulunur. (Şekil 2.4’ü inceleyiniz.)

Şekil 2.4: Çocuklarda dış kalp masajı için yer belirleme




Bir elin topuk kısmı, sternumun 1/3 alt kısmına yerleştirilir. Parmaklar,
çocuğun kaburgalarına bası yapmayacak şekilde kaldırılır. Çocuğun
göğüs kafesi üzerinde vertikal olarak olarak durularak dirsekler
bükülmeden göğüs kafesi derinliğinin 1/3’ü oranında çöktürülecek kadar
sternuma bası yapılır (çocuklarda yaklaşık 5 cm). Şekil 2.5’i inceleyiniz.
Genç erişkinlerde ve iri çocuklarda her iki elin parmakları kenetlenirse
daha etkili bası uygulanır. (Şekil 2.6’yı inceleyiniz.)
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Şekil 2.5: Tek elle dış kalp masajı tekniği





Şekil 2.6: İki elle dış kalp masajı tekniği

Tek kurtarıcı 30 kompresyonla KPR’ye başlar, iki sağlık profesyoneli kurtarıcı
varsa, 15 kompresyonla KPR’ye başlanır, ardından iki soluk verilir.
Etkili göğüs kompresyonu sağlamak için kurtarıcı, göğüs kafesini ön-arka
çapının en az 1/3’ü kadar , yaklaşık 5 cm çöktürülmelidir).
Çocuklarda kompresyon ventilasyon oranı: Sağlık personeli yalnız ise 30: 2
oranını uygulayabilir, fakat iki veya daha fazla kurtarıcı varsa 15: 2 oranı
kullanılır.

Şekil 2.7: Dış kalp masajı ve suni solunum döngüsü







Ağız içi gözle kontrol edilir; hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim
varsa çıkartılır.
Hava yolunu açmak için bir el çocuğun alnına, diğer elin iki parmağı çene
kemiğinin üzerine yerleştirilerek çocuğa baş – geri, çene - yukarı pozisyonu
verilir.
Çocuğun solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle 10 saniye süre
ile kontrol edilir. ( Göğüs kafesinin solunum hareketlerine bakılır, eğilip,
kulağını hastanın ağzına yaklaştırarak solunum dinlenirken diğer el göğüs
üzerine hafifçe yerleştirilerek hissedilir).
Havayolu açıklığı ve ventilasyon için nazal ve oral airwayler yerleştirilerek dilin
posterior orofarinkse düşüp havayolunu tıkaması önlenebilir. Yeterli ventilasyon
ve oksijenasyonun sağlanabilmesi için yardımcı havayolu gereçleri (balon-valf
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maske ventilasyonu, LMA), trakeal entübasyonla havayolu güvenliğinin
sağlanması, pozitif basınçlı ventilasyon nadiren de cerrahi havayolu açılması
gerekli olabilir.
Balon valf maske yöntemi ile hasta ventile edilir ve oksijenlendirilir. Yüksek
oksijen konsantrasyonu ile pozitif basınçlı ventilasyon sağlanır.
Balon maske ile solutma kısa süreli uygulamalarda trakeal tüp kadar etkili
olabilmektedir. Yeterli sayıda uygulayıcı varsa iki kişi balon maske ile daha
rahat ventile edebilir. Hava yolunun açılması ve maskenin yüze sıkıca oturması
E-C tekniği ile sağlanabilir. (Şekil 2.8’i ve resim 2.1’i inceleyiniz.)

Şekil 2.8: E-C tekniği ile solutma











Resim 2.1: İki kişi ile solutma tekniği

Kardiyopulmoner arrest gelişen ve derin komadaki çocuklarda entübasyon için
sedasyon veya analjezi gerekli değildir. Bilinci açık çocuklarda
komplikasyonları ve başarısızlığı en aza indirmek için entübasyon girişimi
öncesi oksijenasyon, sedatifler, analjezikler ve nöromüsküler blokerlerden
dikkatlice faydalanılmalıdır. İşlem esnasında erişkin ve çocuklar arasındaki
anatomik farklılıklar göz önünde bulundurulur.
Kardiyak monitörizasyon sağlanarak kardiyak ritim ve dolaşım belirtileri
değerlendirilir. Şok uygulanmayan ritimler; asistoli, nabızsız elektriksel
aktivite, şok uygulanabilir ritimler; VF/ nabızsız VT ‘dir.
Defibrilatör hazır olur olmaz derhal defibrilasyon uygulanır. Bütün şoklar 4 j kg.
verilir. 1 yaş üzerinde OED kullanımı güvenlidir. 1-8 yaş arasındakiler için yaşa
uygun üretilmiş kaşıklar ile güç çıktısı 50-75 J arasına azaltmaya programlanmış
cihazlar kullanılabilir.
Hemen CPR’a devam edilir ve iki dakika sonra monitörden kardiyak ritim
kontrol edilir.
Uzman doktorun yönergeleri doğrultusunda müdahaleye devam edilir.
Eğer yaşam belirtileri gözlenirse monitörde organize bir ritim olup olmadığı
kontrol edilir. Eğer ritim varsa santral nabız araştırılır.
Geri döndürülebilir nedenler belirlenir ve tedavi edilir. Kardiyak arrestin geri
döndürülebilir nedenleri (4 H ve 4 T ) değerlendirilmelidir.
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Eğer defibrilasyonda başarılı olunmuş, ancak tekrar VF/ nabızsız VT ritmi
başlamışsa: CPR uygulanır, amiodaron verilir, tekrar defibrile edilir.
Aritmi görülen çocuklar monitörize edilerek yakından takip edilir, arrest
açısından değerlendirilir. Gerekli olabilecek acil durum ekipmanları hazır
bulundurulur.
Uygun zamanda, yapılan tüm uygulamalar ve ilaçlar kayıt edilir.

2.3. Defibrilatörler
Yenidoğanlardan büyüklere kadar enerji verebilme kapasitesine sahip manuel
defibrilatörler ve otomatik eksternel defibrilatörler (OED) hastanelerde ve kardiyopulmoner
arrest riski taşıyan çocuklara bakım veren diğer sağlık birimlerinde bulunmalıdır. 1 yaş altı
çocuklarda (infant) manuel defibrilatör tercih edilir. Manuel defibrilatör yoksa OED
pediatrik doz azaltmasıyla kullanılmalı, ikisi de yoksa pediyatrik doz azaltıcısız OED
kullanılabilir.
Defibrilasyonda elektrot boyutu: Göğüs duvarı ile iyi temas sağlanması için mevcut
olan en geniş elektrotlar seçilmelidir. Uygulanan elektrotlar arasında mutlaka belirli bir
mesafe kalması gerekir. Önerilen elektrotlar infantlar ve 10 kg’dan hafif ağırlıktaki
çocuklarda 4-5 cm çapında, 10 kg’dan ağır çocuklarda (1 yaşından büyük) 8-12 cm
çapındadır. Cilt ve kaşıklar arasında elektriği ileten bir yüzey gereklidir. Bunu sağlamak için
hazır jel pedler ve kendiliğinden yapışan defibrilasyon elektrotları kullanılabilir.
Elektrotların pozisyonu ve optimal elektrot kuvveti: Elektrotlar çıplak göğse
anterolateral pozisyonda; bir elektod sağ klavikulanın altına ve diğeri de sol aksillaya
gelecek şekilde yerleştirilir. Eğer elektrotlar çok büyükse ve aralarında tehlikeli bir akım
geçişi varsa elektrotlarda biri sırtın üst bölümünde sol skapulanın altına diğeri de ön tarafta
sternumun soluna yerleştirilir. Bu pozisyona, anteroposterior pozisyon denir. 10 kg’ın
altındaki çocuklarda 3 kg, daha büyük çocuklarda 5 kg kuvvet uygulanır.

2.4. Sıvı ve İlaç Tedavisi
Sıvı yüklenmesi yapılmamış bir çocukta şok belirtileri görülüyorsa sıvı volümünün
artırılması gereklidir. Eğer sistemik perfüzyon yetersiz ise kan basıncı normal sınırlarda olsa
bile bolus halinde (20 ml kg) izotonik bir kristalloid verilir. Her bolusu takiben başka bir
tedavi veya daha fazla sıvı gerekip gerekmediğine karar vermek için çocuğun klinik durumu
gözden geçirilir. Çocuklarda CPR’da kullanılan ilaçlar;




Adenozin: Supraventriküler taĢikardinin (SV) tedavisinde önerilir.
Adrenalin (epinefrin) : Kardiyopulmoner arrestte gerekli bir ilaçtır ve Şok
uygulanan veya uygulanmayan ritimlerin tedavi algoritmalarında yer alır.
Amiodaron: Adrenerjik reseptörlerin non-kompetitif bir inhibitörüdür.
Miyokard dokusunda iletimi deprese eder ve bu nedenle AV iletim yavaşlar,
refrakter periyod ve QT aralığı uzar. Amiodaron inatçı VF/ nabızsız VT
tedavisinde verilir. Sistemik kan basıncı ve EKG monitörizasyonu ile yavaş
enjekte edilmelidir.(10-20 dakikadan daha uzun.)
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Atropin: Atropin parasempatik yanıtı bloke ederek sinoatriyal düğümü
hızlandırır, ayrıca AV iletimini hızlandırabilir. Atropinin düşük dozu paradoksal
bradikardiye neden olabilir.
Kalsiyum: Miyocard kontraksiyonu için gereklidir, fakat kalsiyumun rutin
kullanımı kardiyopulmoner arrestin sonucunu iyileştirmez.
Glikoz: Kardiyak arrest sonrası dahil olmak üzere hasta veya yaralı çocuğun kan
veya plazma glikoz konsantrasyonu kontrol edilmeli ve yakından izlenmelidir.
Hiperglisemi ve hipoglisemi kardiyopulmoner arrestten sonra sonucu
kötüleştirir. Çocuk hastada hipoglisemi yoksa CPR sırasında glikoz içeren
sıvılar verilmemelidir.
Sodyum bikarbonat: CPR sırasında ve spontan solunum geri döndükten sonra
rutin olarak sodyum bikarbonat verilmesi önerilmez. Aşırı miktarda sodyum
bikarbonat, dokulara oksijen sunumunu bozabilir. Hipokalemi, hipernatremi ve
hiperozmolaliteye neden olur ve katekolaminleri inaktive eder. Sodyum
bikarbonat; etkin ventilasyon ve göğüs kompresyonları uygulandıktan ve
adrenalin verildikten sonra uzun süren arrest dönemi geçirmiş ve ciddi
metabolik asidozu olan çocuklarda ve hiperkalemi, hemodinamik instabilite ve
trisiklik antidepresan zehirlenmesinin tedavisinde kullanılabilir.

2.5. Çocuklarda CPR’da Dikkat Edilecek Noktalar













Çocuklarda en sık arrest nedeni solunum yetmezliğidir.
Maske kullanılırken çocuğun yüzüne ve gözüne aşırı bası uygulanılmamalıdır.
Bebekler ve küçük çocuklarda kaflı entübasyon tüpleri güvenle kullanılabilir.
Trakeal entübasyonla hava yolu güvenliği sağlandıktan sonra göğüs
kompresyonlarına ara verilmeksizin 12-20 soluk / dakika olacak şekilde pozitif
basınçlı ventilasyon sürdürülür. Kısa süreli ventilasyonlarda balon-valf maske
sistemi kullanılır. Balon-valf maske sistemi, daha çok acil servislerde ve
hastaneye gelmeden önce asiste solunumun gerekli olduğunda, çocuklarda etkin
ve güvenilirdir.
Ekspirasyon havasındaki CO2’in kapnografi ile izlenmesi endotrakeal tüpün
yerleşiminin doğrulanmasında yararlıdır ve CPR’ın kalitesinin değerlendirilmesi
açısından da güvenilirdir.
Spontan dolaşım sağlandığında, inspire edilen oksijen hiperoksemi riskini
azaltacak şekilde titre edilmelidir. Periferik oksijen satürasyonunu % 95 veya
üzerinde sürdürecek şekilde oksijen verilmelidir.
Hiperventilasyon toraks basıncının artmasına, serebral ve koroner perfüzyonun
azalmasına, sağkalım oranlarının düşmesine yol açar. İdeal tidal volüm göğüs
duvarının orta derecede yükselmesini sağlamalıdır.
Hasta monitörize edilir. Mümkün olduğu kadar çabuk defibrilatör temin edilerek
çocuk defibrile edilmelidir. Ritmin ayırt edilebilmesi için kardiyak monitör
kablolarının veya defibrilatörün elektrodlarının çok hızlı yerleştirilmesi gerekir.
Defibrilasyon girişimine kadar CPR en az kesinti ile uygulanmalıdır.
Yaşı > 8 olan çocuklara erişkin için uygun olan OED’leri kullanılabilir.
1-8 yaş arası çocuklarda özel yazılımlar ve pediatrik pedler içeren cihazlar,
enerji düzeyini 50-75 J ile sınırlar ve 1-8 yaş için kullanılabilir.
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1 yaşından küçük bebeklerde defibrilasyon önerilmemektedir.
Manuel defibrilatör kullanımı: Cihaz şarj edilirken göğüs kompresyonlarına ara
verilmemelidir (göğsün alanı yeterliyse). Göğüs kompresyonlarına yalnız şok
verilirken ara verilmelidir. Kolaylık sağlaması, erişkin TYD ve İYD ile uyumlu
olması açısından 4 J kg’lık tek şok stratejisi önerilir (tercihen bifazik ancak
monofazik de kabul edilebilir).
Arrest olan çocukta değerlendirmenin her bir basamağında bir önceki bozukluk
düzeltilmeden diğer basamağa geçilmemelidir.
Çocuk hastalar için hastane içerisinde hızlı yanıt sisteminin kurulması veya acil
kod uygulamasına uyulması kardiyopulmoner arrest insidansını ve hastane içi
mortaliteyi azaltabilir.
CPR komplikasyonları yönünden dikkatli davranılmalıdır.
Hastaya ve ailesine yaklaşım ve yapılan uygulamalar sırasında etik ilkelerine
uyulmalıdır.
Yapılan tüm uygulamalarda hasta ve çalışan güvenliği önlemleri alınmalıdır.

2.6. Arrest Sonrası Takip
Kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası miyokardiyal disfonksiyon sık görülür.
Vazoaktif ilaçlar klinik duruma göre gerekli ise infüzyon şeklinde devam ettirilmelidir.
Isı kontrolü ve idamesi: Resüsitasyon sonrası hipotermi, sık karşılaşılan bir tablodur.
Sağ kalan hastalarda ateş hasarlı beyinde yıkıcı zararlara neden olurken santral hipotermi (
32-34 derece) faydalı olabilir. Spontan dolaşımı geri dönen ancak koma hali devam eden
çocuk, vücut ısısının 12-24 saat süre ile 32-34 dereceye kadar soğutulmasından yarar
görebilir. Başarılı resüsitasyon sonrası spontan dolaşımı başlayan hipotermik çocuklar vücut
ısısı 32 derecenin altına düşmedikçe aktif olarak ısıtılmamalıdır. Çocuk, hafif hipotermiyi
takiben yavaş yavaş ısıtılır.
Resüsitasyon sonrası yüksek ateş görülmesi de sık rastlanan bir tablodur. Vücut
ısısının 37 dereceden yukarıya her bir derece artışı nörolojik bozukluk riskini artırır.

2.7. Resüsitasyonun Sonlandırılması ve Etik
Resüsitasyon başlangıcından 20 dakika sonra ekip lideri, devam edip etmeme kararını
vermelidir. Aileler uygulamalara engel olmadıkça, istiyorlarsa uygulama alanında
bulunabilirler. Ancak bu esnada ailenin yanında ekipten bir kişi sürekli olarak durmalı ve
yapılan işlemlerle ilgili aileyi bilgilendirmelidir. Ancak hasta yakınları uygulamalara engel
oluyorlarsa nazikçe dışarı çıkarılmalı ve uygun olunduğunda çocukları ile fiziksel
temaslarına imkan verilmelidir. Çocukların ailelerine son anında çocuklarının yanında
olmaları için izin verilmelidir. Durum aileye duyarlı bir şekilde ifade edilmelidir. Yapılan
tüm uygulamalarda hastaya insan olduğu unutulmadan yaklaşılmalı, acı ve ızdırabını artırıcı
gereksiz davranışlardan sakınılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çocuğa kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın bilincini kontrol ediniz.

 Hastayı, omuzlarından hafifçe sarsarak yüksek
sesle “nasılsınız?” diye sorabilirsiniz.

 Çocuk normal soluyorsa derlenme
pozisyonunda yatırınız.

 Hastayı yakın takibe alabilirsiniz.

 Yardım çağrınız veya başka kimse varsa
yardım çağırmasını sağlamalısınız.
 Bilinç kapalı ise temel yaşam
 Kollaps gelişen çocuklarda olabildiğince hızlı
desteğine başlayınız.
yardım çağrmalısınız.
 Hastayı dikkatlice sırt üstü yatırmalısınız.
 Dolaşımı değerlendiriniz.

 Nabız atımlarını santral arterden 10 saniye
içerisinde değerlendirmelisiniz.

 Yardım çağrınız veya başka kimse  Yalnız iseniz 30:2 oranını uygulayabilirsiniz.
varsa
yardım
çağırmasını  İki veya daha fazla kişiyseniz 15: 2 oranını
sağlayınız.
uygulamalısınız.
 Göğsün antero-posterior çapının en az 1/3’i
olacak şekilde çöktürmelisiniz. (büyük
çocuklarda 5cm)
 Kompresyonun ardından göğsün tamamen
yükselmesine izin vermelisiniz.
 Eksternal
kalp
masajına  Basının kaldırılması esnasında elin topuğunu
yerinden oynatmamalısınız.
başlayınız.
 Hem bebek hem de çocuklarda kompresyon
hızını dakikada en az 100 en fazla 120
uygulamalısınız.
 Etkili kompresyon sağlamak için sık aralıklarla
yer değiştirmelisiniz.
 Hava yolu açıklığını sağlayınız.
 Balon valf maske yöntemi ile
hastayı
ventile
ediniz ve
oksijenlendiriniz.

 Ağız içini gözle kontrol edebilirsiniz.
 Çocuğa baş – geri, çene - yukarı pozisyonu
verebilirsiniz.
 Solunum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset
yöntemiyle 10 saniye süre ile kontrol
edebilirsiniz.
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 Yüksek akımlı oksijen vermelisiniz.
 Hastanın göğüs hareketlerini takip etmelisiniz.
 Hastayı
siyanoz
yönünden
değerlendirmelisiniz.
 Yardımcı hava yolu gereçlerini takmalısınız.
 Endotrakeal entübasyon yaparak kesin hava
yolu güvenliğini sağlayabilirsiniz.
 Kardiyak ritim ve dolaşım analizi
yapınız.

 Kardiyak monitörizasyonu sağlayarak 10
saniyeden uzun sürmemek kaydıyla santral
nabzı kontrol etmelisiniz.

 İki dakika sonra ritim analizi yapmalısınız.
 Damar yolu açmalısınız.
 Şok uygulanmayan ritim varsa  Doktor talimatına uygun ilaç (adrenalin)
CPR’a devam ediniz.
yapınız.
 Geri
döndürülebilir
nedenlere
dikkat
etmelisiniz.
 Şok uygulanabilir ritim varsa  İki dakika aralıklarla monitörden, kardiyak
(VF/VT) hastayı derhal defibrile
ritmi (10 saniyeyi geçmeyecek şekilde)
ederek şok uygulayınız.
kontrol etmelisiniz.
 Eğer çocukta VF/ nabızsız VT  En kısa sürede damar yolu erişimini
devam ediyorsa, iki dakika CPR
sağlamalısınız.
ve şok uygulamalarını birbiri  CPR süresince uzman doktor önerisi
ardına devam ettiriniz.
doğrultusunda
şok
ve
adrenalin
uygulayabilirsiniz.
 Aritmi
görürseniz
çocuğu
monitörize şekilde yakından  VF/ nabızsız VT devam ediyorsa doktor
talimatına göre amiodaron uygulayabilirsiniz.
takip ediniz.
 Eğer yaşam belirtileri gözlerseniz monitörde
 Nabız yoksa CPR’a devam ediniz
organize bir ritim olup olmadığını kontrol
ve eğer asistoli gözlenirse şok
etmelisiniz.
uygulanmayan
algoritmi
 Eğer varsa santral nabzı araştırabilirsiniz.
uygulayınız.
 Yaşamsal
geldiğinde,
veriniz.

refleksleri
geri
koma pozisyonu

 Koma pozisyonu verilen çocuğun ABC’sini
kontrol etmeyi
unutmayınız.
Omurga
yaralanması olan çocuğa koma pozisyonu
uygulamamalısınız.
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 Her türlü çabaya rağmen 30 dakika süreyle
kalp ritmi hiç yoksa İYD sonlandırılabilir.
 Sonlandırma kararını ekip lideri diğer ekip
üyeleri ile işbirliği içinde vermelidir.
 Resüsitasyon uygulaması süresince etik
ilkelere uymalısınız.
 Duygusal değil mantıklı hareket etmelisiniz.
 Hasta yakınlarına duyarlı yaklaşmalısınız.
 Resüsitasyon süresince yapılan
 Hastaya ait eşyaları yakınlarına teslim
işlemleri kayıt ediniz.
etmelisiniz.
 İlaç uygulamalarında uzman doktorun
talimatlarına uymalısınız.
 Order edilmeyen ilacın en kısa sürede order
edilmesini sağlamalısınız.
 Hastanede uygulanmakta olan acil durum
protokollerinden haberdar olmalı ve belitilen
talimatlara uygun davranmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarda solunum yetmezliğinin belirtilerinden biri
değildir?
A) Solunum sayısının normal sınırlarda olmaması
B) Stridor, wheezing.
C) Agonal solunum.
D) Siyanoz ve bilinç değişikliği.
E) Çocuğun sakin ve bilinçli olması.

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuklarda kalp basısı dakikada 100’ü geçmemelidir.
B) Solunum yetmezliği sonucunda dolaşımla ilgili anormal belirtiler görülür.
C) Çocuklarda solunum arresti daha çok görülür.
D) Çocuklarda kardiyak arrestin prognozu kötüdür.
E) Arreste erken ve etkin yaklaşım yaşam şansını artırır.

3.

Havayolu açıklığının sağlanmasında aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Havayolu açma manevraları jaw thrust, head tilt-chin liftdir.
B) Travma durumunda başı geri itme, çeneyi yukarı kaldırma manevrası ile hava yolu
açıklığı sağlanır.
C) Çocuğun yaşına uygun boyutta airway yerleştirilir.
D) Ventilasyon balon maske, LMA ve endotrakeal entübasyonla sağlanır.
E) Çocukta kafa travması varsa nazal airway kullanılmamalıdır.

4.

Dolaşım desteği ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sağlık personeli yalnız ise 30: 5 oranını uygular.
B) İki veya daha fazla kurtarıcı varsa 30: 2 oranı uygulanır.
C) Dakikada en az 100 en fazla 120 bası uygulanmalıdır.
D) Etkili kompresyonun sağlanması için uygulayıcı değiştirilmez.
E) Çocuk cevapsız ise ve yaşam belirtileri yoksa CPR uygulanmaz.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, çocuklarda kardiyopulmoner resüsitasyonda dikkat edilecek
noktalardan değildir?
A) Uygulamalar sırasında etik ilkelerine uyulmalıdır.
B) Yapılan tüm uygulamalarda hasta ve çalışan güvenliği önlemleri alınmalıdır.
C) Arrest olan çocukta değerlendirmenin her bir basamağında bir önceki bozukluk
düzeltilmeden diğer basamağa geçilmemelidir.
D) Defibrilasyon girişiminde ritim dönene kadar kompresyon uygulanmamalıdır.
E) Yaşı > 8 olan çocuklara erişkin için uygun olan OED’ler kullanılabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) standartlarına uygun olarak ve anestezi
uzmanının direktifleri doğrultusunda yenidoğana kardiyopulmoner resüsitasyon
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Yenidoğan ve çocuklar arasındaki anatomik ve fizyolojik farklılıkları araştırınız.
Hastanelerin doğum ünitelerinde, yenidoğan resüsitasyonu için yapılan
düzenlemeleri araştırınız.

3. YENİDOĞANLARDA
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON
0-1 yaş aralığında bulunanlar bebek olarak sınıflandırılır. Bu Yenidoğanda ilk
solunum sırasında gelişebilecek komplikasyonlar, uyarı verilmesi, değerlendirilmesi vb özel
uygulamalar yapılır. Daha kapsamlı olması sebebi ile biz bu faaliyette yenidoğan
resüsitasyonunu ele aldık. Ancak yapılan uygulamar yenidoğan dışındaki bebeklerde de aynı
şekilde uygulanır.
Bebek ve erişkin arasında anatomik, fizyolojik, patolojik ve farmakolojik yönden bir
çok farklılıklar mevcuttur. Yenidoğan resüsitasyonunda başarı, bu farklılıkların iyi
bilinmesiyle yakından ilgilidir.
Bebeğin doğumundan sonra uterus dışındaki hayata adapte olabilmesi için solunum ve
dolaşım sisteminde önemli değişiklikler meydana gelir. Fetal dönemde amnion sıvısı ile dolu
olan akciğerler doğumdan sonra hava ile dolar. Bu nedenle ilk soluk basıncı diğer soluklara
göre daha yüksek olmalıdır. İlk soluğun alınması ile akciğer damarlarındaki direnç aniden
azalır ve akciğerlerdeki kan akımı belirgin bir şekilde artar. Bu da foramen ovale ve ductus
arteriozusun kapanmasına ve fetal dönemde kanın sağdan sola olan geçişinin sona ermesine
yol açar. Akciğerlerdeki damar direncinin azalmasını engelleyen herhangi bir neden
doğumdan sonra da fetal dolaşımın devam etmesine ve bebeklerde oksijenlenmenin
bozulmasına neden olabilir.
Bebeklerde dış ortama uyumu bozan en önemli neden, asfiksidir. Yenidoğan
resüsitasyonunda öncelik; asfiksinin etkilerini ortadan kaldırmak, yenidoğanın solunum ve
dolaşım fonksiyonlarını kazanmasına yardımcı olmaktır. Yenidoğan bebekte nadiren
doğumda resüsitasyona gerek duyulur. Bebeklerde genellikle hipotermiden koruma, uygun
pozisyon verme, gerekli durumlarda ağız ve burun aspirasyonu yapma, kurulama ve
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dokunsal uyarı verilmesi yeterli olabilmektedir. Resüsitasyon ihtiyacı olan yenidoğanların
çoğunluğu ise maske ile pozitif basınçlı solutmaya olumlu yanıt verir, ancak kalp masajı ve
ilaç uygulamaları da gerekli olmaktadır.
Yenidoğanda asfiksi ve depresyon nedenleri;


Anneye ait nedenler:









Yüksek riskli sezaryen doğumları,
Anne ile ilgili kardiyopulmoner sorunlar; hipotansiyon, hipoksi, anemi,
Uteroplasental sorunlar; gebelik toksemisi, diabet, postmaturite,
İlaç etkisi; narkotik, lokal anestezik sürdozajı, MgSO4, lityum, genel
anestezi,
Eylem ve doğumla ilgili sorunlar; anormal geliş, sefalopelvik
uygunsuzluk, travmatik doğum, plasenta previa, plasenta dekolmanı,
Çeşitli yandaş hastalıklar; enfeksiyon, şişmanlık, böbrek yetmezliğidir.

Fetusa ait nedenler:








Konjenital anomaliler; diyafram hernisi, hipoplazik akcğer, solunum
merkezinin gelişmemesi, travmatize olması, koanal atrezi,
Havayolu obstrüksiyonu; mukus, kan veya mekonyum aspirasyonu,
Metabolik bozukluklar; hipoglisemi, hipermagnezemi, hipotermi, asidoz,
Çoğul gebelik,
Göbek kordonu sarkması veya düğümlenmesi,
İntrauterin enfeksiyon ve pnömoni,
Kas zayıflığı nedeniyle solunum yetmezliğidir.

3.1. Yenidoğan Resüsitasyonunda Kullanılan Araç Gereçler
Doğum sırasında resüsitasyon, önceden tahmin edilebilen bir olaydır. Bu nedenle
ortam ve resüsitasyonda gerekli olabilecek tüm araç-gereçler bebeğin doğumundan önce
hazırlanır. Yenidoğan resüsitasyonu sıcak, iyi aydınlatılmış, hava akımı olmayan bir alanda,
radyan bir ısıtıcının altında bulunan düz bir zeminde gerçekleştirilir.


Yenidoğanın resüsitasyon setinde bulundurulacak araç-gereçler ve ilaçlar

Isıtıcı, yumuşak ve sıcak havlu,

Bag-valve-maske,

Puar,

Aspirasyon kateterleri,

Aspiratör (-100mmHg’ya ayarlı),

Mekonyum aspiratörü,

Kendiliğinden şişen balon- maske cihazı (hazneli ve basınç kapaklı),

Laringoskop, 0 ve 1 numaralı düz blade,

Yedek pil ve lamba,
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Kafsız endotrakeal tüp (2.5, 3.0 ve 3.5 numaralı) ve tüpe uygun
aspirasyon sondası,
Endotrakeal tüp için stile,
Yüz maskeleri,
LMA,
Tespit malzemeleri (endotrakeal tüp için),
Makas, flaster, eldiven,
Gazlı bez, antiseptik solüsyon,
Saniye göstergeli saat,
Enjektörler,
Monitör,
Nabız oksimetresi,
Oksijen kaynağı ve ekleri,
Orogastrik sonda (mide havasını boşaltmak için),
Umblikal katater ve 10 ml’lik enjektör,
Üç yönlü musluk (stopcock),
Steril havlular,
Adrenalin (epinefrin) 1: 10 000 ve 1: 1 000,
Volüm genişleticiler ( ringer laktat veya serum fizyolojik),
Sodyum bikarbonat ( 10 mEq ‘lık 10 ml ).

3.2. Yenidoğanın Değerlendirilmesi
Yenidoğana girişim yaparken uygulama yapacak olan kişi hem kendini hem de
yenidoğanı enfeksiyondan koruyacak önlemler almalıdır. Asepsi, antisepsi kurallarına uygun
hareket edilmeli, bebeğin tüm salgıları enfekte kabul edilmelidir. Yenidoğanın
değerlendirilmesi ve tedavisi aynı anda yapılır. Yenidoğan belirgin şekilde deprese ise
kordon erken klemplenerek derhal resüsitasyona başlanır.








Kalp hızı: En iyi, steteskop ile tepe atımı dinlenerek değerlendirilir. Umblikal
kordun tabanında nabız hissedilebilir fakat yanıltıcı olabilir. Kord pulsasyonu
yalnızca, dakikada 100 atımdan fazla olursa güvenilirdir. Kalp hızı, 120-160
atım/dakika olmalıdır.
Solunum: Solunum göğüs oskültasyonu ile saptanır. Solunum normalde 30.
saniyede başlar ve 90. saniyede sabitlenir. Normal değeri 30-60 solunum /
dakika olmalıdır.
Renk: Sağlıklı bir bebek mavi doğar ve etkili solunumun başlamasıyla 30
saniye içinde pembeleşir. Bebeğin santral olarak pembe, siyanoze ya da soluk
olup olmadığı gözlenmelidir. Periferik siyanoza sık rastlanır, ancak bu tek
başına hipoksemiyi göstermez.
Tonus: Çok gevşek bebeğin muhtemelen bilinci kapalı olur ve solunum
desteğine gereksinim duyar.
Taktil uyarı: Bebeğin kurulanması işlemi, genellikle etkili solunumu başlatacak
kadar yeterli bir uyarıdır. Bebeğin sırtı veya ayakaltı sıvazlanarak dokunsal
uyarı verilebilir. Uyarı esnasında aşırıya kaçılmamalıdır. Şekil 3.1’i inceleyiniz.
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Kısa süreli uyarıyı takiben bebeğin spontan ve etkili solunumu başlamazsa daha
fazla desteğe ihtiyaç var demektir.

Şekil 3.1: Yenidoğana dokunsal uyarı verilmesi

Yenidoğanın ilk değerlendirmeye göre sınıflandırılması: İlk değerlendirmeye
dayalı olarak, bebekler genellikle dört gruba ayrılırlar.
1.Grup: Güçlü soluyan veya ağlayan, tonusu iyi olan, hızla pembeleşen, kalp hızı 100
atım/dakikadan fazla olan bebeklerdir. Böyle bir bebek; kurulama, sıcak bir havluya sarma
dışında müdahale gerektirmez. Uygun olduğunda annesinin yanına verilir. Bebek bir örtü
altında annenin göğsü üzerine konularak cilt-cilde temas yoluyla sıcak tutulur.
2.Grup: Yetersiz soluyan veya apneik, tüm vücudu genel olarak mavi kalan, tonusu
normal veya azalmış, kalp hızı 100 atım/ dakikadan az olan bebeklerdir. Bu durumdaki bir
bebek taktiI uyarıya ve/veya oksijene yanıt verebilir; maskeyle havalandırma da gerekebilir.
3.Grup: Yetersiz soluyan veya apneik, soluk veya mavi görünen, tonusu gevşek, kalp
hızı 100 atım/dakikadan az olan bebeklerdir. Böyle bir bebek maskeyle solunum yoluyla
düzelebilir, fakat göğüs kompresyonuna da ihtiyaç duyabilir.
4.Grup: Yetersiz soluyan veya apneik soluk, tonusu gevşek, kalp atımı tespit
edilemeyen bebeklerdir. Bu bebek grubu acil hava yolu kontrolüne, akciğerin
havalandırılması ve ventilasyonuna gereksinim duyar. Bu durum başarıyla sağlandıktan
sonra, bebek göğüs kompresyonuna ve ilaçlara da gereksinim duyabilir.
Yenidoğanın değerlendirilmesinde APGAR skorlama sistemi, pratik ve basit bir
yöntemdir. (Tablo 3.2’yi inceleyiniz.) Burada kalp hızı, solunumun durumu, kas tonusu,
refleks uyarılabilme ve çocuğun rengi durumuna uygun şekilde 0, 1, 2 ile puanlanır. Total
puanın 10 olması bebeğin durumunun iyi olduğunu sadece hafif stimülasyonun (ayağa
hafifçe vuruş, sırtın ovalanması vb.) yeterli olduğunu; 5'in altında olması ise resüsitasyon
yapılması gerektiğini gösterir. Bu değerlendirme doğumu takiben 1. ve 5. dakikalarda
yapılmalıdır. Birinci dakikada yapılan değerlendirme, bebeğin durumunu ve resüsitasyon
gerekip gerekmediğini; 5. dakikada yapılan değerlendirme ise bebeğin yaşama şansı ve
nörolojik prognozu hakkında yol gösterir.
Belirtiler

Puanlar
1

0
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2

Renk/görünüm
Kalp atım hızı
Refleks uyarılabilme
Kas tonusu
Solunum

Mavi, soluk
Yok
Cevapsız
Gevşek
Yok

Vücut pembe,
ekstremiteler mavi
Yavaş, <100/dak.
Hafif kımıldama,
yüzünü buruşturma
Hafif fleksiyon
Yavaş, düzensiz

Hepsi pembe
İyi, >100/dak.
Ağlama, aksırma,
öksürme
Aktif fleksiyon
Ağlıyor

Tablo3.1: APGAR skorlama sistemi

3.3. Yenidoğan Yaşam Desteği
Değerlendirme sonucunda, bebek yeterli ve düzenli olarak normal soluyamıyorsa veya
kalp hızı 100 atım/dakikadan az ise yenidoğan yaşam desteğine başlanır. Genellikle etkili
şekilde hava yolunun açılması ve akciğerlerin havalandırılması yeterlidir.

3.3.1. Hava Yolu Açıklığının Sağlanması
Bebek, başı nötral pozisyonda ve sırtüstü yatırılmalıdır. Şekil 3.2’yi inceleyiniz. 2 cm
kalınlığındaki bir battaniye veya havlu bebeğin omuzlarının altına yerleştirilerek, gevşek
bebeklerde, jaw thrust manevrasının uygulanması veya uygun boyutta orofaringeal tüplerin
kullanılması havayolunu açmaya yardımcı olabilir. Baş ve boyuna aşırı ekstansiyon
uygulanması, havayolu obstrüksiyonuna yol açabilir.

Şekil 3.2: Nötral pozisyon

Yenidoğan morbidite ve mortalitesinde önemli bir etken olan mekonyum
aspirasyonundan bebeği korumak için amnion sıvısına mekonyum bulaşmış olan bebeklerde
baş çıkar çıkmaz, solunum başlamadan ağız ve nazofarinks derhal aspire edilmeli, en küçük
bir şüphe varsa doğumdan sonra derhal endotrakeal entübasyon yapılarak trakea aspire
edilmelidir. Bebek solunuma başladıktan sonra kord vokallerin önüne kadar gelmiş olan
mekonyumun havayoluna aspire edilmesi kaçınılmaz olabilir.
Hava yolunu tıkayan partiküllü maddeler veya kan varsa aspirasyon yapılabilir.
Kuvvetli olmayan bir bebekte yoğun bir mekonyumun varlığı acil aspirasyon
endikasyonudur. Aşırı faringeal aspirasyon spontan solunumun başlamasını geciktirebilir,
laringeal spazma ve vagal bradikardiye neden olabilir. Bu nedenle aspirasyon işlemi gerekli
durumlarda ve dikkatli yapılmalıdır.
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3.3.2. Solunumun Sağlanması
Yenidoğanda doğumdan hemen sonra yapılan işlemlerden sonra, solunum çabası
yoksa veya yetersizse acilen akciğeri havalandırılmalıdır. Başlangıçta akciğerin yeterli
havalanıp havalanmadığı, kalp hızına hemen yansıyan düzelme ile değerlendirilir. Kalp
hızında düzelme olmuyorsa göğüs duvarı hareketi değerlendirilmelidir. Akciğerlerin
inspirasyonu sırasında pasif göğüs hareketleri takip edilir. Göğüs hareketi, akciğerlerin
havalandığının göstergesidir.
Başlangıçtaki inspirasyon basıncının ilk birkaç solunumda, 2-3 saniye süresince,
sağlanması akciğerin genişlemesine yardımcı olur. Bebeklerin çoğu, akciğerin
havalanmasına 30 saniye içinde kalp hızında hemen artış ile cevap verir. Eğer kalp hızı artar
fakat bebek yeterli solumazsa, ventilasyona dakikada 30 solunum sayısı ile devam edilir. Her
inspirasyon yaklaşık bir saniye sürdürülmeli ve yeterli spontan solunum başlayana kadar
devam edilmelidir.
Balon-maske ile pozitif basınçlı solunum (PBS) uygulaması: PBS uygulama hızı
dakikada 40-60 olacak şekilde ayarlanmalıdır. Her bir solunum döngüsü (soluk alma ve
verme) yaklaşık olarak 1 -1.5 sn sürdüğünde, solunum hızı dakikada 40-60 şeklinde olur.
Bunun için uygulayıcı "sık-iki-üç, sık-iki-üç..." ritimde bir uygulama yapar ve her "sık"
dediğinde balonu sıkarsa istenen sayıya ulaşılmış olur. (Şekil 3.3’ü inceleyiniz.)
Uygulanacak basınç değerleri: Doğumdan sonraki ilk soluklar için : 30-40 cmH20,
normal akciğerler için: 15-20 cmH2O ve hasta akciğerler için: 20-40 cmH2O
olmalıdır.Balon-maske cihazlarında fazla basınç uygulanmasını engelleyen ve PBS basıncı
30-40 cmH2O üzerine çıktığında, açılarak fazla basıncı dışarı atan "basınç salıverme
kapakçığı" bulunmalıdır. Böylece çok tecrübeli olmayan kişiler PBS uyguladıkları zaman
akciğerlere fazla basınç uygulanması engellenir. Uygulanan basıncı ölçme imkanı
bulunmadığı durumlarda basıncın yeterli olduğunun en iyi göstergesi, göğüs kafesinin
yeterince genişlediğini görmektir. Göğüs kafesi yeterince genişlemiyorsa:





Maske yüze iyi oturmamış ve hava kaçağı mevcut olabilir,
Hava yolu tıkalı olabilir (pozisyon, salgılar vb.),
Uygulanan basınç yetersiz olabilir,
Balon-maske cihazı arızalı olabilir.

Balon-maske uygulaması birkaç dakikadan daha uzun sürmüşse bir orogastrik sonda
takılarak midede biriken hava boşaltılmalı ve akciğerlerin daha iyi genişlemesine olanak
sağlanmalıdır.
Bebek 30 sn süreyle ve etkin bir şekilde PBS ile solutulduktan sonra yeniden
değerlendirilmelidir. Bebeğin kendiliğinden olan solunumu yeterli ve kalp hızı dakikada
100'ün üzerine çıkmışsa PBS bırakılır ve gerekiyorsa serbest akışlı oksijen verilir.
Kendiliğinden olan solunum yetersiz veya kalp hızı 60-100/dk arasında ise PBS'ye devam
edilir. Kalp hızı 60/dk altında ise PBS'ye devam ederken kalp masajına da başlanmalıdır. Bu
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uygulamalara rağmen balon-maske uygulamasıyla göğüs kafesi yeterince genişlemiyorsa
bebek entübe edilmelidir.
Eğer bebek mekonyum arasından apneik şekilde doğmuşsa, tıkanma nedeninin
temizlenmesi önerilir. Bebeğin entübe edilerek aspire edilmesi yararlı olabilir. Eğer
entübasyon süreci uzar ya da başarısız olursa, özellikle de bradikardi varlığında maske
ventilasyonuna başlanması önerilir.

Şekil 3.3: Yenidoğanda ventilasyon

Trakeal entübasyon: Trakeal entübasyon; balon-maske ile solutma yeterli değilse,
mekonyum aspirasyonunda, uzun süreli PBS gerekli olduğu durumlarda yapılmalıdır:
Yenidoğanda entübasyon yapılması gerekiyorsa başın hareketini önlemek için baş
altına bir simit konabilir. Laringoskop sol elin baş, işaret ve orta parmağı ile tutulurken çene
avuç içine alınır, yüzük parmağı ile mandibula alttan desteklenir, beşinci parmakla da
larinkse uygulanacak bası ile laringoskopi ve entübasyon kolayca gerçekleştirilebilir. Aşırı
ekstansiyon yapılması, kord vokallerin görülmesini güçleştirebilir. Epiglot sarkık ve "V"
şeklinde olduğundan düz bleyd tercih edilmelidir. Bebeklerde larenksin en dar yeri krikoid
halka olduğu için endotrakeal tüpün daha aşağıya geçirilmesine çalışılmamalıdır.

3.3.3. Dolaşım Desteği
Bebeklerde öncelikle yaşam belirtilerine bakılmalıdır. Sağlık personeli göğüs
kompresyonlarına başlamadan önce nabzı palpe etmelidir. CPR’a başlama kararı 10 sn
içerisinde verilmelidir. Bebeklerde nabız A. Brakialis’den veya A.Femoralis’den
değerlendirilir.
Yenidoğan kalp masajı: 30 sn. süreyle, etkili pozitif basınçlı solutmaya rağmen kalp
hızı 60/dk. altında ise kalp masajına başlamak gerekir.
Kalp masajı yenidoğan bir bebekte iki şekilde yapılabilir:
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Başparmak yöntemi: Her iki başparmak, meme uçlarından geçen hayali bir
çizginin hemen altına (sternumun 1/3 alt kısmına) yan yana veya üst üste
yerleştirilir. Diğer parmaklar göğüs kafesini sararak arkaya doğru ilerletilir ve
sırta destek olur. (Şekil 3.5i inceleyiniz.)
İki parmak yöntemi: Eğer uygulayıcının elleri küçük veya bebek iri ise göğüs
kafesini sarmak mümkün olamayacağından başparmak tekniğini uygulamak zor
olabilir. Bu durumda kalp masajının yapılacağı noktaya işaret parmağı ve orta
parmak veya yüzük parmağı ve orta parmak dik olarak konarak masaj
yapılabilir. (Şekil 3.6’yı inceleyiniz.)

Şekil3.4: Bebekte göğüs kompresyonu yapılacak noktayı belirleme

Şekil 3.5: Bebeğe baş parmak yöntemi ile
kalp masajı

Şekil 3.6: Bebeğe iki parmak yöntemi ile kalp
masajı

Kalp masajı yapılırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:



Yenidoğana kalp masajı için en uygun teknik, parmaklar ile gövdeyi sararak
sırta destek olmak ve sternumun alt üçte bir kısmının üzerine iki başparmağı
yanyana yerleştirmektir (baş parmak yöntemi).
Sternumun alt üçte birlik kısmına, göğüs kafesinin ön-arka çapının yaklaşık
1/3’ü kadar derinlikte kompresyon uygulanır. Relaksasyon fazında başparmaklar
sternumdan kaldırılmamalı ve kompresyonlar arasında göğüs duvarının
relaksasyon pozisyonuna geri dönmesine izin verilmelidir. Kompresyon
sonrasında göğsün tamamen yükselmesine izin verilmelidir. Hem bebek hem de
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çocuklarda kompresyon hızı dakikada en az 100 olmalı ancak 120’yi
geçmemelidir.
Göğse bası yapıldıktan sonra parmaklar yerinden oynatılmamalıdır. Aksi
durumda her defasında bası yapılacak noktayı yeniden bulmak gerekir ve
derinlik hissi kaybolabilir.
3:1 oranında kompresyon ve ventilasyon sağlanmalı, dakikada yaklaşık olarak
90 kompresyon ve 30 solunuma ulaşmaya çalışılmalıdır. Kompresyon ve
solunumların kalitesi hızdan daha önemlidir.
Her 30 sn. de bir kalp hızı kontrol edilmeli ve dakikada 60'ın üzerine çıktığında,
masaja son verilmelidir. Kalp hızı 30sn içinde 60/dakika üzerine çıkmaz ise ilaç
uygulama ve trakeal entübasyon düşünülmelidir.

3.4. Yenidoğan Resüsitasyonunda Kullanılan İlaçlar
Yenidoğan resüsitasyonunda ilaçlar nadiren gerekli olur. Yenidoğanda bradikardinin
nedeni genellikle yetersiz akciğer havalanması veya derin hipoksidir. Bunu düzeltmek için
en önemli işlem yeterli ventilasyonun sağlanmasıdır. Bununla birlikte, yeterli ventilasyon ve
göğüs kompresyonlarına rağmen hala kalp hızı 60 atım/dakikadan az ise, ilaçlarla destek
gerekebilir. Bu ilaçlar kardiyak fonksiyon yetersizliğinde kullanılır. Yenidoğanda CPR
sırasında kullanılan ilaçlar; adrenalin, hacim genişleticiler (serum fizyolojik, ringer laktal),
sodyum bikarbonat (NaHCO2) ve naloksan hidrokloriddir. İlaçlar ve sıvılar göbek
kordonundan da (umbilikal korddan) verilebilir. Umbilikal kordda iki arter, bir ven bulunur.


Adrenalin: Kalp kasılmasının gücünü ve sayısını artırır. CPR’da ilk
kullanılacak ilaçtır. Adrenalin 1/10.000 yoğunluğunda hazırlanmalıdır.
Ülkemizde üç farklı miktarda adrenalin içeren ampuller mevcuttur. Bunlar 1
mg/ml, 0.5 mg/ml ve 0.25 mg/ml şeklindedir. İV yoldan yüksek dozlar
verilmemelidir.



Bikarbonat: Yeterli ventilasyon ve göğüs kompresyonlanna rağmen etkili
spontan kardiyak output sağlanamıyorsa intrakardiak asidozun düzeltilmesi
miyokardial fonksiyonu düzeltebilir ve spontan dolaşımı sağlayabilir.



Sıvılar: Yenidoğan bebeğin resüsitasyona ihtiyacı varsa hipovolemi riski
yüksektir. Hipovolemi bebekten anneye kan geçişi veya plasenta dekolmanı
nedeniyle gelişebilir. Bu durumda serum fizyolojik (%0.9) veya ringer laktat
uygulanmalıdır. Kan, plazma veya albumin zorunlu olmadıkça
kullanılmamalıdır.

Kan kaybı şüphesi varsa veya yenidoğan şokta görünüyorsa (soluk, azalmış perfüzyon,
zayıf nabız) ve diğer resüsitasyon önlemlerine yeterli yanıt yoksa sıvı tedavisi düşünülür.
Uygun kanın bulunamadığı durumda intravasküler volümün düzeltilmesi için izotonik
kristaloid solüsyonlar tercih edilir.
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3.5. Yenidoğan Resüsitasyonunda Dikkat Edilecek Noktalar
Yenidoğan bebekler yeni ortama uyum ve fizyoloıjik değişiklikler sebebi ile oldukça
kritiktirler. Her şey düzeldi zannedilirken tablo bir anda tersine dönebilir. Bu nedenle sağlık
personeli her türlü duruma hazırlıklı olmalı ve anında müdahale etmelidir.











Yenidoğan bebekler resüsitasyona sinüs ritmi ile cevap verir ve ya hiç cevap
vermeden kaybedilir.
Yenidoğanlar ısı kaybına oldukça duyarlıdır.
Yenidoğanlar hızla hipoksiye girebilir. Oksijen desteği sağlanmalıdır.
Yenidoğan bebeklerin resüsitasyonu sırasında özellikle prematür bebeklerde
uzun süre yüksek konsantrasyonda oksijen kullanılmasına bağlı retrolental
fibroplazi ve bronkopulmoner displazi gelişebilir.
Yenidoğanların CPR'nda cevap alınamadığı durumlarda resüsitasyona uzun süre
devam edilmemelidir. Usulüne uygun olarak yapılan yeniden canlandırma
uygulamalarına rağmen 20 dakika içinde bebekte herhangi bir yaşam belirtisi
görülemiyorsa yeniden canlandırma uygulamalarının sonlandırılması
düşünülebilir.
Klinik olarak ölü doğan bebekler resüsite edilmemelidir. Başı hala perinede olan
tam doğmamış bebeğin ağız ve burnundaki mekonyumun aspirasyonu
önerilmemektedir. Eğer bebek mekonyumlu ve apneik şekilde doğmuşsa
orofarenksin aspire edilerek temizlenmesi veya bebeğin entübe edilerek aspire
edilmesi gerekebilir. Eğer entübasyon süreci uzar ya da başarısız olursa özellikle
de bradikardi varlığında maske ventilasyona başlanması önerilir.
Sonlandırma kararını ekip lideri diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde vermelidir.
Ex olan hastaların yakınlarına açıklama doktor tarafından yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yenidoğana kardiyopulmoner resüsitasyon uygulayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Monitör
ve
bağlantılarını
hazırlamalısınız.
 Yenidoğan resüsitasyonunda gerekli
 Doğumdan önce gerekli malzemeleri
olabilecek tüm malzemeleri salonda
hazırlayınız.
hazır bulundurmalısınız.
 Bebeğin ısıtılması durumu kritik
derecede etkiler, bu nedenle bebeği ısı
kaybından korumalısınız.
 Apgar değerlendirmesini yapabilirsiniz.
 Yenidoğanı sırtüstü yatırınız.
 Mekonyum aspirasyonu şüpheli ise
endotrakeal entübasyon yaptıktan sonra
aspire etmelisiniz.
 Gerekli ise havayolunu temizlemelisiniz.
 Yenidoğanın başını yana çevirerek önce
 Omuzları altına 2-3 cm kalınlığında
ağzını sonra burnunu aspire ediniz.
havlu koyabilirsiniz.
 Solunumu normal olmayan ve kalp atım
hızı 100/dakikadan az olan bebeklerde
yaşam desteğine başlamalısınız.
 %100 oksijeni 5 L/dk. akım ile veriniz.

 Hiperventilasyondan kaçınmalısınız.

 Ayak tabanına yavaşça vurabilir, karnını
ve sırtını ovuşturabilirsiniz.
 Uyarılarda aşırıya kaçmamalısınız.
 Yenidoğanı kurulamalısınız.
 Isıtma işleminde radiant ısıtıcıları
kullanabilirsiniz.
Yenidoğanı ve ortamı ısıtınız.
 Yenidoğanı yüzü açıkta kalacak şekilde
strech film ile sarabilirsiniz.
 Dikkatli ve nazik davranmalısınız.
 Başa pozisyon vermelisiniz.
Hava yolu açıklığını sağlayınız.
 Başı
aşırı
ekstansiyondan
kaçınmalısınız.
Balon maskeyi, yenidoğanın yüzüne
 Başın altına simit koyarak başın
yerleştiriniz.
hareketini önleyebilirsiniz.

Aşırı ventilasyona bağlı olarak gastrik
Dakikada 40-60 solunum yaptırınız.
distansiyon gelişirse NG takabilirsiniz.
Gerekirse endotrakeal entübasyon  Göğüs duvarı hareketlerini izleyiniz.
yapınız.

 Taktil stimülasyon yapınız.
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 Tüpün yerini doğrulayınız.

 Solunum seslerini dinleyiniz.

 Oksijenasyonu sağlayınız.
 İki baş parmağı sternumun alt 1/3  Elleriniz küçükse ve bebek iri ise iki
parmak yöntemini kullanabilirsiniz.
parçasına yerleştiriniz.

Yenidoğanlarda
kompresyon
 Diğer parmaklarınızı, göğsü sarar ve
ventilasyon
oranını
3/1
sırtı destekler şekilde tutunuz.
uygulamalısınız.
 Bebeklerde, tek başına olan sağlık
 Sternuma göğsün ön-arka çapının 1/3 ü
profesyonelleri için 30 kompresyona 2
çökecek şekilde ( yaklaşık 4 cm.)
ventilasyon, birden fazla profesyonel
kompresyon yapınız.
kurtarıcı olduğunda 15 kompresyona 2
ventilasyon oranını uygulayabilirsiniz.
 Yaklaşık 30 saniye aralıklarla kalp
hızını kontrol edebilirsiniz.
 Nabız kontrolü yapınız.
 Spontan kalp atım hızı 60/dakikayı
geçince
göğüs
kompresyonlarını
sonlandırabilirsiniz.
 İlaç ve sıvı uygulamalarında uzman
 Kalp atım hızını kontrol ediniz.
doktorun talimatlarına uymalısınız.
 İlaç ve sıvıları göbek kordonundan da
 Gerektiğinde adrenalin uygulayınız.
(umbilikal korddan) verebilirsiniz.
 Order edilmeyen ilacın en kısa sürede
 Gerekli görülürse sodyum bikarbonat
order edilmesini sağlamalısınız.
uygulayınız.
 Yaptığınız
uygulamaları
uygun
zamanda kayıt etmelisiniz.
 Uygun görülen mayileri takınız.
 Uygulamalar esnasında dikkatli ve seri
hareket etmelisiniz.
 Uygun görülen kan ürünlerini takınız.
 Resüsitasyon uygulaması süresince etik
ilkelere uymalısınız.
 Duygusal değil mantıklı hareket
 Solunum ve dolaşımı normale dönen
etmelisiniz.
bebekleri yakın takibe alınız.
 Hasta
yakınlarına
duyarlı
yaklaşmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇVE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğanın solunum foksiyonunun döndürülmesinde
faydalıdır?
A) Ağız ve burun aspirasyonu yapma.
B) Çocuğu yıkama.
C) Hipotermi uygulama.
D) Bebeği uyutma.
E) Göbek kordonunun erken kesilmesi.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, fetüsün asfiksi ve solunum depresyonu nedenlerinden
değildir?
A) İntrauterin enfeksiyon ve pnömoni.
B) Tekil gebelik.
C) Havayolu obstrüksiyonu.
D) Metabolik bozukluklar.
E) Solunum merkezinin gelişmemesi.

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sağlıklı bir bebek mavi doğar ve etkili solunumun başlamasıyla 30 saniye içinde pembeleşir.
B) Çok gevşek bebeğin muhtemelen bilinci kapalı olur ve solunum desteğine gereksinim duyar.
C) Solunum normalde 60. saniyede başlar ve 90. saniyede sabitlenir.
D) Kalp hızı, en iyi, steteskop ile tepe atımı dinlenerek değerlendirilir.
E) Bebeğin kurulanması işlemi genellikle etkili solunumu başlatacak kadar yeterli bir uyarıdır.

4.

Yenidoğan bebek yeterli ve düzenli olarak soluyamıyorsa veya kalp hızı 100 atım/dakikadan az
ise aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) İlaç uygulası ile durum düzeltilir.
B) Hemen resüsitasyon uygulanır.
C) Sadece aspirasyon uygulanır.
D) Sadece hava yolu açılır .
E) Etkili şekilde hava yolu açılarak akciğerler havalandırılır.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yenidoğan resüsitasyonunda kompresyon ventilasyon oraı 3/1‘dir.
B) Başa aşırı ekstansiyon yapılması, kord vokallerin görülmesini kolaylaştırır.
C) Entübasyonda düz bleyd tercih edilmelidir.
D) Ana bronşlar karinada eşit bir açı ile ayrıldığından tüp fazla ilerletilirse sağ ana
bronşa girebileceği gibi sol ana bronşa da girebilir.
E) Bebeklerde nabız, a. brakialisden veya a.femoralisden değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.

52

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yetişkinlerde kompresyon ventilasyon oranı 30/2’dir.
B) Yetişkinlerde sternum 5 cm çöktürülmelidir.
C) Yetişkinlerde CPR’a direk dış kalp masajı ile başlanır.
D) Yetişkinlerde kompresyon sayısı en az 100/dakika olmalıdır.
E) Resüsitasyonun başarısı yaşam kurtarma zincirinin CPR halkasının gücüne
bağlıdır.

2.

Defibrilasyonda hangisi yanlıştır?
A) Asistoli ve nabızsız elektriksel aktivite mevcut ise hemen şok uygulanır.
B) Erişkinlerde kardiyak arrestte en sık karşılaşılan ritim VF’dur.
C) Defibrilasyon işlemi esnasında hastayla temas edilmez.
D) Defibrilasyonda kalp masajına mümkün olduğu kadar az ara verilir.
E) Her iki dakikalık CPR sonrasında ritim kontrolü yapılır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, defibrilasyonun etkinliğini değiştirmez?
A) VF süresi.
B) Endokardın durumu.
C) Defibrilasyonun süre ve sayısı.
D) Defibrilasyon kaşıklarının yeri ve büyüklüğü.
E) Asit, baz ve elektrolit dengesi.

4.

Yetişkinlerde hava yolu açıklığının sağlanması ve ventilasyonla ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hava yolu açıklığının sağlanmasında en güvenilir yol, endotrakeal entübasyondur.
B) Hiperventilasyona karşı dikkatli olunmalıdır.
C) Yeterli oksijenasyon, perfüzyon oluşturabilen ritmin sağlanabilmesi için gereklidir.
D) Endatrakeal entübasyon, temel yaşam desteği kursu alanlar tarafından
uygulanmalıdır.
E) Endotrakeal tüpün yerleşiminin doğrulanmasında ve CPR’ın kalitesinin
değerlendirilmesi açısından kapnograf kullanılmalıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi, sık karşılaşılan CPR komplikasyonlarından değildir?
A) Kosta kırıkları.
B) Epistaksis.
C) Pulmoner aspirasyon.
D) Karaciğer, dalak laserasyonları.
E) Mediastinal veya subkutan amfizem.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda dolaşım yetmezliğinin belirtilerinden değildir?
A) Kalp hızında artış.
B) Sistemik kan basıncının azalması.
C) Periferik nabızların zayıf olması veya alınamaması.
D) İdrar azalması ve metabolik asidoz.
E) Hipoglisemi.

7.

Aşağıdakilerden hangisi kardiyopulmoner arrest belirtilerinden biri değildir?
A) Ağır siyanoz
B) Agonal solunum (iç çekme şeklinde solunum).
C) Dolaşımın olmaması.
D) Taşikardi.
E) Yanıtsızlık.

8.

Yenidoğan resüsitasyonunda ilaç ve sıvı tedavisi ile ilgi verilenlerden hangisi
doğrudur?
A) Yenidoğan bebeğin resüsitasyona ihtiyacı varsa hipovolemi riski yüksektir.
B) Hipovolemi gelişirse serum fizyolojik (%0.9) veya ringer laktat uygulanmamalıdır.
C) Hipovolemide derhal kan transfüzyonu yapılmalıdır.
D) Yenidoğan resüsitasyonunda en çok kullanılan ilaçlar analjeziklerdir.
E) Hipovolemide öncelikle plazma veya albumin infüzyonu yapılmalıdır.

9.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yenidoğanlar ısı kaybına ve hipoksiye karşı çok duyarlıdır.
B) Yenidoğanlarda yüksek konsantrasyonda oksijen kullanılmasına bağlı retrolental
fibroplazi ve bronkopulmoner displazi gelişebilir.
C) Yenidoğanların yeniden canlandırma uygulamalarına en az 1 saat devam
edilmelidir.
D) Klinik olarak ölü doğan bebekler resüsite edilmemelidir.
E) Ex olan hastaların yakınlarına açıklama doktor tarafından yapılmalıdır.

10.

Göğüs kompresyonlarının uygulanması esnasında göğsün yeterince gevşemesine izin
verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uygulayıcının ellerini dinlendirmesi.
B) Perfüzyonun sağlanması.
C) Bebeğin yaşam fonksiyonlarının kontrol edilmesi.
D) Bebeğin dinlendirilmesi.
E) Bebeğin solutulması.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
B
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
A
B
C
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
A
C
E
B

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
A
B
D
B
E
D
A
C
B
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