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Hangi Kılavuz?   



Hangi Kılavuzlar ?

• American Heart Association (AHA)

• Europian Resuscitation Council (ERC)

• International Liaison Committee on 
Resuscitation (ILCOR)
– American Heart Association (AHA) • Europen

Resuscitation Council (ERC) • Heart and Stroke
Fondation of Canada (HSFC) • Australian
Resuscitation Council (ARC) • Resuscitation
Council of Southern Africa (RCSA) • Council of 
Latin America for Resuscitation (CLAR)



AHA (American Heart Association)

• 1974

• 1980

• 1986

• 1992

• 2000

• 2005

• 2010

• 2015

AHA Periyodik revizyonlarla 1974’ten itibaren 2000 
yılına kadar 6 yılda bir sonrasında 5 yılda bir, 
toplamda 8 adet kılavuz yayınlamıştır.



Ana Başlıklar

• Etik konular
• Bakım Sistemleri ve Sürekli Kalite 

Geliştirme Sistemleri
• Temel Yaşam Desteği (TYD)
• CPR için Alternatif Teknikler ve 

Yardımcı Cihazlar
• Erişkin İleri Kardiyak Yaşam 

Desteği (İKYD)
• Post kardiyak arrest bakım



Ana Başlıklar

• Akut koroner sendromlar

• Özel durumlarda resüsitasyon

• Pediatrik TYD

• Pediatrik İKYD

• Neonatal resüsitasyon

• Eğitim

• İlk yardım



Bakım ve Kalite Geliştirme Sistemleri



Bakım ve Kalite Geliştirme Sistemleri

Hastane içi arrest hastalar için yaşam 

zinciri



Epidemiyoloji 

• %80 ventriküler taşiaritmiler

• %70’inde VF ya da nVT, %13’ünde Torsa de 
Pointes ve %17’sinde bradiaritmiler*

• VF, 15 dak. içinde asistoli**

• Defibrilasyonsuz sağ kalım/dak %7-%10 
azalır***

*Bayes de Luna A, Coumel P, Leclercq JF. Ambulatory sudden cardiac death

**Hallstrom AP, Eisenberg MS, Bergner L. The persistence of ventricular fibrillation 
and its implication for evaluating EMS

***Cummins RO. From concept to standard-of-care? Review of the clinical experience 
with automated external defibrillators



Zaman- Serebral Perfüzyon

• 0 - 4 dk. → Geri dönüşsüz beyin hasarı yok

• 4 - 6 dk. → Beyin hasarı görülebilir

• 6 -10 dk. → Beyin hasarı olasılığı yüksek

• 10 dk. ↑ → Geri dönüşsüz beyin hasarı



Temel Yaşam Desteği

•Yenidoğan
•0-28 gün

•Bebek
•1-12 ay

•Çocuk
•1-8 yaş (1 yaş- puberte?)



•Çocuklarda kardiyak arrest en sık ilerleyici solunum 
yetmezliği veya şok nedeni ile ortaya çıkar
•Buna asfiksiyal arrest denir.
•Bu nedenle ventilasyon, resüsitasyonda büyük öneme 
sahiptir
•Asfiksi;

•Sistemik hipoksemi
•Hiperkapni
•Asidoz .. ile başlar
•Hipotansiyon 
•Bradikardi
•Kardiyak arrest şeklinde ilerler
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•Yetişkinlerde ise kardiyak arrestin en sık nedeni 
primer kardiyak nedenlere bağlıdır.
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ÇOCUKLARDA TYD 
BASAMAKLARI



GÜVENLİK

•Kurtarıcı öncelikle 
kendi güvenliğini 
sağlamalıdır. 



UYARAN VERİLMESİ

•Eğer travma şüphesi yoksa, 

-omuzu nazikçe sarsılarak iyi olup 
olmadığı yüksek sesle sorulur. 

-yaşa göre diğer uyaranlara 
cevabına bakılır

•Eğer uyarılara cevap vermiyorsa, 
nefes almıyor ya da iç çekme 
tarzında nefes alıyorsa, derhal 
TYD basamakları uygulanır.



SOLUNUM ?

Süt çocuğu

Rahatlatma pozisyonu

Baş geri-çene yukarı hareketi

Travma durumunda

Çene itme hareketi



SOLUMUYORSA...



TYD-Göğüs basısı

• Bebek ve çocuklarda erişkindeki gibi göğüs kompresyon 
hızı 100-120 dk arasında olmalıdır (Sınıf II a,LOE C-EO)

• Göğüs kompresyonları için;göğüs ön-arka çapının en az 
1/3’üne komprese edilmeli veya bebekler için 4 cm, 
çocuklar için 5 cm olmalıdır (Sınıf IIa,LOE C-LD)

• Puberte dönemindeki çocuklar için erişkinlerdeki gibi 
en az 5 cm, en çok 6 cm olması belirtilmiş                 
(Sınıf I,LOE C-LD)

• Bası sonrası göğüs kafesinin eski konumuna gelmesine 
izin verilmelidir

• Hiperventilasyondan kaçınılmalıdır





















•Çocuklarda
•Kurtarıcı tek başına ise 

Masaj/solunum oranı 30/2

•Kurtarıcı iki sağlık personeli ise 

Masaj/solunum oranı 15/2

•> 8 yaştakilerde
•30 / 2



TYD-Sağ kalımı artıran 
uygulamalar

1. Göğüs basısının uygun hızda uygulanması

2. Göğüs basısının uygun derinlikte uygulanması

3. Basılar arasında göğsün tamamen dolmasına izin 
vermek

4. Basılar arasındaki duraklamanın minimale 
indirilmesi

5. Etkili ventilasyonu sağlamak 



Defibrilasyon öncesi KPR

• HDKA , VF ya da nVT ise defibrilasyon

öncesi 90-180 sn KPR 

• AED’nin ulaşılabilir, mümkün olan en kısa 

sürede kullanılmalıdır(Class IIa, LOE C-LD)

• AED bulunana kadar KPR, cihaz bulunur 

bulunmaz da defibrilasyon (Class IIa, LOE B-

R).



OED ile Erken Defibrilasyon

• Kurtarıcı sayısı bir ise, kurtarıcı önce yakınlarda ve 
ulaşılabilir bir OED mevcutsa onu almalı.

• En kısa sürede hastayı OED ile monitorize etmeli.

• OED’yi kullanarak hastaya defibrilasyon uygulamak 
için en kısa sürede hastanın başına dönmeli



OED ile Erken Defibrilasyon
• Kurtarıcı birden fazla ise biri acil yardım sistemini 

aktifleştirmeli, OED’yi bulmak ve getirmek için 
harekete geçmeli.

• Diğeri vakit kaybetmeden KPR’ye göğüs basıları ile 
başlamalı.

• OED’yi getiren ikinci kurtarıcı KPR’ye başlayan 
hastaya kurtarıcı soluk ve göğüs basısı için destek 
vermeli.



Pediatrik TYD, Tek Kurtarıcı



Pediatrik TYD, Çok Kurtarıcı



PEDİATRİK HAVAYOLU YABANCI 
CİSİMLERİN YÖNETİMİ

•Yabancı cisime bağlı ölümlerin %90 ı 5 yaş altında 
görülür.

•Kısmi tıkanma tam tıkanma ayrımı yapılmalı.

•Öksüren çocuk teşvik edilmeli.

•Etkin öksüren çocuk sadece izlenmeli.



PEDİATRİK HAVAYOLU YABANCI 
CİSİMLERİN YÖNETİMİ



İNFANT- SIRT VE GÖĞÜS VURUŞU



ABDOMİNAL MANEVRA



İLERİ KARDİYAK YAŞAM 
DESTEĞİ



Sıvı Kaybı

Kan kaybı

Gastroenterit

Yanıklar 

Sıvı 

Dağılımının 

Bozulması

Septik şok

Kalp 

hastalıkları

Anaflaksi

Solunum 

Güçlüğü

Yabancı cisim

Krup

Astım

Bronşiolit

Solunum 

Baskılanması

Konvülziyonla

r

KİBAS

Zehirlenme 

DOLAŞIM 

YETMEZLİĞİ
SOLUNUM 

YETMEZLİĞİ

HİPOKSİ
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•Yaş guruplarına göre hipotansiyon sınırı
0-28 gün term yenidoğan <60 mmHg

1-12 ay <70 mmHg

1-10 yaş <70 mmHg + (2 X yaş)

>10 yaş <90 mmHg



Havayolu

•Hava yolu desteği canlandırmayı yapan kişinin 
•Becerisine

•Deneyimine

•Arrestin nedenine

•Hastaneye ulaşma zamanına göre seçilmelidir.



•Hava yolu açıklığını sürdürmek,

•Aspirasyondan korumak, 

•Oksijenasyon ve ventilasyon,

•Sekresyonların kontrolü,

•Resusitatif ilaçların uygulanması 

•Adrenalin, Atropin, Lidokain, Vazopresin, Naloksan, 

Midazolam, Diazepam

Havayolu



•Orofaringeal Havayolu
•Dilin geriye yer değiştirmesine bağlı üst havayolu tıkanmasında, 

•Glosso-farengeal (gag) refleks kaybında, 

•Bilinci kapalı hastalarda kullanılır

•Endotrakeal tüpün ısırılmasını önlemede kullanılır 

•Uygun boy hastanın dudak kenarı ile mandibula köşesi 
arasındaki mesafedir

Havayolu



YAŞ Tüp 

Büyüklüğü

Yenidoğan 000

Süt çocuğu 00

Oyun çocuğu 0

Çocuk 1

Genç 2 (beyaz)

Erişkin 

(kadın)

3 (yeşil)

Erişkin 

(erkek)

4 (sarı)

Erişkin (iri) 5 (kırmızı)

Havayolu
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Havayolu
•Nazofaringeal Havayolu

•Gag refleksi olan

•Bilinci açık hastalarda kullanılır

•Tahmini uzunluk ölçüsü; Burun - tragus arasındaki 
mesafe kadar.. 



Havayolu

•Laringeal Maske Airwar (LMA)
•Balon-maske ventilasyonun başarısız olduğu

•Endotrakeal entübasyonun mümkün olmadığı 
durumlarda 
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Havayolu

•Balon-Maske 
Ventilasyon (BMV)

•Hastane öncesi şartlarda

•Hasta nakil süresi kısa 
ise 



Havayolu

•Endotrakeal tüp ile entübasyon

•Erkekler için : 8.0 - 8.5 – 9.0

•Kadınlar için : 7.0 - 7.5 - 8.0

•Yaşa göre tüp boyutları

Kafsız tüp

<1 yaş 3.5 mm

1-2 yaş arası 4 mm

>2 yaş ise 4 + yaş/4 

mm

Kaflı tüp

<1 yaş 3 mm

1-2 yaş 3.5 mm

>2 yaş ise 3.5 + yaş/4 

mm 



•Tüp bir sargı bezi veya flaster yardımı ile ağız kenarı 
erkeklerde 23 cm, bayanlarda 21 cm olacak şekilde 
tespit edilir.

•Çocuklarda Yaş/2 +14 cm olacak şekilde tespit 
edilir.

Havayolu
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Havayolu

•Tüp yerini doğrulamak için
•Göğüs hareketleri

•Solunum sesleri oskültasyonu

•Epigastrik bölge oskültasyonu

•End-tidal CO₂ izlemi

•PAAC grafisi

•USG



Havayolu

•Entübe edilen hastanın klinik durumunda bozulma 
oluyorsa

•DOPE
•Tüpün yerinden çıkması --- Displacement

•Tüpün tıkanması --- Obstruction

•Pnömotoraks --- Pneumothorax

•Ekipman yetersizliği --- Equipment failure



Havayolu

•Kardiyak arrestte hiperventilasyondan
kaçınılmaldır.

•İntratorasik basınç artar

•Venöz geri dönüş engellenir

•Kardiyak output azalır

•Koroner ve serebral perfüzyon bozulur

•Küçük hava yolu tıkanıklığı olan hastalarda
•Hava hapsine

•Barotravmaya neden olur



Havayolu

•Eğer vaka entübe değil ise; 
•1 kurtarıcı varsa 30/2 şeklinde soluk verilmeli

•2 kurtarıcı varsa 15/2 şeklinde soluk verilmeli

•Entübe ise;
•10/dk

•Göğüs basılarına ara verilmeden soluk verilmeli

•Perfüzyon sağlayan ritmi olan fakat solunum çabası 
yeterli olmayan hastalarda 12-20/dk şeklinde soluk 
verilmelidir. 



Damar Yolu

•Periferal venöz yol
•İlk tercih

•Santral venöz katater
•Uzun süre güvenli şekilde kullanılabilir

•İlk tercih değil



Damar Yolu

•İntraosseoz yol
•Arrest esnasında hızlı, güvenli

•Tüm ilaçlar, sıvılar, kan ve kan ürünleri verilebilir
•Manuel veya infüzyon pompası kullanılmalı

•İlaçların sistemik dolaşıma geçmesini sağlamak için verilen ilaç 
sonrası SF verilmelidir

•Anterior tibia, distal femur, medial malleolus, spina iliaca
anterior superior kullanılabilir

•Komplikasyonları (%1 >)
•Tibiada kırık

•Alt ekstremitede kompartman sendromu

•İlaçların ekstravazasyonu

•Osteomiyelit



Trakeal yol

•Damar yolu açılana kadar ilaç uygulaması için 
kullanılabilir

•Lipit-çözünür ilaçlar ( 5 ml SF ile sulandırılarak)
•Epinefrin (iv dozun 10 katı) (erişkinde iv dozun 2-3 katı)

•Atropin (iv dozun 2-3 katı)

•Naloksan (iv dozun 2-3 katı)

•Lidokain (iv dozun 2-3 katı) gibi verilebilir
•Ardından 5 kez manuel ventilasyon yaptırılmalıdır

•Lipit-çözünür olmayan ilaçlar (bikarbonat, Ca gibi) 
hava yolunda hasar yapacağından verilmez



KEMİK İÇİ YOL AÇILMASI



İlaçlar ve Sıvılar

•En önemli ilaç oksijendir

•Hipovolemik şokta
•%0,9 NaCl veya RL

•Kardiyak arrest olan hipoglisemi saptanmış hastalarda 
dekstroz verilmeli

•0,5-1 gr/kg İV infüzyon



İlaçlar ve Sıvılar
•Epinefrin

•Kardiyak arrestte ilk ilaç
•Asistolide

•Elektromekanik disasiasyonda

•Bradikardide

•Dirençli hipotansiyonda endikedir

•Asistolide standart doz 0,01 mg/kg İV veya İO

•Dirençli hipotansiyonda 0,1 mcg/kg/dk ile başlanır; 1 
mcg/kg/dk’ya kadar çıkılır

•Erişkinde 1 mg İV veya İO

•Ekstravazasyonu doku hasarı ve ülserasyon yapar

•Ülkemizde 1 mg (1:1000), 0,5 mg (1:2000),  

0,25 mg (1:4000) ampulleri mevcut



İlaçlar ve Sıvılar

•Atropin 
•Semptomatik bradikardilerde

•Önerilen doz 0,02 mg/kg

•Ancak doz asla 0,1 mg’dan az olmamalıdır
•Paradoksal bradikardi yapar

•1 defada çocukta en fazla 0,5 mg, adolesanda 1 mg 
verilebilir

•Maksimum total doz çocukta 1 mg, adolesanda 2 mg

•Erişkinde 0,5-1 mg 
•Maksimum doz 3 mg 



İlaçlar ve Sıvılar

•Kalsiyum
•Kardiyak arrestte rutin kullanılmaz

•Hipokalsemi

•Hiperkalemi

•Hipermagnezemi

•Ca kanal blokeri doz aşımında kullanılması önerilir

•Sodyum bikarbonat
•Kardiyak arrestte rutin kullanılmaz

•Hiperkalemi

•TCA intoksikasyonunda kullanılabilir



İlaçlar ve Sıvılar

•Lidokain
•VF’de

•Kafa içi basıncı yüksek düşünülen

hastalarda HSE öncesi

•Magnezyum
•Hipomagnezemi

•Torsades de pointes’de verilir

•Önerilen doz 25-50 mg/kg İV veya 

İO 10-20 dk’da

•Maksimum doz 2 gr



İlaçlar ve Sıvılar

•Adenozin
•AV nodal iletiyi geçici olarak bloke eder

•Önerilen doz 
•0,1 mg/kg (maksimum 6 mg)

•İkinci doz 0,2 mg/kg (maksimum 12 mg)



Acil müdahale ekibini harekete geçirmek için bağır  
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Pediatrik İleri Yaşam Desteği

Acil müdahale ekibini harekete 

geçirmek için bağır  





Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Pediatrik İleri Yaşam Desteği



Bradikardi
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•Hipoksi

•Asidoz ve metabolik nedenler

•Pnömotoraks

•Isı kaybı (hipotermi)

•Yabancı cisim

•Emboli/tromboz

•Düşük kan hacmi (hipovolemi)

•İlaçlar/toksinler

•Kalp tamponadı







Taşikardi 





Olası VT

Kardiyopulmoner

yetersizlik?

Hipotansiyon

Mental durum değeşikliği

Şok bulguları

Senkronize 

kardiyoversiyon

İlk doz: 0,5-1 J/kg

İkinci doz: 2 J/kg

Ritm düzenli ve QRS 

monomorfik ise;

Adenozin düşün

İlk doz: 0,1 mg/kg

İkinci doz: 0,2 mg/kg

Pediatrik kardiyolojiye danış

Uzman gözetiminde 

Amiodaron 5 mg/kg  20-60 dk

Prokainamid 15 mg/kg 30-60 dk

hayır

evet


