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� 0-4 dakika    → Beyin hasarı reversible

� 10 dakika↑ → İrreversible beyin hasarı

ZAMAN KRİTİKTİR!



• 4 ritm nabızsız kardiyak areste neden olur:

• VF

• NVT

• Asistoli• Asistoli

• NEA



• Bu 4 ritmde 2 uygulamanın düzgün ve 
zamanında yapılması gerekir:

TYD                İKYDTYD                İKYD



• İKYD nin temeli iyi bir TYD:

Hemen CPR a baslanması ve erken defibrilasyon



• İlk öncelik:CPR ve defibrilasyon

• İkinci öncelik:İlaç tedavisi



• TEMEL YA�AM DESTEĞİ

• İLERİ YA�AM DESTEĞİ• İLERİ YA�AM DESTEĞİ

• UZUN VADELİ YA�AM DESTEĞİ



Temel Yaşam Desteği Basamakları

• Güvenlik

• Kazazedenin değerlendirilmesi

• ATS aktivasyonu• ATS aktivasyonu

• ABC değerlendirmesi

• AED kullanımı



Temel Yaşam Desteği

TYD
Erken tanı

Yardım istemek
Erken tanı

Yardım istemek

Erken KPRErken KPR Erken defibrilasyonErken defibrilasyon

Resüsitasyon sonrası bakımResüsitasyon sonrası bakım

Kardiyak arresti
önlemek

Kardiyak arresti
önlemek

Zaman kazanmak Zaman kazanmak Kalbi tekrar 
çalıştırmak 
Kalbi tekrar 
çalıştırmak 

Yaşam kalitesini 
korumak 

Yaşam kalitesini 
korumak 



Bilinçsiz bir hasta....



İyi misiniz?

YANIT VAR

Solunum ----- VAR
Dolaşım  ----- VARDolaşım  ----- VAR

Hasta konumunu koru
Derlenme  pozisyonu
Yardım çağır-------112



Derlenme pozisyonuDerlenme pozisyonu

Yakın kol dirsekten 90 derece açı ile 
avuç içi yukarı bakacak şekilde 

Yakın kol dirsekten 90 derece açı ile 
avuç içi yukarı bakacak şekilde 

Uzak kol göğüs üzerinden el sırtı 
hastanın yanağının altına

Uzak kol göğüs üzerinden el sırtı 
hastanın yanağının altına

Uzak bacak dizden bükülerek  ayak yerde 
kalacak şekilde karşı tarafa

Uzak bacak dizden bükülerek  ayak yerde 
kalacak şekilde karşı tarafa



Derlenme pozisyonuDerlenme pozisyonu



A : AİRWAY

B : BREATHİNG

C: CİRCULATİONC: CİRCULATİON



A: Havayolu

TEMEL TEKNİKLER

Class IIaClass IIa

�Head tilt, chin lift

� Jaw thrust



Havayolu Açıklığının Sağlanması

Head Tilt-Chin Lift

Boyun ekstansiyonu

Çene kaldırılması

Jaw Thrust
Çene asılması
Sadece sağlık personeli



Airway

No 2: Beyaz 
No 3: Yeşil
No 4: Sarı 
No 5: Kırmızı



B: SOLUNUM



Bak-Dinle-Hisset
10 saniye!



Solunum yok!

� 2 etkili solunum 

�Solunum volümü: 500 ml

�Her nefes 1 sn �Her nefes 1 sn 

�Göğüs kafesi kalkmalı

�Göğüs kafesi kalkmıyor→

Hava yolu açıklığı?

Yabancı cisim?



YC Aspirasyonu!

• Hafif tıkanma etkili öksürük:

-Öksürmeye devam ettir.

• Ciddi tıkanma, etkisiz öksürük:• Ciddi tıkanma, etkisiz öksürük:

-Hasta bilinçli → 5 sırt vurusu / 5 abdominal vuru

-Hasta bilinçsiz → CPR başla

<1 yaş Heimlich önerilmez.



Yabancı cisim manevraları



Solunum

�Ağızdan ağıza

(burun kapatılır)

�Ağızdan buruna

(ağız kapatılır)

�Maske - Balon



Solunum

• Ağızdan buruna solunum

– Çocuk hasta

– Ağızda yaralanma– Ağızda yaralanma

– Trismus

– Suda boğulma

– Hastanın dişleri yok veya uygun değil



Solunum

• Ağız- stoma solunumu

-Trakeostomili hastalar

• Ağız bariyer aracılı solunum

• Bag-Maske...



Ağız maske ventilasyonuAğız maske ventilasyonu



Maske-balon kullanılmasıMaske-balon kullanılması



Maske-balon kullanılmasıMaske-balon kullanılması



Etkili solunum yaptırılamıyor!

�Ağız kontrolu

�Baş pozisyonu

�Y.C kontrolü



C: DOLA�IM



Dolaşımın değerlendirilmesi

�Erişkinde karotis nabzı

� İnfantta brakiyal / femoral nabız 

�Nabız kontrolü <10 snI.

Class IIa



�Sert- düz yer

�Erişkinde göğsün ortasında sternumu lokalize et

�Çocuklarda memeden geçen hattın altına

�Bir elin ayasını diğer elin üzerine yerleştir�Bir elin ayasını diğer elin üzerine yerleştir

�Dirsekler bükülmesin

�Erişkinde sternumu 4-5 cm çöktür

�Çocukta 1/3-1/2 sternum çökmesi 

�Dakikada 100 bası



Kompresyon/Ventilasyon oranı:

-Erişkinde 30/2

-İnfantta ve çocukta 2 kurtarıcı 15/2-İnfantta ve çocukta 2 kurtarıcı 15/2

-İnfanta ve çocukta 1 kurtarıcı 30/2



�Kompresyon=Relaksasyon süresi

�Entübasyon sonrası asenkron solutma; 

-Erişkinde 8-10 soluk /dk 

-Çocukta 12-20 soluk/dk



• Yalnız kompresyonlu CPR IClass IIa

• Uygulayıcılar ;• Uygulayıcılar ;

- 2 dakikada bir değişmeli 

- Değişim<5 snIIIIIII..Class IIa





Solunum var, dolaşım var, bilinç kapalı

- Derlenme pozisyonu

Solunum yok, dolaşım yok

- Suni solunum

- Göğüs kompresyonu



Dolaşım var, solunum yok

- Suni solunum

- 10 soluk/1dk

- Dolaşım kontrolü



Ani kardiyak arrest geliştikten 
sonra

● İlk dakikalarda ritim VF

● VF’de mortalite her dk için %7-10↑

● VF’de etkili CPR ile her dk mortalite %3-4↑

● Etkili CPR VF’de kalma şansını↑



Defibrilasyon gerçekleşinceye kadar,

Etkili CPR yapmak

Yaşam şansını 2-3 kat ↑



Hastane dışı, tanıklı kardiyak
arrest:

�Erken ritim kontrol   

�Erken defibrilasyon

Class IIa



Hastane içi tanıklı kardiyak
arrest:

�Ritim kontrol   

�Defibrilasyon

Class IIa



Hastane dışı, tanıksız kardiyak
arrest:

� 5 siklus CPR  

�Ritim kontrolü

�Defibrilasyon

Class IIb



Özel Durumlar

Önce 5 siklus CPRI.

• Boğulma  

• Travmatik arrest • Travmatik arrest 

• İlaç entoksikasyonu 

• Solunum arresti 



Otomatik Eksternal Defibrilatör
• Ritim VF/Nabızsız VT

• Tek doz defibrilasyon!

• Monofazik OED 360 joule

• Bifazik OED 150-200 joule 

• Çocuklarda ilk doz 2 j/kg idame 4 j/kg 

• <1 yaş önerilmez.

• Sonrasında 2 dk CPR ve ritim kontrol 



Resüsitasyonun sonlandırılmasıG

• Yaşam belirtilerinin gelmesi

• Daha profesyonel bir ekip

• Yorgunluktan tükenme

• Kesin ölüm belirtileri



Bilinçsiz Hasta

Havayolu açıklığı

Solunum 

2 kurtarıcı nefes

8-10 soluk/dk

112 ara/OED

Recovery pozisyonu
Var

Yok

Nabız var 8-10 soluk/dk
2 dk da nabız 

kontrol

Dolaşım 
<10 sn nabız kontrolü

2 dk CPR

Ritim kontrolü

1 kez WOK 2 dk CPR
�ok önerilen ritim �ok önerilmeyen ritim

Nabız yok

SAĞLIK PERSONELİSAĞLIK PERSONELİ



Bilinçsiz Hasta

Havayolu açıklığı

Solunum 

112 ara/OED

Recovery pozisyonu
N solunum var

N solunumu yok

2 dk CPR

OED
Ritim kontrolü

1 kez �OK 2 dk CPR

�ok önerilen ritim �ok önerilmeyen ritim

SAĞLIK PERSONELİ OLMAYANLAR



Temel Yaşam Desteği 
ÖZET

ERİ�KİN ÇOCUK (1-12/14 yaş) İNFANT <1yaş

Hava yolu açma 
manevrası

Head tilt/chin lift (travmada jaw thrust)

Kurtarıcı soluk 2 soluk, herbiri 1 sn 2 etkili soluk

Gelişmiş hava yolu 8-10 solutma/dk 12-20 solutma/dk

Entübasyon sonrası 8-10/dk

Yabancı cisim tıkanıklığı 5 Abdominal vuru 5 sırt / göğüs vurusuYabancı cisim tıkanıklığı 5 Abdominal vuru 5 sırt / göğüs vurusu

Nabız kontrol Karotid <10 sn Brakiyal/femoral<10sn

Göğüs kompresyonu

(sert, hızlı, kesintisiz)

2 el 2 el /1el 2 parmak

Kompresyon derinliği 4-5 cm Göğüs kafesi 1/3-1/2 derinliği kadar

Kompresyon sayısı 100/dk

Kompresyon/ventilasyon 30/2 1 kurtarıcı 30/2    2 kurtarıcı 15/2

OED Yetişkin pedallar Önce 5 siklus CPR

Pediatrik pedallar

Belirsiz



Temel yaşam Desteği 2005 
Değişiklikleri

• Etkili ve kesintisiz CPR                II.Class IIa

• Kurtarıcı soluk 1 sn içerisinde II..Class IIa

• Hiperventilasyondan kaçınma     II..Class IIa

• Kompresyon/ventilasyon: 30/2 • Kompresyon/ventilasyon: 30/2 

-Erişkin

-Çocukta 1 kurtarıcı ile (YD hariç)   

• Kompresyon/ventilasyon:15/2

-Çocukta 2 kurtarıcı



Temel yaşam Desteği 2005 
Değişiklikleri

• Woklama sonrası 2 dk CPR, daha sonra ritim 

kontrol 

• Sadece kurtarıcı solukla TYD önerilmiyor.• Sadece kurtarıcı solukla TYD önerilmiyor.

• 1 yaş↑ çocuklarda OED tavsiye ediliyor.

• Halktan kurtarıcılar; 

-Yalnızca normal solunumu değerlendiriyor

-Nabız kontrolü yapmıyor



• Sağlık personeli olmayanlar için:

-8 yaş ↓ çocuk 

-8 yaş ↑ erişkin

• Sağlık personeli

-12-14 yaş ↓ çocuk

-12-14 yaş ↑ erişkin



İKYD



• 1. Basamak:

– Temel yaşam desteği uygulayın.

– Varsa oksijen desteği yapın.

– Hastayı monitörize edin.

• 2. Basamak:• 2. Basamak:

 Ritim kontrolü yapın.







Ventriküler Fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi

• 3. Basamak:

– VF/VT varsa 1 şok verin;

• Bifazik defibrilatör ile  120-200 joule

• Monofazik defibrilatör ile 360 joule

– Wok sonrası hemen KPR uygulayın



• Hazır olur olmaz İleri hava yolu

• Entubasyon

• Kompresyona ara verme(sadece vokal 
kordları görmek için)



Ventriküler Fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi

• 4. Basamak:
– 5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin

• 5. Basamak:
– Wok verilebilir ritm varsa 1 şok verin

• Bifazik defibrilatörle aynı veya bir üst enerji• Bifazik defibrilatörle aynı veya bir üst enerji
• Monofazik defibrilatörle 360 joule

– Woktan sonra hemen KPR uygulayın
– Vazopressör ilaç uygulayın

• Epinefrin 1 mg IV/IO 3-5 dakikada tekrar
• Vazopressin 40 U IV/IO tek doz (ilk  veya ikinci 

adrenalin uygulaması yerine)



Ventriküler Fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi

• 6. Basamak:
– 5 tur KPR sonrası ritim kontrolü yapın

• 7. Basamak:• 7. Basamak:
– Wok verilebilir ritim varsa 1 şok verin

– Woktan sonra hemen KPR uygulayın



Ventriküler Fibrilasyon/Nabızsız Ventriküler Taşikardi

• 7. Basamak:
– Antiaritmikleri uygulayın

• Amiodarone (300 mg IV/IO bir kez, 150 mg IV/IO ek 
doz bir kez) VEYadoz bir kez) VEYa

• Lidokain (1-1.5 mg/kg IV ilk doz, 0.50-0.75 mg/kg ek, 
max 3 mg/kg)

• Magnezyum (Torsades de pointes varlığında 1-2 gr 
IV/IO)

– 5 tur KPR sonrası 4. basamağa dönün





Nabızsız Arrest

BLS uygulayın

Oksijen verin, defibrilatör bağlayın

VF/VT Ritmi kontrol edin Asistoli /NEA

1 şok ver, KPR uygulayın

5 tur sonra ritmi kontrol edin

VF/VT ise 1 şok verin

Hemen KPR uygulayın

1 mg Epinefrin IV/IO 3-5 dak

Veya 40 ü IV/IO Vazopressin

5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin

VF/VT ise 1 şok verin

Hemen KPR  uygulayın

Amiodarone 300 mg IV/IO

Veya Lidokain 1-1.5 mg/kg IV/IO

Magnezyum 1-2 gr IV/IO (Torsade de pointes varsa)

5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin

Asistoli vey PEA varsa ilgili algoritmi uygulayın



Nabızsız Elektriksel 
Aktivite/Asistoli

• NEA: Palpe edilen nabız yok ancak USG ile 
miyokard kontraksiyonu görülebilir.

• Pseudo-elektromekanik disosiasyon• Pseudo-elektromekanik disosiasyon
• İdioventriküler ritmler
• Ventriküler kaçış ritimleri
• Defibrilasyon sonrası idioventriküler ritmler
• Bradiasistolik ritmler

• Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.
• Tedavi yaklaşımı benzerdir.
• Asistoli ve hızı <60/dakika NEA için Atropin verilir.



Geri Döndürebilir Sebebler
6H-6T Formulü

NEA Nedenleri

6 H

•Hipovolemi

•Hipoksi

•Hidrojen iyonu (Asidoz)

•Hipo/Hiperkalemi

•Hipoglisemi

•Hipotermi

6 T

•Toksinler

•Tamponad, kardiyak

•Tansiyon pnömotoraks

•Tromboz koroner

•Tromboz pulmoner

•Travma



Asistoli-NEA

• 1. Basamak:
– Hemen KPR uygulamaya başlayın

– Epinefrin 1 mg IV/IO (3-5 dak tekrar)

– Vazopressin 40 U IV/IO– Vazopressin 40 U IV/IO

– Atropin 1 mg IV/IO (Asistoli ve yavaş NEA için )   

3-5 dak tekrar max 3 doz



Asistoli-NEA

• 2. Basamak:
– 5 Tur KPR sonrası ritmi kontrol edin

– Wok verilebilir ritim varsa VF/VT algoritmini
uygulayın

– Wok verilebilir ritim yoksa Asistoli/NEA
algoritmidevam edin

– 6H-6T yi gözden geçirin

– Nabız varsa resüsitasyon sonrası bakıma
devam edin





VF/VT
3

�ok ver
•Monofazik: 120-200j

•Bifazik: 360j
KPR uygula

4
5 siklus KPR uygula

IV/IO yol aç: vasopresor ver
•Adrenalin: 1 mg, 3-5 dk tekrar

•Vasopressin: 40 u tek doz
•Atropin: 1 mg, 3-5 dk tekrar, mak. 3mg

Asistoli veya yavaş NEA

10

Asistoli/ NEA
9

Nabızsız Arrest
•TYD algoritmi:yardım iste, KPR uygula

•Oksijen ver
•Monitorizasyon/defibrilatör

1

Ritmi kontrol et.
�oklanabilir ritim ?

2�oklanabilir �oklanamaz

4. Kutuya git
13

Ritmi kontrol et.
�oklanabilir ritim ?

5 Asistoli veya yavaş NEA

KPR devam
1 şok ver

KPR devam
Adrenalin: 1 mg

Vasopressin: 40 u

6

Ritmi kontrol et.
�oklanabilir ritim ?

11

Ritmi kontrol et.
�oklanabilir ritim ?

7

Asistoli: 10. kutuya git
NEA: 10. kutuya git

Nabız +: postresusitasyon bakım

12

KPR devam
1 şok ver

KPR devam
•Amiodaron
•Lidokain

•Magnesium
5 siklus KPR sonrası 5. kutuya git

8

�oklanamaz

�oklanabilir

Hayır

�oklanabilir

�oklanabilir

�
o
k
la

n
a
m

a
z



Dikkat• Asistolik kardiyak arrestte pacemaker önerilmiyor.
• VF/VT’de prokainamid kullanımı sınırlı
• Norepinefrin faydalı değil, nörolojik durum daha kötü

saptandı
• VF/VT’de prekordiyal thump TYD uygulayıcılarına

önerilmiyor, İKYD uygulayıcıları için class
indeterminate.indeterminate.

• Magnezyum torsades de pointes dışındaki arrest
ritimleri için faydalı değil

• Hipovolemi olmayan hastalarda sıvı infüzyonu class
indeterminate



Özel Durumlar

• Hiperkalemi:Areste eşlik eden en sık 
elektrolit bozukluğu.Genelde böbrek 
yetmezliğinde görülür

• ACE inh  ARB Potasyum tutan diüretik• ACE inh  ARB Potasyum tutan diüretik

• NSAİ Metabolik asidoz



• EKG anormallikleri

• Aritmiler

• Kardiyak arest

• Ani ölüm• Ani ölüm



TYD ve İKYD ek olarak

• Kalsiyum klorid:10ml %10 Ca hızlı bolus

• Sodyumbikarbonat:50 mmol iv 
bolus(böbrek yetmezliği veya şiddetli 
asidoz)asidoz)

• Dextroz/insulin

• Hemodializ



Na Bikarbonat

• Kardiyak arest sonucu miks sidoz 
gelişir,en iyi tedavi göğüs kompresyonudur

• pH 7.1 den küçükse Bikarbonat 
düşünülmelidir(baz ex -10 dan fazlaysa)düşünülmelidir(baz ex -10 dan fazlaysa)

• Kan santral venlerden alınmalıdır

İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
Kursu; 21-22 Kasım, Kayseri



• Rutin yararrı yoktur:

• İntrasellüler asidozu arttırabilir

• İskemik myokarda negatif inotropic etki

• Orta şiddette asidoz beyin venlerinde • Orta şiddette asidoz beyin venlerinde 
vazodilatasyon yapar beyin kan akımı 
artar

İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
Kursu; 21-22 Kasım, Kayseri



Ne zaman Nabikarbonat

• Hiperkalemi ve kardiyak arest

• Widdetli metabolik asidoz

• Trisklik  doz aşımına bağlı arest

İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
Kursu; 21-22 Kasım, Kayseri



• 50 mmol intravenöz hızlı şekilde 
verilir(%8.4 lük solusyon)verilir(%8.4 lük solusyon)

İleri Kardiyak Yaşam Desteği 
Kursu; 21-22 Kasım, Kayseri



Hipokalsemi

• Böbrek yetmezliğinde görülebilir

• AV blok kardiyak arest

• Kalsiyum klorid:10ml %10 Ca hızlı bolus

• Magnezyum (gerekirse)• Magnezyum (gerekirse)



Hipermagnezemi

• AV blok kardiyak arest

• Kalsiyum klorid:10ml %10 Ca hızlı bolus

• Ventilasyon desteği

• Salin diürezis• Salin diürezis







• TEWEKKÜRLER

• www.atuder.org.tr


