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1.AMAÇ: Fakültemizin tüm alanlarında kardiyak ve pulmoner arrest gibi acil durumlarda ilgili sorumlu ekibin en kısa
zamanda olay yerine ulaşmasını ve müdahalesini sağlamaktır.
2.SORUMLULAR : Prof.Dr.Mehmet Ali GÜNGÖR,Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU ,Fak.Sek.V. Birol YENİCE, Hem.Ayşe KOL
3.TANIMLAR
Kardiopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani durmasıdır ve bu durum potansiyel olarak geri döndürülebilir.
Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arreste nabız yoktur.Kardiyak arrestin üç önemli mekanizması
asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektiriksel aktivite olarak sayılabilir.Kardiopulmoner arrest belirtileri, bilinç
kaybı, solunum durması, nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur.
CPR (Kardiopulmoner resüstasyon): Fizyolojik olarak yaşam belirtileri kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak
çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesine olanak sağlamak için uygulanan tedavi
yaklaşımıdır.
Temel Yaşam Desteği (TYD): Her yerde bulunabilecek araç‐gereç kullanılarak hava yolu açıklığının devam ettirilmesi,
solunum ve dolaşımın desteklenmesidir.
İleri Yaşam Desteği (İYD) : Temel Yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak kardiyovasküler durumun
belirlenmesi, endotrakeal entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç tedavilerini kapsar.
Defibrilasyon : Ventriküler fibrilasyon ya da nabızsız ventriküler taşikardide kalbe elektirik akımı verilerek çalışmasının
sağlanmasıdır.
Mavi Kod: Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin olay yerine en kısa
zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir.Mavi Kod durumu, doktor ve hemşirelerden
oluşan özel donanımlı mavi kod müdahele ekibine anlık olarak iletilir.
Mavi Kod İhbar Numarası: Mavi Kod sisteminde 6666 olarak tanımlanmış olan bina içi telefon numarasıdır.
4.UYGULAMA :
4.1‐ Mavi Kod durumu oluştuğunda, durumu tespit eden kurum personeli tarafından en yakın dahili telefondan 6666
nolu telefon aranır ve mavi kod ekibinin olay yerine gelmesi sağlanır. Gelen ekip çağrı yapılan dahili numaradan 6666
nolu telefonu arar ve çağrıyı sonlandırır.
4.2‐ Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi
amacıyla mavi kod ekibi olay yerine 3‐5 dakikalık sürede ulaşır.
4.3‐ Hastaya ulaştığında mavi kod ekibindeki hekim liderliği devralır ve hasta hakkında gerekli girişimlerde bulunulur.
4.4‐ Acil Müdahale ekipmanını içeren Acil Müdahale Çantası doğru ve hızlı ulaşılabilir bir yerde bulunur.
4.5‐ Acil müdahale ekipmanlarının (ilaç/sarflar)miad ve kritik stok seviyeleri, acil çantası sorumlu hemşiresi tarafından
kontrol edilir ve kaydedilir.
4.6‐ Mavi Kod ekibinde görevli güvenlik görevlisi olay yerindeki meraklı kalabalığın dağıtılmasından ve mavi kod ekibinin
olay yerinde rahat çalışması için uygun ortamın sağlanmasından sorumludur.
4.7‐ Yılda 2 kez mavi kod ekibinin performansının değerlendirilmesi amacıyla tatbikat yapılır. Tatbikatlarda ve mavi kod
durumu gerçekleştiğinde, müdahale süreleri ve mavi kod durumu müdahalelerini içeren Mavi Kod Kayıt Formu kullanılır.
4.8‐Her bir Mavi Kod durumunun zamanı, yeri ve yönlendirme bilgileri Mavi Kod Kayıt Formu doldurularak kayıt altına
alınır ve kalite birimine teslim edilir.
4.9‐ Müdahale sonrası gerekli ise hasta, Mavi Kod Ekibi tarafından ilgili birime nakledilir.
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