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ÖNSÖZ

Birlikte Hayat kurtardığımız Kıymetli Meslektaşlarım,
Acil Sağlık Camiasının Çok Değerli Üyeleri, Namı Değer HAYAT KURTARANLAR;
Acil Sağlık Olimpiyatları ile yine bir ilke imza atmanın haklı gururunu siz kıymetli meslektaşlarımız ile
birlikte yaşayarak Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerine yeni bir ses yeni bir nefes katabilmek
hedefindeyiz. Bizler kendini daima yenileyen her daim zinde olmaya çalışan, Acil Sağlık Camiası olarak bir ve
beraber olmalıyız.Hayat kurtarmak hiç kimsenin tekelinde değildir bunu neden mi söylüyorum, çünkü hayat
kurtarmak tam uyumlu bir ekip çalışması işidir.
Biz Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren ekip
çalışmasının önemini hep bir adım önde tuttuk. Nitekim Acil Sağlık Olimpiyatları ile hedeflediğimiz birlikteliği
sağlayarak, birbirinden değerli hocalarımızın sunumları ile bilgilerimizi tazeleyerek, ilk defa 112 ve UMKE
Ekiplerinin birlikte aynı, organizasyon içinde yarışma imkanı bulacağı ve bunun yanı sıra Acil Sağlık Hizmetleri
Çalıştayı ile de Bakanlığımız hem de sahada ki meslektaşlarımızın karşılıklı fikir alışverişinde mesleğimizin
gelişimine katkı sağlayacak olmasının mutluluğunu şimdiden bizi heyecanlandırmaya yetiyor.
Sağlığın Bordo Berelileri olan UMKE ekipleri ile Sağlığın Sarı Melekleri 112 Ekiplerinin ve Yurt içi ile Yurt
dışından birbirinden değerli katılımcıların ülkemizin turizm cenneti olan Antalya’da TAPDER ev sahipliğinde
buluşacak olması bana farklı bir heyecan kattı doğrusu……
Siz değerli meslektaşlarımızı Acil Sağlık Olimpiyatları çatısında buluşmaya, heyecanımıza ortak olmaya,
bir markanın doğuşuna katkı sağlamaya evet bende oradaydım demeye davet ediyorum.

Ertuğrul ERİK
TAPDER Genel Başkanı
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ULUSLARARASI ACİL SAĞLIK OLİMPİYATLARI PROGRAMI

02 KASIM ÇARŞAMBA
09.00-18.00

GİRİŞ VE KAYIT
UNVAN

SALON A
20.00-21.30

OLAY YERİNDE STRES YÖNETİMİ VE
PSİKOLOJİK TRAVMALAR

PROF.DR.

AD SOYAD

ÇALIŞTIĞI KURUM

SİNAN CANAN

20.00-22.30 112 VE UMKE OLİMPİYAT YARIŞMA EKİPLERİ BİLGİLENDİRME

03 KASIM PERŞEMBE
SALON A WORKSHOP
09.00-11.00

PRATİK EKG

SALON B WORKSHOP
09.00-11.00 AMBULANSDA YAN ENTUBASYON
11.10-12.30 AÇILIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI SUNUMLARI
14,00-18,00
09.00-18.30
08.30-09.00

09.00-10.30

10.30-11.00

UNVAN

PARAMEDİK
UNVAN

PRIMARIUS DR

AD SOYAD

CENGİZ DURMUŞ
AD SOYAD

SLAVCE ANTANASKOVİC

ÇALIŞTIĞI KURUM

KONYA 112
ÇALIŞTIĞI KURUM

SIRBİSTAN

GENEL BAŞKAN ERTUĞRUL ERİK

UŞAK 112

DOKTOR

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

ALPER CEM ÜNAL

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SALON A/B/C/D
04 KASIM CUMA
112 VE UMKE OLİMPİYAT YARIŞMALARI
05 KASIM CUMARTESİ
SÖZEL BİLDİRİLER
UNVAN
AD SOYAD
SALON A PANEL 1

ÇALIŞTIĞI KURUM

DOKTOR

TÜRKİYE,MACARİSTAN,SIRBİSTAN,MAKEDONYA,
AZERBAYCAN
ESEN UYSAL
URLA ULUSLARARASI ACİL AFET
EĞİTİM VE SİMÜLASYON MERKEZİ
ELİF GÜL KAYIŞ
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DOKTOR

MEHMET SAİT AVAR

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

DOKTOR

MUSTAFA ERKAN ÇİÇEK

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ

DOKTOR

CANTÜRK EYÜP KOCALAR ANKARA İL SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ

ATT

ÜMİT TOPÇUOĞLU

KARABÜK 112

PROF.DR.

ALİ NACİ YILDIZ

HACETTEPE ÜNİ. HALK SAĞLIĞI
ABD. BŞK

112 VE UMKE YAPILANMASININ ÜLKEMİZ DOKTOR
VE YURTDIŞI KARŞILAŞTIRMASI

KAHVE ARASI

SALON A PANEL 2
TERÖR OLAYLARINDA 112 VE UMKE
HİZMETLERİ
11.00-12.30 15 TEMMUZ 2016 OLAYLARI
ANKARA PATLAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
12.30-14.00

YEMEK ARASI

SALON A PANEL 3
GÜVENLİ AMBULANSIM
14.00-15.30

YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
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AMBULANS KAZALARI NEDEN ARTIYOR?
15.30-16.00

YRD.DOÇ.DR

ALİ EKŞİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

KAHVE ARASI

SALON A PANEL 4
16.00-17.30 AFETLERDE OLAY YERİ YÖNETİMİ VE TRİAJ DOKTOR
DOKTOR
CRUSH SENDROMLU HASYA YAKLAŞIM

CANTÜRK EYÜP KOCALAR ANKARA İL SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ
SERHAT SAMİ ÇENGEL

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HEMŞİRE

ABDULKADİR DURMUŞ

ANKARA İL SAĞ. MÜDÜRLÜĞÜ

PARAMEDİK

ZUHAL GÖK

AFYONKARAHİSAR 112

YRD.DOÇ.DR

OYA ORUÇ

YRD.DOÇ.DR

ŞERİFE ÖZDİNÇ

AFYON KOCATEPE ÜNİ. ACİLTIP
ABD.
AFYON KOCATEPE ÜNİ. ACİLTIP
ABD.

UZM.DR

ORHAN FESÇEKOĞLU

KARAMAN KHB BAŞHEKİM

ÇOCUKLARDA TRAVMA YÖNETİMİ

DOKTOR

OKAN OK

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

YENİDOĞAN TRANSPORT KUVÖZ

DOKTOR

İRFAN YAVUZ

UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GEBELİKDE RESÜSİSTASYON VE SIVI
YÖNETİMİ
GEBELİKDE TRAVMA YÖNETİMİ

DOKTOR

EBRU ÇELİK

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PARAMEDİK

CENGİZ DURMUŞ

KONYA 112

HASTA YAKINLARINA ÖLÜM BİLDİRİMİ

PROF.DR.

GÜRKAN ERSOY

DEÜ ACİL TIP ABD.

PARAMEDİK

FATİH MEHMET ARAS

AFYONKARAHİSAR 112

ATT

MEHMET YILDIZ

AFYONKARAHİSAR 112

PRIMARIUS DR

SLAVCE ANTANASKOVİC

1. lateral intubation (Slavce A. Esen U.-Okan O.), as well as

AFETLERDE HABERLEŞME SİSTEMİ

SALON B PANEL 1
09.00-10.30 TYD 2015 YENİLİKLER
YETİŞKİN İKYD 2015 YENİLİKLER
ÖZEL DURUMLARDA İKYD YENİLİKLER
10.30-11.00

KAHVE ARASI

SALON B PANEL 2
11.00-12.30 PEDİATRİ AHA 2015 YENİLİKLER

12.30-14.00

YEMEK ARASI

SALON B PANEL 3
14.00-15.30

15.30-16.00

KAHVE ARASI

SALON B PANEL 4
16.00-17.30

ALANDA SOLUNUM SIKINTILI HASTAYA
YAKLAŞIM
ALANDA HAVA YOLU TEKNİKLERİ
AMBULANSDA YAN ENTUBASYON

Tablo 1- Program Çizelgesi Bilgisi
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ACİL SAĞLIK OLİMPİYATLARI YARIŞMA KURALLARI
1-Öncelikle yarışmaya katılacak tüm ekiplere başarılar diliyoruz. Yarışmalara
katılacak ekiplerin sportmence yarışması ,belirlenen programa ve kurallara
uyması gerekmektedir.
2-Her ili temsilen 1 Ambulans ekibi,1 Umke timi yarışmacı olarak katılabilir.
3-Olimpiyat yarışmalarına katılacak 112 ekipleri 3 Asil 1 Yedek kişiden oluşmalıdır. 112
ekiplerin Ekip Şefi PARAMEDİK olması
yedek

kişiden

zorunludur. Umke ekipleri

1 tim (5 kişi ) ve 1

oluşmalıdır. Yedek olarak belirlenen kişi,asil ekip üyelerinden

hastalık ve

sakatlanma gibi durumda ,önceden ralli komisyonuna bildirerek yarışacak ekip üyeleri ile değişim
yapılabilir.Ekipler isterlerse bir kişi gözlemci
etaplara

girebilir,ancak

ekibe

hiçbir

bulundurabilir.Gözlemciler

müdahalede

ve

katkıda

ekipler ile birlikte
bulunamaz.Ayrıca

gözlemci kişilerin yarışma esnasında video,fotoğraf çekmesi yasaktır.
4-Tüm yarışmacı ve katılımcılar; yarışma süresince yarışmada görevli, hakem ve etap
sorumlularını uyarı ve kararlarına uymak zorundadır.
5-112 ve Umke

ekipleri tek

tip üniforma ile yarışmaya katılmak zorundadırlar.

Yarışacak ekipler içerisinde sivil kıyafetli yarışmacı etaplara alınamaz. Umke ekipleri baret,
dizlik, koruyucu gözlük vb. gibi ekipmanlarını yanlarında bulundurması gerekmektedir.
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6-Yarışma esnasında yarışmacı ekip üyeleri telefon, çağrı cihazı v.b kullanamazlar. Bu
tip cihazları kullandığı tespit edilen ekiplerin etap puanı 0 (sıfır) olarak yazılacaktır.
7-Etaplarda

yapılan müdahaleler,

yarışma

hakemlerinin

ellerinde

bulunan

puanlama

listesine uygun bir biçimde puanlandırılır. Etap da alınan puanlarının etap sonunda öğrenilmesi
mümkün değildir.
8-2 Kasım akşamı olimpiyat yarışmaları bilgilendirme ve kura çekimi toplantısı yapılacaktır.
Dolayısı ile Olimpiyat Yarışmalarına katılacak ekiplerin 2 Kasım da otele giriş yapmaları
gerekmektedir. Her ekibin sırası 2 Kasım akşamı kura ile belirlenecektir. Her ekibe yarışma
süresince kullanacağı bir kod verilecektir ve yarışmalar sırasında çıkış saatleri ile ilgili program
önceden yazılı olarak bildirilecektir. Kuraya katılmayan temsilcilerin kuraları komisyon
tarafından çekilecektir. Bu konuda daha sonradan itiraz kabul edilmeyecektir.
9-Etaplarla ilgili vaka bilgileri, start noktasında ekiplere verilecektir. Her senaryo için
ayrılan azami süreler mevcuttur. Etap hakkında kısa bilgi ve senaryo için ayrılan süre başlangıç
noktasında sırası gelen yarışmacı ekibe yazılı veya sözel olarak bildirilecektir. Etap süresi
yarışmacı ekibin senaryo alanına girmesi ile başlamaktadır. Hakemler etap süresinin bitiminden
3dk

önce

yarışmacı

ekibi

bilgilendirecektir.

Zaman

dolduğunda

ise

yarışmacı

ekip

senaryoyu bitirip etap alanından ayrılmak zorundadır.
10- Hasta/Yaralıların, fiziki muayene ve vital bulguları, hasta ve yaralı üzerinde gerçeğe
uygun şekilde yapılacak ölçümler ile elde edilir.Örnek olarak; Kan basıncı, manşon kola bağlanıp
steteskop uygun yere yerleştirildikten sonra, kalp atım hızı monitörize edildikten sonra yada
en az 15 sn ölçüldükten sonra hakem tarafından verilecektir.Aynı zaman da yapılacak olan
tedavi ve müdahaleler hasta üzerinde yapılmalıdır.Sözel olarak ifade edilen hiçbir uygulama
etap hakemleri tarafından kabul edilmeyecektir.
Örnek :Hastaya/yaralıya damar yolu açılacak sıvı tedavisi yapılacaksa maket yada canlı
mankene zarar vermeyecek şekilde intraket iğnesi çıkarılıp sabitlenecek. KGD-ETCO2-PULSE
OKSİMETRE gibi parametreler gerçeğe uygun bakılıp,etap hakemleri tarafından yarışmacıya
bildirilecektir.Bir başka örnek verecek olursak,hastaya oksijen verilecek ise gerekli oksijen
maskesi

mankenin

yüzüne

yerleştirilmelidir.Etap

içerisinde

hakemler

gerekli

uyarılarda

bulunmadıkça bütün uygulamalar gerçeğe uygun yapılacaktır.
11-Yarışma alanındaki uygulanacak tüm invaziv girişimler maketler üzerinde yapılacaktır.
12-Hastanın taşınması gereken durumunda güvenliğine dikkat edilmelidir. Hasta/yaralılar
gerçeğe uygun bir biçimde sabitlenmeli , vücut mekaniğine uygun zarar görmeyecek şekilde
taşınmalıdır. Her senaryo gerçek bir vakaymış gibi davranılmalıdır.
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13-Ekiplere otelin uygun bir bölümünde toplanma alanı oluşturulacak.Ekipler kendilerine
verilecek olan kılavuzdaki saatlerine göre, etaplara görevli arkadaşlar eşliğinde gideceklerdir.
Ekiplerin yarışma sürecinde diğer kişiler ile iletişimi yasaktır.
14- Yarışmacıların yarışmalar sırasında alkol ve benzeri maddeler kullanmamaları
gerekmektedir. Yarışma kurallarına uymayan, organizasyon ve düzenini bozan ekipler olur ise
organizasyon komitesinin kararı ile tespit edilen yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
15-Yukarıdaki kurallar dışında eklenmesi gereken bilgi ve kurallar yarışma sırasında
organizasyon komitesince yazılı veya sözlü olarak ekiplere duyurulacaktır.
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112 YARIŞMA ETAPLARI
112 Ralli Koordinatörü:Paramedik Ünal DURMAZ

02-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Acil Sağlık Olimpiyatları 112 rallisine; 22 il ve 4 yabancı ülke ile
toplamda 26 yarışmacı ekip katılım sağlamıştır.
Ekipler gerçeği aratmayan 5 etapta birbirleriyle; zamanla, bilgi ve becerileriyle, pratik ve
teorik zekalarıyla yarışmışlardır.
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Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev alanlar için titizlikle, güncel bilgi ve teknolojiyi
kullanarak, dünya tarafından ve ülkemizce kabul gören kurallar ve algoritmalardan yararlanarak,
hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumu ve eğitimleri konusunda uzman kişilerce etaplarımızı
hazırladık.
Ekipler;
 Adli Olgulara Yaklaşım
 Triaj
 Zor Koşullarda Güvenli Taşıma
 Yetişkin İleri Yaşam Desteği
 Servikal Stabilizasyon ve Kask Çıkarma
Olmak üzere 5 etapta yarıştılar.

ETAP-1
ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanlarının üzerinde oldukça titizlikle durmuş olduğu
olaylardan biri adli vakalardır.
Adli bir olayda delil niteliği taşıyabilecek her türlü materyal , iz, eser, emare, bilgi, belge, beyan
ve belirtiler yani bulgular ile hukuki bir ihtilafı çözmeye, suç fiilini ispata, meydana gelen bir suçun
aydınlatılmasına yarayan bulguların yani delillerin bozulmaması ve korunması , bozulması ve yer
değiştirilmesi durumunda ise emniyet güçlerine bilgi verilmesi, bu tür vakalarda nasıl hareket
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edilmesi gerektiği gibi konular,

hastane öncesi acil sağlık hizmeti verenler için oldukça önem

taşımaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde üzerinde durulan bir konudur.
2015 yılından itibaren ülkemizde T.C.Sağlık Bakanlığı ve T.C İçişleri Bakanlığı işbirliği
protokolüyle; Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin, Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşımı Eğitimi
ile de bu tür olaylara nasıl yaklaşılacağı konusunda eğitimler verilmekte ve konunun önemi ortaya
konmaktadır.
Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak bizde; hastane öncesi acil sağlık
hizmetlerinde çalışan meslektaşlarımıza güncel eğitimleri desteklemek ve konunun önemine dikkat
çekmek için ,gerçeği aratmayan bir senaryo ile yarışma ortamına taşıdık.

ETAP-2
START-JUMP START TRİAJ
Büyük olaylar, kazalar, afetler gibi birçok yaralının bulunduğu alanlarda paramedik ve acil tıp
teknisyenleri acil sağlık hizmeti sunmaktadırlar.Birçok yaralının bulunduğu durumlarda yaralıların
aciliyetine göre sınıflandırılması gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de start triaj
yöntemi kullanılmaktadır. Zamanı etkin kullanarak hastaların aciliyetlerine göre sınıflandırılması;
öncelik sırasına göre müdahale edilmesini ve daha çok yaşamı kurtarmayı sağlamaktadır.
Tüm dünyada acil ve afetlerde kabul gören triaj START triajdır. Ülkemizde; Hastane öncesi
acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedikler ve acil tıp teknisyenleri 26.03.2009 tarihli 27181
Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'' yazısında paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin ; Hastane
Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Yetişkin ve Pediatrik Uygulama Klavuzu Akış Şemaları
bulunmaktadır. Bu akış şemalarının içinde saha yönetimi kısmı bulunmakta vaka sayısının kurtarıcı
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sayısından fazla olması durumunda paramedik ve acil tıp teknisyeninden triaj yapması gerektiği
belirtilmektedir.Olay yerinde triaj algoritmasının doğru uygulanması ve basit tedavilerin yapılması
daha çok yaşamı kurtarmak adına oldukça önem taşımaktadır.
Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak bizde güncel olaylardan yola çıkarak, çok
sayıda hasta/yaralının olduğu durumlarda yapılan triajın; daha çok yaşam kurtarmayı sağladığını,
triajın önemini dikkat çekmek amacı ile bu etabı hazırladık.
Bu etabı hazırlarken senaryomuzu zenginleştirmek adına elimizden gelen çabayı gösterdik.
TAPDER olarak engellilerle olan iletişimimize dikkat çekmek ve ileride yapacağımız bazı projelere
ışık tutması amacıyla işitme engelli bir yaralıyı senaryomuza dahil ederek

engelleri aşmaktaki

çabamızı ortaya koymak istedik.Profesyonel ekibimizce hazırlanan makyaj ve hasta rolleriylegerçeği
aratmayan bir etap hazırlayıp tüm yarışmacı ekiplere sunduk.

ETAP-3
ZOR KOŞULLARDA GÜVENLİ TAŞIMA ETABI
Zor koşulda güvenli taşıma etabı denge, hız, dikkat, güç ve bilginin, en önemlisi ekip
koordinasyonunun ön plana çıktığı etaptır.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanları zorlu doğa şartları ile mücadele ederek,
zamanla yarışmakta, olağanüstü bir güç sarf etmektedirler.Olaylar karşısında birçok fiziksel
zorluklarla karşılaşmaktadırlar.Bu zorluklarla mücadele ederken hedefi kendi güvenliğini alaraktan
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hasta ve yaralıların hayatını kurtarmaktır.Tüm bunları yaparken gerek teorik gerekse pratik zekasını
kullanmakta ve tecrübelerini ortaya koymaktadır.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ekip ruhunun önemi tartışmasız en ön
plandadır. Ekip koordinasyonu ve uyumu, hayat kurtarmanın temel yapı taşlarından biridir.
İşte,biz bu etapta hastane öncesi sağlık hizmetindeki verilen çabayı, zorlu koşulları, bilgi ve
beceriyi ve ekip ruhunu yarışma ortamına taşımaya çalıştık.
Kumsal etabında; yağmurla, çamurla ve zor zeminle mücadelemizi,
Dar alandan geçişle; araç içi, enkazlar, fiziksel olarak zor geçiş yapılan alanlardaki
mücadelemizi,
Dar alandan dönüş ile; taşımanın zorluklarına,
Bilgi etabında; teorinin hayat kurtarmadaki önemine,
Koşu parkurunda; zamanla yarışımızı,
Engelli zeminde, alttan ve üstten geçiş parkurunda fiziksel olarak zor olsa da bu zorluklarla
olan mücadelemizi bir etapta birleştirmeye çalıştık.
Ve tüm bunları yaparken ekip olmanın ve uyum içinde çalışmanın önemine vurgu yapmaya çalıştık.
Etabımızı bir yaşamı kurtarmanın mutluluğunu ifade eden bayrağı kaldırarak sonlandırdık, hayat
kurtarmanın ekip işi olduğunu göstermek istedik.

ETAP-4
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ETABI

13

Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunanların teorik bilgisi, uygulama becerileri ve güncel bilgiye
sahip olmaları hayat kurtarmanın temel yapı taşlarını oluşturmaktadır.
Günümüzde gelişen teknolojiyle; kullanılan cihazlar oldukça gelişmektedir.Hastane öncesi acil
sağlık

hizmetlerinde

kullanılan

cihazlarda,

gelişen

ve

değişen

bilgiler

ışığında

yenilenmektedir.Teoride gösterilen gelişmeler, cihazlara yansıtılmaktadır. Ülkemizde, bu manada
acil sağlık hizmetlerinde kullanılan son teknoloji cihazları ambulanslarımıza taşımaktadır.
Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunan personeller,dünyadaki ve ülkemizdeki gelişen ve
değişen pratik bilgilere ve kullanılan cihazlara hakim olarak kendilerini geliştirmektedirler.
Ülkemizde ve dünyada acil sağlık hizmetlerinin sunanlar algoritmalar ve akış şemaları kullanmakta
ve eğitimlerini almaktadır.
Ülkemizde; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedikler ve acil tıp
teknisyenleri 26.03.2009 tarihli 27181 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ''Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ'' yazısında
paramedik ve acil tıp teknisyenlerinin ; Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Yetişkin ve
Pediatrik Uygulama Klavuzu Akış Şemaları bulunmaktadır.
Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak bizde bu etabımızda ülkemizde ve
dünyada kabul görmüş algoritma ve akış şemaları üzerinden giderekten, bilgiyi, beceriyi, teorik ve
pratik zekayı, ekip koordinasyonunu, cihaz ve ekipman kullanımını bir araya getirerek etabımızda
sunmaya çalıştık.
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ETAP-5
SERVİKAL STABİLİZASYON VE KASK ÇIKARMA
Hastane öncesi acil sağlık hizmeti sunanlar sıklıkla travma vakalarıyla karşılaşmaktadırlar.
Hasta/yaralıların uygun yöntemlerle ve ekipmanlarla müdahale edilerek nakledilmesi, hasta/yaralının
sağkalımı ve iyileşmesinde oldukça önem taşımaktadır.Acil sağlık hizmeti sunanlar bu konuda gerekli
bilgi, beceri ve ekipmanlarıyla alanda çalışmaktadırlar.
Travması veya travma şüphesi olan hastalara yaklaşımda dünyada ve ülkemizde çalışanlara
çeşitli eğitimler verilmektedir.
Günümüzde motosiklet kullanımı oldukça yaygındır. Motosiklet kullananlar birçok kazaya
karışmakta , sonucunda ölüm ve ciddi yaralanmalar olmaktadır. Motosiklet sürücü ve artçılarının
koruyucu kıyafet ve kask kullanmaları hayatlarını kurtarmaktadır.
Hastane öncesi acil sağlık çalışanları birçok motosiklet kazasıyla karşılamakta ve bazı
yaralıların kaskını çıkarmak zorundadırlar.Çalışanlar ; yaralıya zarar vermeden, koordineli bir şekilde,
yaralının hayatını kurtarmak, sağkalımı , sakatlanmayı önlemek ve bu riski en aza indirmek için uygun
tekniği ve ekipmanı kullanmaktadırlar.
Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak motosiklet kazalarında uygun teknikler
kullanılarak yapılan müdahalenin ve kaskı uygun şekilde çıkarmanın yaralının hayatını kurtarmak,
sağkalım ve sakatlanmayı önlemek ve bu riski en aza indirmek adına büyük önem taşıdığını etabımıza
taşımak istedik.
Ayrıca bu etabımızda daha önce emniyet kemerinin takmanın önemiyle alakalı gerçekleştirmiş
olduğumuz 'Emniyet Kemerini Tak Yaşa Yaşat' projemiz gibi, kask ve koruyucu kıyafet giymenin
hayat kurtaracağına ilgi çekmek ve yeni bir projemize ışık tutmasını istedik.
Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Uluslararası Acil
Sağlık Olimpiyatları 112 Rallisinde; hastane öncesi acil sağlık hizmetleri konusunda bilgi, beceri,
pratik zeka, güncellenen bilgiler, algoritmalara uyum, cihaz ve ekipmanların kullanımı, karşılaşılan
zorluklar gibi birçok başlık üzerinde durmaya çalıştık.
TAPDER olarak, acil sağlık hizmetleri neferlerinin karşılaştığı olayları bir

bütün halinde

sunmaya çalıştık.
Adli olaylara yaklaşımda, bu tür olaylarda bulgu ve delilleri koruyarak hem hasta/yaralının
hayatını kurtarmak, hem de suçluların bulunmasındaki rolümüzü ortaya koyduk.
Triyaj etabında, karşılaştığımız çoklu yaralanmalarda olan soğukkanlılığımızı, triyaj yaparken
en az zamanda en çok yaralıyı kurtarmanın sevincini ve gururunu yaşadık.
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Zor koşulda güvenli taşıma etabında; yağmurla,çamurla, zor zeminlerle olan mücadelemizi, dar
alanları ve zor geçişlerimizi ve herşeye rağmen hastalarımızı özenle ve güvenle taşıdığımızı gösterdik.
Zamanla olan mücadelemizi ortaya koyduk.Bitiş noktasında bir hayatı daha kurtarmanın sevincini
yaşadık.
İleri yaşam etabında; bilgimizi, pratiğimizi ve tecrübemizi ön plana çıkardık.Yenilikçi
yaklaşımlarımızı ortaya koyduk, cihaz ve ekipmanlarımıza hakimiyetimizi gösterdik ve sonunda yine
hayat kurtarmak dedik.
Kask çıkarmada; tekniğimizi kullandık, bilgimizi ortaya koyduk.Bütün etaplarda kendi
güvenliğimiz dedik.
Ve bütün bunları tek başımıza değil tek yürek olarak ekip olarak başardık.
''HAYAT KURTARMAK EKİP İŞİDİR.'' dedik.
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UMKE YARIŞMA ETAPLAR
Ralli Koordinatörü:Dr.Serhat Sami Çengel

Sıra

Etap İsmi

Etap

Etap

Sorumlusu

Hakemleri 1

Etap

Etap

Hakemleri

Hakemleri

2

3

Etap Görevlileri
Emine Ada,Hamza Özdemir
,Rıza Melih Arslan

Etap 1

Bilgi Etabı

Ebru Daştan

,Hürriyet Örümcek

Funda Akan

,Ebru Daştan,Şebnem
Arslan,Nurcan
Vatansever,Münür Türemen

Etap 2

Triaj Etabı

Rıza
Arslan
Hamiyet

Etap 3

Etap 4

Etap 5

Etap 6

Etap 7

Etap 8

Melih Rıza

Melih Hürriyet

Arslan
Işık

Simülasyon Etabı Solak

Örümcek

Solak

Etabı

Ada

Ada

Rıza

Melih Rıza

Pnomötoraks
Etabı

Hamza Özdemir,Kenan Demir

Türemen

Uzm.Dr.Emine

Arslan

Arslan

Hamiyet Işık Münür

Doğum ve Yanık Uzm.Dr.Emine

Bölgeler Etabı

Nurcan Vatansever, Şebnem

Dr.Serhat

Muhammet Mehdi Önalan,

Sami

Funda Akan

Çengel
Melih Nurcan

Arslan

Vatansever
Muhammet

Ebru Daştan

Ebru Daştan

Mehdi
Önalan

Enkaz Çalışması Hamiyet

Işık Hamiyet Işık

Dr. Serhat
Sami

Etabı

Solak

Solak

Taşıma

Münür

Münür

Hamza

Teknikleri Etabı

Türemen

Türemen

Özdemir

Çengel

Dr. Emine
Ada

Kenan Demir,
Şebnem Arslan
,Funda Akar
Hürriyet Örümcek
Hürriyet Örümcek,

Etap 9

Umke Maratonu Rıza
Etabı

Melih Rıza

Arslan

Melih Kenan

Arslan

Demir

Ebru Daştan,
Şebnem Arslan,Nurcan
Vatansever,Münür Türemen

Etap 10

Crush Sendromu Uzm.Dr.Emine

Uzm.Dr.Emine

Etabı

Ada

Ada

Dr.Serhat
Sami
Çengel

Muhammet

Mehdi

Önalan,

Funda Akan

Tablo 2
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UMKE ETAPLAR:
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1.Bilgi Etabı:
a.Etap Sorumlusu: AABT Ebru DAŞTAN
b.Etabın içeriği ve amacı:
Ekipler 25 soruluk çoktan seçmeli test sınavına alınmıştır. Ekip olarak testi çözmeleri
istenmiştir.Ekibin medikal bilgisinin değerlendirilmesinin yanı sıra beyin fırtınası yaparak ekip
çalışması yapmaları amaçlanmıştır.

2.Triyaj Etabı:
a.Etap Sorumlusu: S.M. Rıza Melih ARSLAN
b.Etap İçeriği ve amacı:
Ekiplerden restoranda meydana gelmiş olan bir patlama sonucu olay yerinde START Triyajı
yapmaları istenmiştir.Ekibin olay yerini değerlendirmesi (Güvenlik vb) ve ekip çalışması ile doğru ve
hızlı Triyaj yapması amaçlanmıştır.
3.Simülasyon (TADYSİM) Etabı:
a.Etap Sorumlusu: Hem. Hamiyet IŞIK SOLAK
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden manyetik tahtalar üzerinde magnetler ile hazırlanmış çoklu yaralanmalı bir trafik
kazasında olay yeri yönetimi ve hasta sevki organizasyonu yapmaları istenmiştir.Ekibin olay yeri
yönetim becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.
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4.Medikal Etap 1 (Doğum ve Yanık Vakası):
a.Etap Sorumlusu: Uzm. Dr. Emine ADA
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden yeni doğum yapmış ve muhtelif yanıkları olan bir anne ve bebeğine müdahale etmeleri
istenmiştir. Termal battaniye kullanılarak bebeğin vücut ısısının korunmasının sağlanması ve SAMPLE sorgulaması yapması, yanık tedavisinde Parkland Formülü kullanılması, doğru tedavi, doğru
sabitleme, termal battaniye ile yaralının örtülmesi,güvenli mesafeye taşınması ve/veya Ambulans
ekibine teslim edilmesi ile bütün bu işlemler anında ekip çalışması yapılması amaçlanmıştır.

5.Bölgeler Etabı:
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a.Etap Sorumlusu: S.M. Rıza Melih ARSLAN
b.Etap içeriği ve amacı:
Etapta üzerinde il isimleri bulunan 60 adet top, 21 Acil Sağlık Bölgesini teslim eden 21 adet
isimsiz top ve içinde 21 Acil Sağlık Bölgesinin adı yazılı tabaklar kullanılmıştır. Ekiplerden üzerinde
il isimleri bulunan 60 adet topu, 21 Acil Sağlık Bölgesinin isimleri yazılı olan tabaklar içinde doğru
olarak tasniflemeleri istenmiştir. Ekiplerin Acil Sağlık Bölgelerini ve illerini tanımaları amaçlanmıştır.
6.Medikal Etap 2 (Pnömotoraks):
a.Etap Sorumlusu: AABT Ebru DAŞTAN
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden sırtında açık yarası ve karında penetran cisim yaralanması olan bir yaralıya müdahale
etmeleri istenmiştir.Ekiplerin SAMPL-E sorgulaması yapması. Karında bulunan yabancı cismi
oynatmadan uygun sabitlemeleri, doğru sıvıyı yeterli miktarda vermeleri ardından tam vücut
muayenesini yapmaları ve sırtta bulunan açık yarayı ve pnömotoraksı tespit etmeleri, Üçlü Kapama
yapmaları, doğru sabitleme, termal battaniye ile yaralının örtülmesi, güvenli mesafeye taşınması
ve/veya Ambulans ekibine teslim edilmesi ile bütün bu işlemler anında ekip çalışması yapılması
amaçlanmıştır.

7.Enkaz Çalışması Etabı:
a.Etap Sorumlusu: Hem. Hamiyet IŞIK SOLAK
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden enkaz altında kalmış bir hastayı çıkarmaları istenmiştir. Ekiplerin çevre ve enkaz
güvenliğini sorgulaması ve kontrol etmesi, ekip liderinin görev paylaşımı yapması, yaralıya doğru
teşhiş konması, SAMPL-E sorgulaması yapılması, doğru tedavi, doğru sabitleme, güvenli mesafeye
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taşınması ve/veya Ambulans ekibine teslim edilmesi ile bütün bu işlemler anında ekip çalışması
yapılması amaçlanmıştır.

8.Taşıma Teknikleri Etabı:
a.Etap Sorumlusu: S.M. Münür Türemen
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden etap boyunca çeşitli bölümlerde ekip çalışması yapması, uygun sabitleme yapılması
ve uygun tekniklerle taşıma yapmaları istenmiştir.Ekiplerin 1.Bölümde (Bayrak Yarışı) dizleri ile
tuttukları frizbiyi taşımaları ve ellarini kullanmadan birbirlerine teslim ederek ekip uyumları
sınanmıştır. 2. Bölümde (Dar Alan Geçişi) dar bir alan içinden sürükleme tekniği kullanarak yaralıyı
geçirmeleri amaçlanmıştır. 3. Bölümde (Paketleme) bir travma hastasına boyunluk uygulamaları, uygun
biçimde sedyeye almaları, termal battaniye kullanarak sabitlemeleri amaçlanmıştır. 4. Bölümde
(Yüksek Alan Geçişi) basamak olarak yükselen alandan hastanın başı önde olacak şekilde geçirilmesi
amaçlanmıştır. 5. Bölümde (Gevşek Zemin Geçişi) kum, çamur, kar vb. zemin üzerinde sedyeyi ve
yaralıyı sarsmadan taşımaları amaçlanmıştır. 6. Bölüm (Pencere Geçişi) enkaz vb. bir yerde bulunan
pencere benzeri yerlerden yaralının zarar vermeden ve sarsmadan geçirilmesi amaçlanmıştır. 7.
Bölüm (Engel Atlama) sedye ve yaralıyı sarsmadan çeşitli yükseklikteki engellerin aşılması
amaçlanmıştır. 8. Bölüm (Tahterevalli) enkaz vb. alanlardaki oynak zemin üzerinde sedye ve yaralıyı
sarmadan geçirmeleri amaçlanmıştır. 9. Bölüm (Dar Alan Geçişi) dar bir yerden sedye ve yaralının
sarsmadan geçirilmesi amaçlanmıştır. 10. Bölüm (Su-Bardak-Pinpon topu oyunu) yoğun geçen etaptan
sonra su dolu bir bardaktan pinpon topunu diğer bardağa aktarmaları istenmiş ve nefes kontrollerini
sağlamaları amaçlanmıştır. Ekipler etap boyunca yaralı üstendeki tabakta 20 adet pinpon topu taşımış
ve etap sonuna top düşürmeden gelmeleri amaçlanmıştır.
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9.Umke Maratonu Etabı:
a.Etap Sorumlusu: S.M. Rıza Melih ARSLAN
b.Etap içeriği ve amacı:
Etap içinde ekiplerin Temel Yaşam Desteği (TYD) yapması, Telsiz ile iletişim kurması, UMKE
çantası muhteviyatından eksik olanları tespit etmesi ve Ekip olarak bloklardan dört basamaklı bir
merdiven yapması ve ekip olarak belirledikleri miktardaki suyu birbirlerine bağlı olarak dar alan
içinde taşımaları ve şişelere doldurmaları istenmiştir. İlk bölümde ekip üyeleri çektikleri kuraya göre
masalara dağılmıştır. 1. Masadaki ekip üyesinin yetişkin TYD uygulaması, 2. Masadaki ekip üyesini
çocuk TYD uygulaması, 3.Masadaki ekip üyesinin bebek TYD uygulaması, 4.Masadaki ekip üyesinin
UMKE çantası içindeki eksik malzemeyi tespit ederek çanta muhteviyatına hakim olması ve 5.
Masadaki ekip üyesinin kendisine verilen duruma uygun telsiz iletişimi kurması, Sağlık Bakanlığı Telsiz
Kodlarını il içinde ve il dışında doğru kullanması, doğru sırada çağrı yapması ile Sağlık Bakanlığı Telsiz
Kodlarının kime ait olduğunu bilmesi amaçlanmıştır. 2. Bölümde merdiven yapma ve su taşıma anında
ekibin beyin fırtınası yapması, ekip çalışması yapması amaçlanmıştır.
10.Medikal Etap 3 (Crush Sendromu):
a.Etap Sorumlusu: Uzm. Dr. Emine ADA
b.Etap içeriği ve amacı:
Ekiplerden Crush Sendromu olan bir yaralıya müdahale etmeleri istenmiştir. Ekiplerin Crush
Sendromunu tespit etmesi, SAMPL-E sorgulaması yapması, doğru sıvıyı yeterli miktarda vermesi,
ardından tam vücut muayenesini yapması, doğru sabitleme, termal battaniye ile yaralının örtülmesi,
güvenli mesafeye taşınması ve/veya Ambulans ekibine teslim edilmesi ile bütün bu işlemler anında
ekip çalışması yapılması amaçlanmıştır.

BİLİMSEL KURUL VE KOMİTELER
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Kongre Onursal Başkanları

Kongre Başkanları

Dr. Hasan AYDINLIK

Dr. Alper Cem ÜNAL

Dr. Alim TUNÇ

Ertuğrul ERİK
Kongre Genel Sekreterleri
Prm. Fatih Mehmet ARAS
Att Volkan GÜNEŞ
Prm. Cengiz DURMUŞ
Düzenleme Komitesi
Dr. Elif Gül KAYIŞ
Dr.Esen UYSAL
Prm. Cengiz DURMUŞ
Prm. Fatih Mehmet ARAS
Att Volkan GÜNEŞ
Prm. Ünal DURMAZ
Att Aydın DERYAL
Bilimsel Komite

Dr. Alper Cem ÜNAL
Dr. Esen UYSAL
Dr. Mehmet Sait AVAR
Dr. Mustafa Erkan ÇİÇEK
Dr.Cantürk Eyüp KOCALAR
Dr. Elif Gül KAYIŞ
Prof.Dr. Ali Naci YILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ
Yrd.Doç.Dr. Oya ORUÇ

Dr.Serhat Sami ÇENGEL
Hemş. Abdülkadir DURMUŞ
Prm. Zuhal GÖK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ
Uzm.Dr. Orhan FESÇEKOĞLU
Dr.İrfan YAVUZ
Dr. Okan OK
Att Mehmet YILDIZ

Prm. Cengiz DURMUŞ
Prm. Fatih Mehmet ARAS

Dr. Ebru ÇELİK

Bilimsel Komite Yurtdışı
Prımarıus Dr. Slavce ANTANASKOVİC
Dr. SladjanaTasic
Dr. Marija Stojanovic
Dr. Zarko Mitic

Danışma Kurulu
Prof.Dr. Vural KAVUNCU

Yrd.Doç.Dr. Oya ORUÇ
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Prof.Dr. Agah ÇERTUĞ
Prof.Dr. Ali Naci YILDIZ
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Yıldıray ÇETE
Prof.Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN
Prof.Dr. Güray SAYDAM
Prof.Dr. Ayşegül BAYIR
Doç.Dr. Fahri ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ

Uzm.Dr. Birand S. TANERİ
Dr.Alper Cem ÜNAL
Dr. Fazıl İNAN
Dr.Mustafa ErKan ÇİÇEK
Dr. Osman UYSAL
Dr.Mehmet Sait AVAR
Uzm.Dr. Orhan FESÇEKOĞLU
Dr.Cantürk Eyüp KOCALAR
Dr.Serhat Sami ÇENGEL
Dr. Okan OK

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ
Prm. Cengiz DURMUŞ
Prm. Ünal DURMAZ
Att Aydın DERYAL
Att Volkan GÜNEŞ
Prm. Adem PÜR
Hemş. Abdulkadir DURMUŞ
Prm. Zuhal GÖK

Dr.Esen UYSAL
Ufuk DİRİ
Dr. Ebru ÇELİK
Dr. Elif Gül KAYIŞ
Öğr.Gör. H.Yüce DOĞAN
Öğr.Gör. Hatice SAYAR
Öğr.Gör. Fatma HAKYEMEZ
Att.Mehmet YILDIZ

Yurt Dışı Danışma Kurulu
Prımarıus Dr. SlavceANTANASKOVİC

Organizasyon Komitesi
Prm. Merve ALTINBAŞ

Dr.Horvath ANİKO
Dr. Eva CZKLER

Prm. Selim KELLECİ
Att Tolga ÇINAR

Prm. Kepez KORNEL
Prm Timea Becklne NERMES

Att Murat ALAÇAM
Paramedik B. İslam GÜLER

Dr. Arzu GURBANOVA
Dr. Tarana HSADOVA

Att Yasin TOK
Att Bayram YOLDAŞ

Dr. Namık NOVRUZOV
Dr. Haciyev Cevdet ASKEROĞLU

Prm. Gülşah AKKAR
Att Mustafa ÖZDEMİR

Dr. SladjanaTASIC
Dr. Marija STOJANOVİC
Dr. Zarko MITIC
Dr. Jadranka MISHKOVA
Dr. Dejan RUNTEV
Dr. Monika JOVANOVSKA
Dr. Goran SIMJANOVSKI

Gülay GÜREL
Att Mehmet TUNCA
Att Süleyman ALTIN
Att Mustafa KILINÇ
Att Fevziye DURMUŞ
Att Ülkü KARA
Att Ahmet KESKİN
Prm.Ahmet ;ALTINBAŞ
Prm. Bilal DURMUŞ
Prm.M.Akif HATEMOĞLU
Att Mehmet KÜÇÜKTAŞ

26

SÖZLÜ BİLDİRİLER SUNUM SAATLERİ
SS 01-SALON A-05.11.2016 08:30-09:00 : 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının
Kişisel Koruyucu ve Emniyet Kemeri Kullanımı Konusundaki Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ümit TOPCUOĞLU 1, Ayşe ÇENGEL 1, Namık BİLİCİ2, Mehmet DURAN 3
1

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük,

2

Karabük Üniversitesi SHMY, Karabük,

3

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak

Özet
Amaç: 112’de görev yapan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanım (KKD) ve emniyet
kemeri kullanımıyla ilgili bilgi, tutum ve davranışların ve KKD kullanımını etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmayla 112 de aktif olarak çalışan 91
personele, 27 adet sorudan oluşan anket uygulanmıştır. İlk altı soruda demografik bilgilere yer
verilen anket, çoktan seçmeli sorulardan oluşturulmuştur. İkinci bölümde ise; iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi alıp-almadıkları, gözlük, maske, eldiven gibi KKD’ları kullanıp kullanmadıkları, emniyet kemeri
ve sedye kemeri kullanıp kullanmadıkları ile ilgili sorular yer almıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan
27

112’de çalışan 116 sağlık personelinin 91'ine ulaşılmıştır. Bu oran toplam evrenin

(%78,4)

oluşturmaktadır.
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalamasının 26.87±3.8 olduğu tespit edildi. Katılımcıların
%55,7’si erkek çalışanlardan oluşmaktaydı. Ankete katılanların %69.56'sı ‘’iş kazası geçirdiniz mi?’’
sorusuna ‘’evet’’ cevabını verdi, bu katılımcıların %65.21’i ambulansla göreve giderken veya dönerken
trafik kazası geçirdiğini, %55.02’si kontamine iğne ucu yaralanmasına maruz kaldığını, %80.72’si ise
sözel yada fiziki şiddete maruz kaldığını ifade etti. ‘’Ambulansta emniyet kemeri kullanıyor
musunuz?’’ sorusuna % 63.6 katılımcı ”hayır”, ‘’sedyedeki emniyet kemerlerini kullanıyor musunuz ?’’
sorusuna %95.65’i katılımcı “evet” cevabını verdi. ‘’Her hasta için eldiven kullanıyor musunuz?’’
sorusuna ise %86.95 katılımcı ‘’evet”

cevabını verdi. ‘’Öksüren her hasta için maske kullanıyor

musunuz?’’ sorusuna %75.36 katılımcı ‘’hayır.’’ cevabını verdi.
İş kazası geçirenlerle geçirmeyenler arasında eğitim durumu, cinsiyet ve KKD kullanımı
açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi.
Sonuç: Çalışanların büyük çoğunluğu iş kazasına maruz kalmasına karşın KKD ve emniyet kemeri
kullanımının oranını değişmediği ve kullanım oranın düşük olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili yapmış
olduğumuz çalışma ile cinsiyet ve eğitim gibi değişkenlerin KKD kullanımında etkili olmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: 112, kişisel koruyucu donanım, Eldiven, maske, kontaminasyon

SS 02-SALON A-05.11.2016 08:30-09:00 :112 çalışanlarında iş kazası ve meslek
Hastalıkları Maruziyetleri ile ilgili anket sonuçlarının değerlendirilmesiÜmit TOPCUOĞLU1, Ayşe
ÇENGEL1, Tuğba GÜNGÖR2, Mehmet DURAN3
1

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük,

2

Karabük Üniversitesi SHMY, Karabük,

3

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak
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Özet
Amaç: Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışanlar birçok mesleki riske bağlı olarak, iş
kazası ve meslek hastalığına maruz kalmaktadır. Bunlardan en önemlileri, enfeksiyonlar, kesici ve
delici alet yaralanmaları, bel-boyun fıtıklarıdır. Bu anket çalışmasında çalışanların iş kazası ve meslek
hastalığı bilgi durumu, maruziyet oranları, kazaların gerçekleştiği saat dilimleri analiz edilmiş,
alınması gereken önlemler araştırılmıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışmayla, 112 de aktif olarak çalışan 91 kişiye
27 sorudan oluşan anket uygulanmıştır.İlk altı soruda demografik bilgilere yer verilen anket, çoktan
seçmeli sorulardan oluşmuştur. İkinci bölümde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıp almadıkları ve maruz
kaldıkları iş kazaları veya meslek hastalıklarıyla ilgili resmi bildirim yapıp yamadıkları,

kişisel

koruyucu ekipman (KKD) kullanıp kullanmadıkları, iş kazasının hangi zaman diliminde olduğuyla ilgili
sorular yer almıştır.
Bulgular: Anket uygulanan 112 çalışanlarının %65.21’inin delici ve kesici alet yaralanması veya
trafik kazası gibi iş kazalarına maruz kaldığı tespit edildi. Ankete katılanların

%69.56’sı işin

yürütümüne bağlı olarak bel ve boyun fıtığı rahatsızlıklarının var olduğunu belirtti. En sık (%62.49)
iş kazalarının 08:00 ile 20:00 saatleri arasında meydana geldiği tespit edildi. En sık iş kazası
nedenleri, %65.21 trafik kazaları ve %55.02 injektör iğnesi batması olarak görüldü. İş kazası geçiren
çalışanların %85’i konuyla ilgili resmi bildirim yapmadıklarını ve sistemi aktif hale getirmediklerini
ifade etti.
Sonuçlar: Bu çalışma, 112 çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıklarına sıklıkla maruz kaldığını
maruz kaldıktan sonra uygulaması gereken işlemler ve bildirim süreci hakkında yeterli düzeyde bilgi
ve pratiğe sahip olmadıklarını göstermektedir. Yaralanmaların gerçekleştiği sürelere baktığımızda,
düşünülenin aksine 24.00’dan sonra değil iş yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde gerçekleştiğini
göstermektedir. Bu sonuçlar, 112 çalışanlarının, yaralanma sonrasında yapmaları gerekenler
konusunda, daha fazla iş sağlığı güvenliği ve resmi bildirim süreçleriyle ilgili eğitimlere ihtiyacı
olduğunu, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının bu yönde düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: 112, iş kazası, İğne ucu
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SS 03-SALON A-05.11.2016 08:30-09:00:

Konya 112 Çalışanlarının Birincil Bakı ve

Acil Müdahale Konularında Saha Değerlendirmeleri
Yrd.Doç.Dr.Hasan Küçükkendirci, Osman Ulusal, Mehmet Balcı, Kader Atalay , Serap Batı
Konya İl Sağlık Müdürlüğü

Amaç:Çalışma, Konya ili acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan çalışanların Hastane
Öncesi Acil Tıbbi Bakım Yetişkin Uygulama Kılavuzundaki akış şemaları bilgi ve beceri düzeylerinin
belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Gereç-Yöntem:Araştırmanın evrenini Konya ili acil sağlık hizmetleri istasyonlarındaki
çalışanlar oluşturmuştur. Örneklem alınmamış hekimler hariç tüm personel çalışmaya dahil
edilmiştir.Çalışma Mayıs 2014 ve Haziran 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.Veri toplama aracı
olarak akış şemalarına göre hazırlanan güvenlik tedbiri, hava yolu, solunum ve bilinç (ABC)
değerlendirmesi, monitörizasyon, SAMPLE, kalp masaj etkinliği, balon valf maske (BVM) kontrol
listeleri ve simülatör maket kullanılmıştır.Kişilere simülatör maket üzerinde uygulama yaptırılmış,
bilgi ve becerileri düzeyleri başarılı, başarısız olarak değerlendirilmiştir.Veriler SPSS programına
aktarılmış ve yüzde olarak özetlenmiştir.
Bulgular:Çalışmaya toplam 675 kişi katılmıştır. Kişilerin 84'ü ambulans ve acil bakım teknikeri
(AABT), 413'ü acil tıp teknisyeni (ATT), 60’ı diğer sağlık personeli ve 99'u sağlık personeli olmayan
sürücülerden oluşmaktadır.Sağlık personeli olmayanlar sadece kalp masajı etkinliği, BVM kullanımı
konularında değerlendirilmiştir.
Kalp masajında genel başarı %76.30’dur.Sağlık personeli olmayanlar %91.92, AABT’ler %80.95,
ATT'ler %73.85, diğer sağlık personeli %86.67 oranında başarılı olmuştur.BVM uygulamasında genel
başarı %92.28’dir.Sağlık personeli olmayanlar %84.85, AABT'ler %92.86, ATT'ler %93.22, diğer
sağlık personeli %85.00 oranında başarılı olmuştur.
Güvenlik sorgulaması ve bilinç kontrolü başarı oranları sırasıyla %97.13 ve %94,97 ile en yüksek
başarı oranıdır.SAMPLE sorgulamasında genel başarı %82.59’dur. AABT'ler %90.48, ATT'ler
%84.26, diğer sağlık personeli %60.00 oranında başarılı olmuştur.
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Monitorizasyon uygulamasında genel başarı %41.29’dur.AABT'ler %40.48, ATT'ler %43.58
diğer sağlık personeli %26.70 oranında başarılı olmuştur.
ABC uygulamasında genel başarı %87.43’tür.AABT'ler %89.29, ATT'ler %88.86, diğer sağlık
personeli %75.00 oranında başarılı olmuştur.
Sonuç:Başarı oranının en yüksek olduğu uygulamalar güvenlik ve bilinç kontrolü, en düşük olduğu
uygulamalar ise monitorizasyon ve kalp masajı uygulamaları olarak bulunmuştur.
SAMPLE ve ABC sorgulamasında AABT'ler, bilinç kontrolü ve monitorizasyon uygulamasında
ATT'ler, BVM, güvenlik ve kalp masajı uygulamalarında diğer sağlık personeli diğer gruplara oranla
daha başarılı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Algoritma, AABT, ATT

POSTER BİLDİRİLERİ
PP 01 ( Kabul Poster) :Kitlesel Olaylarda Triyaj Uygulamasında Doğru Kodlamayı Etkileyen
Faktörlerin Değerlendirilmesi
*Ali Ekşi

**Semra ÇELİKLİ

***Gülhan ŞAHİN

****Süha Kenan

ARSERİM
*Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
** Yrd.Doç.Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
*** Arş.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
**** Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Amaç:Çalışmada, kitlesel olaylarda uygulanan triyaj uygulamasında yapılan renk kodlamasında,
başarıyı etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem:Konunun değerlendirilmesi için bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada
İzmir ili kapsama alınmış, çalışma evreni; İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği,
İzmir Sivil Savunma Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan
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personelden oluşturulmuştur. Anket çalışmasına 173 kişi katılmıştır. Uygulanan anket formunda,
katılımcıları tanımlayan bilgilerle birlikte, kitlesel olaylarda sık karşılaşılan 9 adet yaralı durumu
tanımlanmış ve katılımcılardan yaralıların durumlarına göre triyaj uygulamalarında kullanılan doğru
renk kodunu vermeleri istenmiştir. Toplanan veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz
edilmiştir.

Bulgular:Çalışmaya katılanların en küçüğü 18, en büyüğü 57 yaşında olup, yaş ortalaması
31,77’dir (Standart Sapma; 8,245). Katılımcıların mesleki deneyimi %16,6 “0-3 yıl”, %35,8 “4-7 yıl”,
% 21,4 “8-11 yıl”, %12,7 “12-15 yıl”, %8,1 “16-19 yıl” ve %5,2 “20 yıl ve üzeri” şeklindedir. % 48,6’sı
“112 Acil Sağlık Hizmetlerinde”, %35,3’ü “İtfaiye Daire Başkanlığında” ve %16,2’si “Sivil Savunma
Birliğinde” görev yapmaktadır. Katılımcıların meslek dağılımları %27,2 “paramedik”, %26,6
“itfaiyeci”, %20,8 “acil tıp teknisyeni (ATT)”, %20,8 “kurtarma personeli” ve %4,6 diğer personel
gruplarından oluşmaktadır. Katılımcılarda triyaj ile ilgili eğitim alma oranı %80,3’tür. Katılımcıların,
yaş, mesleki deneyim ve görev yeri gibi değişkenlerle, triyaj kodlarını doğru değerlendirme arasında
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmazken (p>0,05), meslek grubu ve triyaj konusunda eğitim alma
durumu arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmaktadır. Paramedik ve ATT meslek
gruplarında ve konu ile ilgili eğitim almış olanlarda doğru kodlama yapma oranı daha yüksektir.
Sonuç:Kitlesel olaylarda müdahale aşamasında görev yapan profesyonellerin triyaj kodlarını
başarı ile yapmalarını etkileyen faktörler değerlendirildiğinde, beklenenin aksine yaş ve mesleki
deneyimin anlamlı bir etkisinin olmadığı ama meslek gruplarına göre başarılı triyajın değişebildiği ve
triyaj konusunda eğitim almış olmanın olumlu yönde etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler; Kitlesel Olaylar, Triyaj, Kurtarma Personeli, Triyaj Eğitimi

PP 02 ( Kabul Poster) : Acil Sağlik Hizmetlerinde Çalişanlarin Trafik Kazalarina İlişkin
Bilgi Düzeyi Ve Psikolojik Etkileri
*Hüsamettin Yüce Doğan, **Vaide Doğan
*Uşak Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk Ve Acil Yardım Programı, Uşak
**Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Şube Müdürlüğü, Uşak
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Giriş ve Amaç.Günümüzde acil sağlık hizmetleri alanında görevli olan bireyler hayatın her
alanında kendilerini hissettiren zorlamalarla dolu çalışma koşullarıyla karşı karşıyadırlar.Bu
zorlamalar bireyin psikolojik dengesini bozarak ruh sağlığını etkilemektedir.Bu Araştırmada son
zamanlarda sıklıkla karşılaşılan ambulans kazalarının araç içerisinde bulunan personel üzerindeki
etkilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem.Araştırma Uşak 112 Şube Müdürlüğüne bağlı il merkezinde yer alan 6
ASHİ(Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu), Uşak İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Uşak İnsan
Kaynakları Servisi, Uşak Komuta Kontrol Merkezi, Uşak Eşme 2‘nolu ASHİ Uşak Karahallı 2‘nolu
ASHİ ve Uşak Ulubey 2 No’lu ASHİ de gerçekleştirilmiştir. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş
olup çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 179 personel dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı
olarak katılımcıların tanıtıcı özellikleri, kaza deneyimleri ve psikolojik etkilerine içeren ” Kişisel Bilgi
Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmış, sonuçlar
p<.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular.Araştırmanın sonucunda katılımcıların %55’i bayan, %52 nın 20-25 yaş aralığında,
yarıdan fazlasının(%56) ise lise mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırmaya Katılanların yarıdan
fazlasının(%66) ambulans kazası sonrası Hukuki süreçlere ilişkin bilgili olmadığını ve yine yarıdan
fazlasının(%52) görev başında ambulans ile kaza yaptığı belirlenmiştir. Katılımcıların geçirilen
kazaların psikolojik olarak yarattığı etkilere ilişkin yanıtları gözden geçirildiğinde yarısından
fazlasının(%66) korku, anksiyete yaşadıkları belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler.Çalışmanın sonucunda katılımcıların bilgi düzeyi azaldıkça olumsuz psikolojik
etkilerin arttığı yönünde negatif yönde anlamlı düzeyde korelasyon olduğu görülmektedir(p<.05) Bu
duruma ilişkin acil sağlık hizmetleri alanında çalışan personele hukuki olarak kaza sonrası durumlara
ilişkin bilgi düzeylerini arttırıcı hizmet içi eğitimler; yaşadıkları zorlanmalarla etkin baş edebilmeleri
için çalışma esnasında

yaşayabilecekleri güçlükler, kazalar ve travmatik olayların psikolojik

etkileriyle baş edebilmelerine ilişkin bireysel destek gurupları, profesyonel yardım alabilecekleri
birimlerin oluşturulması ve katılıma ilişkin düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
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Anahtar kelimeler: acil, acil sağlık, ambulans kazaları, ruh sağlığı,112

PP 03 ( Kabul Poster) : Olay Yeri Yönetim Sisteminin Hedeflerinin Müdahale Personeli
Tarafından Değerlendirilmesi
*Ali EKŞİ

**Semra ÇELİKLİ

***Süha Kenan ARSERİM

*Yrd.Doç.Dr., Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
** Yrd.Doç.Dr., Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
*** Yrd.Doç.Dr., Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Amaç:Çalışmada, afet ve acil durumlarda yönetimde organizasyonun sağlanması için acil durum
yönetimi sistemleri tarafından kullanılan Olay Yeri Yönetim Sisteminin (OYS) hedeflerinin, sistemin
parçası olan müdahale personeli tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem:Çalışmada müdahale kurumları içerisinde yer alan birimlerin personeline
yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada İzmir ili kapsama alınmış, çalışma evreni; İzmir İl
Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İzmir Sivil Savunma Birliği ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı oluşturmuştur. Anket çalışmasına 208 kişi katılmıştır. Uygulanan
anket formunda, katılımcıları tanımlayan bilgilerle birlikte, OYS’nin hedeflerinden oluşan 7 adet soru
sorulmuş, katılımcılardan soruları 5’li Likert ölçeğine uygun olarak yanıtlamaları istenmiştir. Toplanan
veriler SPSS 16,0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Bulgular:Katılımcıların yaş ortalamaları 36.32’dir (standart sapma: 8,610). Katılımcıların en
küçüğü 19, en büyüğü 60 yaşındadır. Katılımcıların %15,4’ü (n=32) kadınlardan, %84,6’sı (n=176)
erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların %39,9’u (n=83) İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı’nda, %39,9’u (n=83) Afet ve Acil Durum Yönetimi İzmir İl Müdürlüğü’nde, %20,2’si de
(n=42) İzmir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görev yapmaktadır.Katılımcıların mesleklere
göre dağılımı, %43,8’i (n=91) arama ve kurtarma personeli,% 39,9’u (n=83) itfaiyeci, %8,2’si (n=17)
ATT ve %8,2’si (n=17) Paramedik, şeklindedir. Katılımcılar en fazla oranla (%44,7), “OYS’nin
müdahale kuruluşları arasındaki koordinasyonu arttıracağına”, “kesinlikle katılıyorum yanıtını
verirken, bu oran “OYS müdahale personelinin sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olur” %36,1,
“Kaynakların etkin kullanımına yardımcı olur” %34,1, “OYS müdahale başarısının değerlendirilmesine
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yardımcı olur” %34,1, “Olay yeri güvenliğine katkı sağlar” %33,7 ve “Müdahale kurumları arası ortak
terminoloji kullanımını sağlar” %33,7 şeklinde sıralanmıştır.

Sonuç:Acil durum yönetiminde OYS’nin kullanımında, en başta Türk afet yönetiminin
kronikleşmiş olan müdahale kurumları arasında koordinasyonun arttırılması başta olmak üzere, genel
olarak katılımcıların yüksek oranda OYS hedeflerine katıldığı görülmektedir.Müdahale personeli
gözünden, tüm müdahale kurumlarını kapsayacak bir OYS’nin kullanılması, olay yeri güvenliğinin
sağlanması ve kaynakların etkin kullanılması gibi sorun alanlarına da katkı sunacağı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler; Olay Yeri Yönetim Sistemi, Afet, Acil Durum, Müdahale Personeli.

KONU ÖZETLERİ (ABSTRACT END CIRRICULUM VITAE)
Prim. Dr Slavče Antanasković
Department of Anesthesiology and Resuscitation
Anesthesiologist and resuscitation, Clinical pharmacologist

Workshops Lateral Entubatıon.
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ÖZEL DURUMLARDA RESÜSİTASYON
Yrd.Doç.Dr. Şerife ÖZDİNÇ
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Afyonkarahisar
Kardiyopulmoner arrest (KPA), çeşitli nedenlerle spontan solunum ve dolaşımın ani olarak
durmasıdır. Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ise spontan dolaşıma dönüşü amaçlayan çabaların
hepsini kapsayan karar ve işlemler olarak tanımlanabilir. KPR sadece uygulama değil aynı zamanda
karar vermeyi gerektiren acil bir durumdur. Erişkinlerde hastane dışı kardiyopulmoner arrest
etiyolojisi değişik nedenlidir. Bu grupta tüm KPA’ların büyük kısmı hastane dışında gerçekleşir ve
altta yatan neden genellikle kardiyovasküler hastalıklardır.Yapılacak temel yaşam desteği (TYD) ve
ileri kardiyak yaşam desteği (İKYD) uygulamaları ile mortalite azaltılmaya çalışılır.Bazı tıbbi özel
sebepler, yerler ve hasta gruplarında ise TYD ve özellikle İKYD protokollerine ilave bazı
uygulamaların da yapılması gereklidir. Bu özel durumlar; hipoksi, hipo/hiperkalemi, hipo/hipertermi,
hipovolemi, anaflaksi, travmatik arrestler, tromboz, toksinler, boğulmalar, doğada zor şartlarda olan
arrestler, elektrik yaralanmaları, astımı, ventriküle yardımcı cihazı, nörolojik hastalığı olanlar, obez,
gebe ve ileri yaştaki hastaları içerir. Bu gruptaki arrest geçiren hastalar, TYD ve İKYD sırasında
sağlananların ötesinde özel tedaviler ve prosedürlere ihtiyaç duyabilir. Bu uygulamalarla sağkalımda
artış sağlanabilir.

36

2015 AHA KILAVUZUNA GÖRE ERİŞKİN TEMEL YAŞAM
DESTEĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Paramedik Zuhal GÖK
AFYONKARAHİSAR Ambulans Servisi Başhekimliği Çobanlar 112

2010-2015 yılları arasındaki kılavuz çalışmalarına 39 ülke katılmış ve bu ülkelerden de 250 kanıt
hakemi yer almıştır.Bu kılavuz, kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ve acil kardiyak bakım açısından
2010 kılavuzunun bir revizyonu değildir fakat çeşitli sınıf ve kanıt düzeylerine ulaşmış öneriler
içermektedir.
ABD’ de ölüm nedenlerinin başında ani gelişen kardiyak arrest gelmektedir. Bu ölümlerin %70’i
evde, %50’si ise şahitsizdir.Hastane dışındaki kardiyak arrestlerin %10.8’i, hastane içi KA’lerin de
%22.3-25.5’i taburcu edilebilmektedir.Kardiyak arrestlerde dolaşımın yeniden sağlanabilmesi için
hastaların öncelikle ilk değerlendirmesinin (bilinç kontrolü) yapılması, göğüs masajının uygulanması
gerekliyse

defibrilasyon

uygulaması

yapılması,

havayolu

ve

ventilasyonun

sağlanması

gerekmektedir.Erken defibrilasyonla yaşama şansı %49-75 oranında artmaktadır.
Erişkin temel yaşam desteğinde yukarıdaki uygulamalar etkili bir şekilde uygulandığında VF’e
(ventriküler fibrilasyon) bağlı hastane dışı şahitli arrestlerin %50’si yaşamaktadır.Müdahale
edilmeyen her dakika yaşama şansını %7-10 oranında azaltmaktadır.KPR’ın erken uygulanması ise
yaşama şansını 2-3 kat arttırmaktadır.
Kılavuzdaki yaşam zinciri şu şekildedir:
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HALKTAN KURTARICILARSAĞLIK PERSONELİ
 Tanıma/112

- Gözetim ve önleme

 Yüksek kalitede KPR

- Tanıma/112

 Hızlı defibrilasyon

- Yüksek kalitede KPR

 Temel ve ileri yaşam desteği
 Arrest sonrası bakım

- Hızlı defibrilasyon
- İleri yaşam desteği ve arrest sonrası bakım

Yukarıdaki yaşam zincirindeki en önemli nokta hastane dışındaki kardiyak arrestlerde yanıtsız,
bilinci kapalı veya agonal solunumu olan her hasta arrest kabul edilmiş ve gerek halktan kurtarıcılar
gerekse eğitimli personel tarafından acil tıp sistemiyle iletişime geçilip OED’e (otomatik eksternal
defibrilatör) ulaşılmaya çalışılmasıdır. Mobil yanıt ve kardiyak arrest olması muhtemel yerlerde
OED’ye erişim öne çıkmıştır.
Erişkin TYD algoritmasındaki en önemli değişikliklerden birisi de olay yeri güvenliği, bilinç
kontrolü dışındaki A-B-C’nin C-A-B olarak değiştirilmesidir.KPR’ı yüksek kalitede (doğru hız, doğru
derinlik, doğru bası) uygulamak yaşama sansını arttırmaktadır.Göğüs kompresyon/ventilasyon oranı
30:2 olmalıdır.Uygulayıcılar göğüs kompresyonlarını yeterli derinlikte (erişkinlerde 5 -6 cm) ve
dakikada 100-120 kompresyon olacak şekilde hızını ayarlamalıdır.Kompresyonlardan sonra göğsün
tamamen geri gelmesine izin verilmeli ve kompresyonlar arası gecikme en aza indirilmelidir.Solunum
sayısı ise 6 saniyede bir yani 10/dk olmalıdır.Kurtarıcı soluk/ventilasyon 1 saniye sürede göğsü
şişirmeli ve göğsün yükseldiği gözle görülmelidir. Göğüs kompresyonlarına en fazla 10 saniye ara
verilmelidir. Erken defibrilasyon KPR uygulayıcıların halkın ulaşabileceği alanlarda OED kullanımı ile
sağlanır.Yüksek sayıda halkın olduğu yerlerde halkın uygulayabileceği OED programları aktif olarak
uygulanmalıdır.
Son olarak opioid bağımlılığı olduğu bilinen ya da bundan şüphe duyulanlara, İM ya da İN
Nalokson uygulaması öneriler arasındadır.
Kaynak
- http://www.resusitasyon.com/erc-2015-resusitasyon-kilavuzu-turkce-genis-ozet/
-http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/LXS9kSzvIWTC.pdf
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HASTANE ÖNCESİ ALANDA AKUT SOLUNUM SIKINTILI HASTAYA
YAKLAŞIM
Paramedik Fatih Mehmet ARAS
AFYONKARAHİSAR Ambulans Servisi Başhekimliği Çobanlar 112

Değerli arkadaşlar, bu yazımızda, hastane öncesi alanda solunum sıkıntılı hastanın
değerlendirilmesi, en sık görülen nedenlerini ve nedene yönelik tedavi prensiplerini, nasıl ve ne
şekilde söyleyeceğiz?Onu paylaşacağım.
Biz hastane acil servislerinde ve hastane öncesi alanda çalışanlar (ATT,Paramedik.) solunum
sıkıntısı olan hastalarla sık sık karşılaşmaktayız.Bu şikayeti olan hastalarla karşılaştığımızda, solunum
sayısının, derinliliğinin, hangi solunum paternine, oksijen saturasyon değerlendirilmesi önemlidir.
Dispne,Soluk alma işinin; hızlı nefes , aşırı zorlu ve yorucu olması durumunda ortaya çıkan, hava açlığı
veya soluk alamama durumudur.En sık nedenleri ise; astım, KOAH, kronik kalp yetmezliği, akciğer
ödemi, pnömoni, pulmoner emboli, yabancı cisim aspirasyonu, pnomotoraks,psikojenik ve diğer
sebepler olarak söyleyebiliriz.Solunum ihtiyacında fizyolojik cevaplar hiperkarbi, hipoksemi ve
hipoksi olarak karşımıza çıkar.Solunum sıkıntısının belirtileri ise; apne, takipne, suprasternal ve
intercostal çekilme, burun kanatlarının solunuma katılımı, konuşamama, bilinç bozukluluğu ve komadır.
Genel tedavi prensipleri; AVPU, ABC,Oksijen tedavisi akut fazda temeldir. Yeterli
oksijenizasyonun sağlanmasıdır (PaO2 >60-SO2>90) • Uygun pozisyon • Damar yolu (geniş ve 2 adet)
• Monitorizasyon • Öykü ve Fiziksel muayene • EKG • Nedene yönelik medikal tedavi (ödem,
bronkospazm, enfeksiyon..),Neden kesin olarak biliniyorsa, Bronkodilatör, Diüretik, Nitrogliserin,
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İğne dekompresyon (pnömotoraks), Neden belirlenene kadar vital bulguları  destekleyici tedavi
(gerekirse acil entübasyon)dur.
Kaynak
Harrıson iç hastalıklar 13 th
Acil Tıbbın sırlar

ALANDA HAVAYOLU AÇMA TEKNİKLERİ
ATT Mehmet YILDIZ
Afyonkarahisar Ambulans Servisi Merkez 1 No’lu Acil Sağlık Hiz. İstasyonu
Evimizde, arabamızda, yolda yürürken hemen her yerde farklı nedenlerden dolayı soluk
alamayız.Soluk (hava) yolunu açmak için çeşitli yöntemler vardır.Bunlardan bazıları araç kullanmadan
ve bazıları da araç kullanılarak yapılan müdahalelerdir.
Araç kullanılmadan yapılan manevralar (alın-çene, çene kaldırma) dahi çoğu zaman hastayı
hayata döndürmede büyük önem arz etmektedir.Devamlı havayolu açıklığı, güvenli solunum, güvenilir
oksijenlenme ve aspirasyonun önlenmesi gibi durumlardan dolayı ileri havayolu açma yöntemleri her
zaman tercih edilir. İleri havayolu açma yöntemlerinin yapılamadığı durumlarda ise airway ya da
ara/geçici yöntemlerde ( larinks maskesi) havayolu açılmasında büyük oranda pay sahibidir.
Unutulmamalıdır ki kuralına uygun yapıldığı takdirde balon maske düzeneği de hastayı havalandırmada
yeterli olabilmektedir.
Alanda hastaya özel bir durum yoksa endotrakeal entübasyon işlemi yapılıncaya kadar, temel
kabul görmüş manevralar denenmelidir. Akabinde airway takılıp balon maske düzeneği ile hasta
solutulmalıdır.Bütün bunlardan sonra endotrakeal entübasyon denenmelidir. Unutulmamalıdır ki boşa
giden her saniye yitirilen bir can demek olacaktır. Havayolu tıkanıklığı bebek ve çocuklarda meydana
gelmişse durumun ciddiyeti çok daha büyük olacaktır.
Çocuk havayolu anatomisinin farklılığından dolayı( oksiput büyüktür - dil büyüktür - larinks
yukarıdadır - larinksin yapı ve şekli - ses tellerinin duruşu ), açıklığı sağlamak çok daha zordur. Bütün
bu özellikleri bilmek müdahale açısından önemlidir. Havayolu açıklığının sağlanmak ve bunun sonucunda
bir bireyin hayatını kurtarmaya vesile olmak mesleğimizin en gurur duyulacak yanlarından birisi olsa
gerek.
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GEBELERDE RESÜSİTASYON VE SIVI TEDAVİSİ
Dr. Ebru ÇELİK
Trabzon İl Sağlik Müdürlüğü

Gebelik kendine has fizyolojik değişiklikleri, kardiyak arrestin olası sebeplerinden başka özel
nedenleri barındırması, farklı bir canlının varlığı ile resüsitasyonda Temel Yaşam Desteği (TYD) ve
İleri Kardiyak yaşam desteği (İYD)açısından modifikasyonları içeren farklı bir süreçtir.
Hastane öncesi bakım uygulayıcılarının, kadın doğum ekibi, yenidoğan ekibi,anestezi ekibi ve
yoğun bakım ekibinin birlikte çözümleyebileceği bu vakalarda anne ve bebek hayatını olumlu yöne
çevirebilecek sağkalım zincirinde etkili olmaları beklenir.
Resüsitasyonda uygulayıcıların potansiyel olarak iki hastası vardır .Anne ve bebek.
Resüsitasyonun amacı hem annenin hem bebeğin sağlıklı yaşamasıdır. Resüsitasyon ekibinin Fetus için
en iyi sağ kalım beklentisinin tamamen annenin sağ kalımına bağlı olduğunu iyi ayırt etmesi
önemlidir.Gebelikte resüsitasyon uygulamaları ile ilgili bilgiler sıklıkla, bildirilmiş olgu sunumlarına
dayanmaktadır.Bildirilmiş olguların büyük kısmı gelişmiş ülkelerden olsa da, gebelikte görülen
ölümlerin önemli kısmı gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır.
Ölümlerin çoğunluğu hemoraji, travma, kardiyovasküler hastalıklar (MI, Aort disseksiyonu,
Miyokardit), amniyon sıvı embolisi, sepsis, aspirasyon pnömonisi, pulmoner emboli gibi akut
nedenlerden olmaktadır: Gebelikte Kardiyak Arrest nedenlerini "gebelik orijinli nedenler" ve "Gebe
Olmayan Kadınlarda da olabilen Diğer Arrest Nedenleri" olarak ayırdığımızda:
Gebelik Orijinli Kardiyak Arrest Nedenleri
 Kanama (Abortus, Ektopik gebelik.molar gebelik;Ablasio plasenta, plasenta previa , Uterus
Atonisi, DİK)
 Gebeliğin hipertansif hastalıkları (Pre-eklampsi /Eklampsi, HELP Sendromu)
 Sepsis
 Pulmoner emboli
 Amniyotik sıvı embolisi
 Psikiyatrik bozukluklar
Gebe Olmayanlarda Görülebilen Diğer Kardiyak Arrest Nedenleri:
 Diğer- geri döndürülebilir-nedenler (anaflaksi, ilaç (Mağnezyum Sülfat) aşırı dozu, travma…)
 4H / 4T (Hipoksi, hipovolemi, hidrojen iyonu, hipo/hiperkalemi; Tromboz koroner, tromboz
pulmoner, tansiyon pnömotoraks, tamponad kardiyak)
 Gebe resüsitasyonunda erken tanı sonrasındaki hızlı tedavi hedefine ulaşmak için gebeliğin
oluşturduğu fizyolojik ve anatomik farklılıkların neler olduğunun bilinmesi dramatik önem taşır.

Gebede Resüsitasyonu Dolaşimi Etkileyen Değişiklikler
 Maternal kan hacmi % 50 artar eritrosit sayısı % 30 artar (fizyolojik anemi )
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 Kardiyak output %30-%50 artar
 Kalp hızı 10-20 atım/dk artar
 10-12. haftada artan progesteronla düz kas gevşemesi sonucu tansiyonda düşme olur
 Sistolik ve diyastolik kan basıncı 10-15 mmHg azalır.
 Kan basıncı 3. trimestırda normale yaklaşır
 SOLUNUMU ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİKLER
 Dili ve yumuşak dokuları etkileyen ödem mevcuttur.
 Oksijen tüketimi % 10-15 artmıştır
 Hiperventilasyon ve solunumsal alkaloza yatkınlık söz konusudur.
 Diyafram 4 cm yükselmiştir
 Rezidüel volüm %25 azalırken tidal volüm %40 artmıştır
 Hipoksiye daha duyarlıdırlar ve asidozu kompanse edemezler

Gebede Resüsitasyonu Etkileyen Değişiklikler Hava Yolu İle İlgili Değişiklikler
 Gebelik ilerledikçe, ağız içerisinde tonsillar ,uvula ve yumuşak damağın görülebilirliğinin oldukça
azaldığını belirten ve mallampati sınıf III olarak adlandırılan hava yolu görülme insidansı artmaktadır
 Entubasyon tüpü 0,5-1 numara daha küçük olmalıdır
 Başarılı olunmazsa LMA , Kombi Tüp gibi alternatif hava yolu malzemeleri kullanılmak durumunda
kalınabilir.

Aspirasyon Riski Oluşturan Değişiklikler
 Gastroösofagial sfinkter gevşer
 Gastrointestinal sistemde peristaltizm azalır.
 Gastroösofageal reflü meydana gelir.
 Mide asiditesi azalır.Bu değişiklerden dolayı gastrik sonda takılması düşünülmelidir. Gastrik sonda
aynı zamanda olası mide distansiyonunu kaldırıp, hipoksiye meyilli olan gebe kadının solunumunu
rahatlatmak açısından da önemlidir.

Fizyolojiyi Etkileyen Anatomik Değişiklikler
 Büyüyen fetusa bağlı karın duvarı gerginleşir
 20 haftadan sonra (umblikulus seviyesi ve üzerindeki uterus) kitle basısına bağlı supin
hipotansiyon sendromu olur
 Supin pozisyonda inferior vena cava basısına bağlı venöz dönüş ve kardiak outputta azalma görülür
 Genişleyen uterusun kan damarlarına basısına bağlı retroperitoneal kanama görülebilir
 Tüm bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak resüsitasyon sırasında dikkat edilecek önemli
girişimler
 ABCDE yaklaşımı ile hızlı değerlendirme
 VCİ ( Vena Cava İnferior) basısının engellenmesi
 % 100 Oksijen ve puls oksimetri izlemi (% 95 oksijen satürasyonu )
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 Uygulanacak ilaçların kalbe venöz dönüşünü hızlandırmak amacıyladiyafram üzeri bölgeden IV
damar yolu açılması
 Hipotansiyon-hipovolemide sıvı yüklemesi (izotonik kristalloid sıvılar)
 İlaç verilmesi gerekli mi sorusunun potansiyel teratojenik ve uteroplasental kan akımını azaltıcı
etkisi gibi nedenlerden dolayı iyi yanıt bulması gerekir.
 Uzman yardımı ( Kadın doğum, Yenidoğan) geciktirilmemelidir
 Altta yatan neden ?: Tanı ve hızlı tedavi gebe resüsitasyonunda potansiyel risk taşıyan iki ayrı
canlının varlığından dolayı önemlidir.
 Gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişikliklerden dolayı TYD VE iyd
uygulamalarında çeşitli modifikasyonlar vardır:

Vena Cava İnferior Basisini Engellemek İçin:
 Arrest olmayan gebede 30 derece sol yana yatış pozisyonu
 Arrest gebede manuel sol lateral pozisyon (ERC-2015)

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ 2015 YENİLİKLER
Yrd.Doç.Dr.Oya ORUÇ,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Afyonkarahisar.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD )kardiyak arresti önlemek ve tedavi etmek için gerekli
olan müdahaleleri içermektedir. Hava yolu yönetimi, ventilasyon desteği ve bradikardi – taşikardi
tedavilerini içine alır. Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ile ilişkili uluslararası bilgileri ve bilimsel
konuları gözden geçirmek, saptamak ve tedavi yolları hakkında ortak kararlara dayalı önerilerde
bulunmak amacıyla 1993 yılında ILCOR

(International Liaison Committee on Resuscitation)
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kurulmuştur. ILCOR 2000 yılından bu yana her beş senede bir resüsitasyon kılavuzlarını güncelleme
kararı almıştır. 2015 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım Kılavuzu 15 Ekim
2015 tarihinde yayınlanmıştır. 2015 klavuzu 2010 kılavuzuna göre çok ciddi yenilikler içermese de
kanıt düzeyi yeniden yapılandırılmış, sağ kalım zinciri hastane içi arrestler ve hastane dışı kardiyak
arrestler olarak iki ana başlıkta incelenmiştir. Bazı ilaç tedavilerinin öncelikleri ile ilgili olarak
önerilerde bulunulmuştur.Akılda kalıcılık açısından rakamlar sadeleştirilmiştir. Mesela,entübe
hastaya solunum desteği uygulamasında, 8-10 ambu/dakika yerine 10 ambu/dakika şeklinde net ifade
edilmiştir. Dakikada 100-120 kardiyak bası uygulanmalı ve bası derinliği 5-6 cm arasında olmalıdır.
Sonuç olarak kapnometreyi unutmadan göğüs basısına gecikmeden başlayıp yeterli hız ve derinlikte
göğüs basısı yapılmalı, defibrilasyon gerektiğinde gecikmeyip adrenalin (i.v./io) hemen verilmelidir.
2015 Klavuzunda 2010 klavuzuna göre kapsamlı bir revizyon yapılmamıştır ve çok büyük değişiklikler
mevcut değildir.

HAYAT BOŞLUK KABUL ETMEZ PROJE
Dr. Mustafa UZUN
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü

Kırıkkale Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün yürütücülüğünü yaptığı Emniyet
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,
MÜSİAD ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün ortağı olduğu ‘’Madde Bağımlılığı ile Mücadele’’Kapsamında
projemize 2014 yılında başlamıştır. AHİLER Kalkınma Ajansına “HAYAT BOŞLUK KABUL ETMEZ”
ismiyle başvurmuş olduğumuz proje 02.07.2015 tarihi itibariyle 120.000,00TL maddi destek ile kabul
görerek faaliyete başlamıştır.
İlimiz genelinde özellikle 18 yaş üstü madde bağımlısı bireylerin öncelikle AMATEM’de
uygulanan tıbbi tedavilerini tamamlanması sonrasında, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ‘’ Sağlıklı Yaşam
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Evinde” rehabilitasyonları amaçlanmış ve tekrar hayata tutunarak sosyal çevreye entegrasyonlarının
sağlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda daha önce kurmuş olduğumuz Sağlıklı Yaşam Merkezinde
(İki katlı ve bahçeli hizmet binası) hafta içi mesai saatleri arasında faaliyetlerde bulunmaları için
gençlerimiz evlerinden alınarak bu merkeze getirilmekte olup programa alınan 45 gencimizden 27
tanesi maddeyi tamamen bırakmışlardır.
İl Sağlık Müdürlüğümüz Proje yürütücüsü tarafından belirlenen faaliyetler yapılarak gün
sonunda proje koordinatörüne rapor sunulmaktadır.
Sağlıklı Yaşam Merkezinde uygulanan program kapsamında;


Emniyet Müdürlüğümüzden bir görevli eşliğinde Psikolog görüşmeleri (Haftada 4 gün

bireysel görüşmeler, Haftada 1 gün grup terapileri ve SAMBA eğitimi) yapılmaktadır.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce deneyimli antrenörler eşliğinde sportif

(Haftada 3 gün öğle sonra) ve sanatsal faaliyetler ( Haftada 2 gün öğle sonra saz, gitar, ud, ney,
darbuka, keman gibi müzik aletleri alınmış olup, gençlerimizin ilgileri doğrultusunda müzik aletleri
kursu) yapılmaktadır.


Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak madde kullanım sıklığı göz önüne alınarak

riskli 20 okul belirlenmiş ve okul müdürleriyle görüşmeler yapılarak öğrenci ailelerinin toplantı
salonlarına katılımı sağlanmış ve ailelere yönelik psikologumuz tarafından eğitim verilmiştir.


Müftülükten deneyimli hocalarımız ile milli-manevi değerler eğitimi (Haftada 4 gün 2'şer

saat olarak planlı bir şekilde) yapılmaktadır.


Halk Sağlığı Müdürlüğünce psikolog desteği verilmektedir.



Ailelere yönelik Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğünce durum tespiti yapılarak maddi

ve psikolojik destek ihtiyacı olanlara gerekli yardımlar sağlanmaktadır.


İl dışı kültürel geziler programı kapsamında ise; Çanakkale, Konya, Kayseri, Uşak, İstanbul

gibi illerimize Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere ziyaret turları yapılmıştır. Proje kapsamında
bulunan gençlerimizin motivasyonu ve önemli olduklarını hissetmeleri açısından bu ziyaretlerin faydalı
olduğunu gözlemlenmiştir.


Ayrıca önleyici tedbirler kapsamında farkındalık oluşturma amacıyla tiyatro gösterileri,

kültürel faaliyetler (gezi programları) düzenlenmektedir.
Yeni yaşamlarına başlarken sosyal çevreleri içerisinde kimseden izole olmadan kendilerine
güven duyarak rahatça geçişlerini sağlamak amacıyla bireylere Halk Eğitim Müdürlüğü destekleri ile
meslek edindirme kursları verilmiş ve İŞKUR ile yaptığımız toplum yararına proje kapsamında
maddeyi bırakmak isteyen bireylerin rehabilitasyon sürecine yardımcı olmak için ağaç dikimi, çevre
düzenlemesi vb. konularda iki dönem olmak üzere (10+10 gencimiz İl Sağlık Müdürlüğü, 6 gencimiz
ise STK'lar tarafından) istihdam edilmiştir.
Amacımız maddeyi bırakmak isteyen bireylerin tıbbi tedavi sonrasında eski yaşam standartları
haricinde düzenli bir hayata adaptasyonlarının sağlanması ve sonucunda iş istihdamı sağlanarak
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kendine ve topluma faydalı bir birey haline getirmektir. Bu zamana kadar programa alınan 45
gencimizden 27 tanesi maddeyi tamamen bırakmışlardır.
Ahiler Kalkınma Ajansının 26.02.2016 tarihinde yönetim kurulu toplantısında alınan karar
gereğince dezavantajlı kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonlarının sağlanması ve bu
gruplara yönelik madde bağımlılığı gibi problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi için TR 71
Bölgesi illeri için işbirliği çalışması gerçekleştirilmiştir ve projemizin 4 ilde daha (Aksaray, Kırşehir,
Nevşehir ve Niğde) uygulanabilmesi için 250.000,00TL ödenek ayrılmış olup illerdeki yöneticilerden
ve Ahiler Kalkınma Ajansından toplam 40 kişilik heyet, İlimizi ziyaret ederek projeyle ilgili yerinde
bilgi almışlardır.
Aynı zamanda projemiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Konya ilinde düzenlemiş olduğu
toplantıda örnek proje olarak kabul görmüştür.
Ayrıca Başbakan Yardımcımız ve aynı zamanda Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurul Başkanı
Prof. Dr. Sayın Numan KURTULMUŞ’a ilimizi ziyaretlerinde projemiz hakkında bilgi verilmiştir.
Projemiz Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş tarafından ilgiyle karşılanmış ve
tüm Türkiye’ye örnek olacağına inandığını ve bu konuda destek vereceklerini iletmişlerdir.
Projede görev alan psikologlarımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan
raporda projemizde takip ettiğimiz madde kullanan bireylerin eğitim durumlarına baktığımızda
akademik başarısızlıklarının olduğu, örgün eğitime devamlılıkların olmadığı tespit edilmiştir. Bu
veriler ışığında eğitim durumunun akademik başarısının düşük olmasının madde bağımlılığına itici
etkisinin olduğunun söylenebildiği, rehabilitasyon sürecinde olan bağımlıların öfke kontrolünde
sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ve uygulanan ölçekler gösteriyor ki, bazı
kişiler hem öfke kontrolünü sağlamak için maddeyi kullanıyor, hem de tedavi ve iyileşme sürecinde
öfke kontrolü desteğine ihtiyaç duyduğu, sokakta yaşayan bağımlıların hem maddeye kolay ulaştıkları
hem de madde temini için suça karıştıklarını, gençlerin genelinde maddeyi en az iki kez bırakıp tekrar
maddeye başladıkları tespit edilmiştir. Bu durum gösteriyor ki madde bağımlılığından kurtulmak hem
uzun süre alıyor hem de geriye dönüşleri olan zor bir süreçtir. Burada önleyici hizmetlerin etkin bir
şekilde uygulanması ve kişilerin (gençlerin) maddeye hiç başlamadan engellenmesinin gereğinin önemi
ortaya çıkmakta ve madde bağımlısı olmuş kişilerde, özgüven eksikliğinin olduğu, kişilerarası
ilişkilerde içekapanık ve çekingen tutumlar sergiledikleri, aile ilişkilerinin problemli olduğu, problem
çözme becerilerinin yetersiz olduğu ve maddeye başlama sebeplerinin büyük çoğunluğunun arkadaş
çevresinden bağımlılık yapıcı madde kullanımı olması sebebiyle gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Ölçek sonuçlarına ve yapılan mülakatlara göre ise;
Proje kapsamında bağımlı olmuş kişilere psikolojik destek ve rehabilite çalışmalarının yanında
İl

Müftülüğünce

görevlendirilen

din

görevlisi

tarafından

milli-manevi

değerler

eğitimi

verilmiştir.Manevi desteğin madde bağımlılığından kurtulma sürecinde katkısı tartışmasız olumlu
yönde olmuştur.Manevi desteğin psikoterapide, psikolojik sorunların tedavisindeki etkisi Amerika ‘da
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yıllar öncesinden keşfedilmiştir.Psikoloji-psikiyatri alanında manevi desteğin önemine vurgu
yapılmıştır. Ruh sağlığı alanında ünlü bilim adamı Jung, dini inançlara sahip olmanın sağlıklı olmak
anlamına geldiğini, inanç sahibi kişilerin hayatlarının anlamlı olduğuna, psikolojik sorunların çözümüne
fayda sağladığına, günlük hayat karmaşası içinde yabancılaşma durumu ile kolaylıkla başa çıkmalarını
sağladığına vurgu yapmıştır ( Dini Araştırmalar Dergisi, 2013).
Madde bağımlılığının da psikolojik-psikiyatrik bir hastalık olduğu bilindiğine göre, madde
bağımlılığı tedavisinde manevi desteğin önemi yadsınamaz. Proje kapsamında manevi destek alan
gençlerimizin de bu eğitimler ve manevi desteklerden memnuniyetleri ve olumlu geri dönüşler de bu
durumun göstergesidir.
Sonuç olarak madde bağımlılığıyla mücadele bir kurum veya kuruluşun mücadelesi olmamakla
beraber bunu yanında sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, iş adamları kısacası tüm toplumun
tüm kesimlerinin destek vermesi gereken bir mücadeledir.
“MADDEYE DEĞİL SEVGİYE BAĞLI BİR TOPLUM DİLEĞİYLE”
Saygılarımla
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ÇOCUKLARDA TRAVMA YÖNETİMİ
Dr.Okan OK
İzmir İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi
Sunumun amacı pediatric travmada göz önüne alınması gereken önceliklerin vurgulanarak
çocukların hayatta kalma oranlarının arttırılmasıdır.Bu nedenle; çocukların anatomik ve fizyolojik
olarak yetişkinlerden farklılıkları, travmadan etkilenme oranları, pediatrik değerlendirme üçgeni,
travma sonrası birincil yaklaşım incelikleri, ve temel yaklaşım ilkeleri sunumda yer almıştır. Farklı
pediatrik tedavi yaklaşımlarının da ele alındığı sunumda
Kaynak :PHTLS 7. Basım ve ATLS’ten yararlanılmıştır.

SALT TRİAJ
Rıza Melih ARSLAN
İzmir Umke
Dünyada birçok triyaj sistemi kullanılmaktadır. Sağlık personelinin hayat kurtarıcı
müdahalede bulunmadan siyah kod vermesinin zor olduğu, yeşil kodlu ebebeyinlerin refakatinde
kırmızı veya sarı kodlu bebek hastalarında yeşil alana geldiği ve bu hastaların kodlanmadığı,
kırmızı kodlu hastanın yanından yeşil kodlanması gereken yakınının yeşil alana gelmemesi gibi
eksiklikler gözlenmiştir. Aktif olarak kullanılan tüm sistemler incelenmiş ve sistemlerin en iyi
yönleri birleştirilmiş ve yeni bir triayaj sistemi bulunmuştur.
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Bu sisteme Salt triyaj sistemi adı verilmiştir. Salt triyaj sisteminde tüm sistemlerde olan
yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kod bulunmakla birlikte yeni bir renk olarak gri renk koduda
kullanılmıştır.
Salt triyaj sisteminde hastaları kodlamak için,
1) Sort (Sıralama),
2) Assess (Değerlendirme),
3) Life Saving Interventions (Hayat Kurtarıcı Müdahaleler),
4) Treatment / Transport (Taşıma ve Tedavi ) adımları izlenmektedir.
Hastalara seslenerek hasta grupları 3 e ayrılır: 1-Belirgin yaşam tehdidi olanlar, 2-belirli
hareketleri komutla yapabilenler ve 3-yardım almadan yürüyebilenler. Bu sıraya göre
değerlendirme yapılır ve hayat kurtarıcı müdahaleye ihtiyacı olanlara ( kanama kontrolü, havayolu
açıklığı, göğüs dekomprasyonu) müdahale edildikten sonra durumları KASK (komutlara uyma,
Periferik nabız olma, Solunum sıkıntısı ve kanaması kontrol altında olma) kriterleri sorgulanır. Bu
kriterlerde herhangi birinde olumsuzluk varsa kırmız kodla kodlanır.Bu kriterlerde sorun yoksa
yaralanmalarına bakılıp hafifi yaralılar yeşil, daha ciddi yaralılar sarı olarak kodlanır. Diğer triyaj
sistemlerinden ayıran bir fark ile Kırmızı kod verilen hastalardan tedavi etmek için yeterli imkân,
personel vb olmayanlar imkân sağlanıncaya kadar gri kodla kodlanıp alanda bekletilmektedir. Bu
sistem yetersiz kaynakların bulunduğu durumlarda hangi hastanın verilecek tedaviden daha çok
yarar göreceğini belirlemek için kurulmuştur.Örneğin afet alanında hızla tedaviye başlanan
kırmızı kodlu bir hastanın, birkaç gün içinde uygun tedavi merkezine gönderilemeyeceği
durumlarda gri kodla ayrıştırma için salt triyaj sistemi kullanılır.

HASTA YAKINLARINA ÖLÜM BİLDİRİMİ
Prof. Dr. Gürkan ERSOY
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi
DEÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dekan V.,
DEÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı

Değerli arkadaşlar, bu yazımızda, ex olan bir kişinin yakınlarına, hastalarının ex olduğunu
nerede, nasıl ve ne şekilde söyleyeceğiz?Onu paylaşacağım.
Biz acil tıp çalışanları (acil hekimi, doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni, sağlık
memuru vs.), diğer branşlara göre, ölüm olayı ile daha çok ve sık yüz yüze geliyoruz. Bu durum,
hem bizde, hem de ex olan kişinin yakınlarında, ciddi psikolojik travmalar oluşturmaktadır.
Çünkü alanda, sahada veya acil serviste olan ölümler, sıklıkla beklenmeyen ani ölümlerdir. Mesela
sabah kişi evinden ayrılır, eşi ile çocukları ve büyükleri ile vedalaşır, işine gider. Normal bir gün
olsa akşam 17.00’de tekrar evde buluşacaklardır. Fakat kişi mesela, yolda kalp krizi geçirir veya
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araba çarpar, ex olur/yaralanır. Olayı takiben kişi, biz acil tıp teknisyenleri veya paramedikler
tarafından acil servise nakledilir. Hastaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kişinin orada (alanda,
evinde, ambulans içinde veya acil serviste) ex olduğu anlaşılır. İşte bu ani ölümü, ayrılışı, hastanın
yakınlarına nasıl söyleyelim, ifade edelim ki onlarda bu haberden en az şekilde etkilensinler.
Tabii, konunun içinde tartışmamız gerek başka noktalarda var. Mesela alandayız, sahadayız,
hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon yapıyoruz.Hasta yakınlarından birisinin izlemesine izin
verelim mi?Vermeyelim mi?Resüsitasyon devam ederken hasta yakınlarını konu hakkında
bilgilendirme.Kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırdıktan sonra bu kişinin yakınlarına
hastalarının öldüğü ne şekilde Kim tarafından? Kimlere? Nasıl? Nerde? Söylenecek.Cenazenin
uzaktaki yakınlarına telefon ile bildirim yapılır mı?Kim yapar?Nasıl yapar?Ölüm sonrası yaşanan
yas reaksiyonunda diazem gibi sedatif ilaçlar kullanalım mı?Kullanmayalım mı?Gibi birçok soru
işaretini bu yazımızda irdeleyeceğiz.
Yazının sonunda da konuyu özetleyerek bitireceğiz.Unutmayalım ki, hasta yakınlarına ölüm
bildirimi, son derece insani ve önemli bir konudur.Çünkü insan, bio-psiko-sosyal, yani ruhu da olan
bir varlıktır.Onun için bildirim sırasında insani ve moral değerlere çok dikkat etmek ve empati
çok ama çok önemlidir.
Ölüm sonrası hasta yakınlarına en çok ilgilendiren ve rahatsız eden konu, bitmeyen
acaba’lardır. Acaba, hastam için her şey yapıldı mı? Keşke başka hastaneye götürseydim! Keşke
daha önce getirseydim, gibi.Ayrıca daha önce de belirttiğimiz gibi, acil tıp sisteminde olan
ölümlerin %65’i beklenmemektedir. Yani çok ani olmaktadır ve yapılan araştırmalar göstermiştir
ki; bu ölümlere hasta yakınları kadar biz; doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknisyeni olarak
ta çok üzülmekteyiz. Bu arada kısa bir not: hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon yapılırken,
eğer hasta yakınları yanımızda değil ise onlara belirli aralıklarla bilgi vermek gerekir.
Peki, ölüm bildirimini ne şekilde yapalım? Ölüm bildiriminin beş ayrı dönemi vardır.
 Hazırlık dönemi,
 Ölüm bildirimi dönemi,
 Cevap reaksiyonu dönemi,
 Cenazenin görülmesi ve
 Ayrılma zamanı
Ölüm Bildirimi İçin Hazırlık:
Son yönetmeliklere baktığımızda, ölüm bildirimi hastanede yapılır.Bildirim için boş bir oda,
mümkünse sosyal hizmetler uzmanının da olduğu yer, bildirim için uygundur.Ölen kişinin yakınları
bu odaya alınır, herkes oturur (oturur çünkü bildirim yapıldığında kişiler bayılabilir), aralarından
bir lider seçilir. Bildirimi yapacak ve ex olan kişi ile son tedavilerini yapan doktor kısaca kendisini
tanıtır. Mesela “Ben Doktor Gürkan ERSOY”. Bildirim yapılacak kişinin adı öğrenilir ve ex olan
hastanın yakını olup olmadığı doğrulanır. Arkasından konuyu hiç uzatmadan ve jargon yapmadan,
net olarak bildirimi yapar: Hastanız “xyrqwdeww” öldü der. Arkasından yas reaksiyonu ortaya
çıkabilir.
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Bildirim yapılırken, asla, akıl karıştırıcı kelime ve cümleler kullanılmaz, kısa cümlelerle olay
anlatılır.“Hastamızı kaybettik” veya hastamızı “Cenab-ı Allah yanına aldı, göğe yükseldi” gibi
kelimeler, jargonlar kullanılmaz.Olayı çok kısa sürede ve net kelimler/cümleler ile sonlandırmamız
gerekir. Çünkü vefat eden kişinin yakınları bizden uzun hikâyeler, hastanın geliş şekli, vital
bulguları, uyguladığımız tedavi ilgilendirmemektedir. O, bildirimi yapan kişinin ağzından çıkacak 2
kelimeyi beklemektedir. Hastası, yaşıyor mu?Ex mi oldu.Hatta çok haklı olarak, yakınının halen
yaşamakta olduğunu duymak istemektedir.Kişi ex olduğu için bu bildirimi çok net ve süratle
yakınlarına bildirmemiz gerektiği için uzatmamak gerekir. Bildirim sonrası kişinin yakınlarının
soruları olursa (yakınları neden ex oldu, hastaneye nasıl getirildi, neler yaptı, son anlarında bir
şeyler söyledi mi vs) kendisine ayrıntılı açıklama yapılabilir, ama bahsettiğim gibi bildirimin
başında değil, sonrasında.
Arkasından yas reaksiyonu gelecektir.Kişi ya sakin kalabilir ya da bağırabilir, isyan edebilir,
hakaret edebilir.Burada inkâr, isyan, sinir ve suçlama söz konusudur.En güzel şey duymamak ve
etkilenmemektir. Çünkü yakını ölen kişi farkında olmadan bizlere itham edebilir. Talihsiz
kelimeler kullanabilir, suçlayabilir.Mesela “Benim oğlum ölecek insan mıydı?Onu siz öldürdünüz.
Hayvan herifler! Siz ne anlarsınız” gibi cümleler. Bu aşamada ana kural olarak yas reaksiyonunun
yaşanması gerekir yani kişi kendisine ve çevresine zarar vermediği sürece kendisine asla diazem
gibi sedatif ilaçlar yapılmaz.
Eğer ölüm olayı alanda/acil serviste gerçekleşti ve yakınları uzakta, evde, başka bir şehirde
vs. ise telefon ile ölüm bildirimi asla yapılmaz.Cenazenin yakınları aranır, En yakını olan kişiye
hastanın durumunun kötü olduğu şu anda xxxxxx hastanesi acil servisinde olduğu söylenip
gelmeleri sağlanır.Cenazenin yakınları, cenazeyi görmek isterlerse gösterilir.
Bu arada konumuzun dışında olan başka bir başlık vardır.Şöyle ki; hastaya biz
kardiyopulmoner resüsitasyon yaparken hasta yakınları yanımızda bulunsun mu, bulunmasın mı?Bu
uzun, tartışmalı ve etik bir konu olduğu ve konumuzun dışında olduğu için burada buraya yer
vermiyorum.Ama özetle şunu söyleyebilirim ki, kişiye kalp masajı yapılırken, yani hayatta olduğu
son dakikalarında yakınlarının yanında bulunması, vedalaşması ve inanılmaz çabamızı görebilmesi
için

yakınlarına

bu

şans

tanınmalıdır.Yani,

yanımıza

gelmek

isteyip

istemeyeceği

sorulmalıdır.Zaten, son karar kendisinindir.
Sonuç-özet
Ölüm ve ölüm bildirimi zor bir olaydır. Hem bildiren, hem de kendisine bilgi verilen hasta
yakınları için. İyi hazırlanmamız gerekir.Empati, uygun kelimeler, uygun beden dili ve olayı net ve
kısa

cümlelerle

bildirim

önemlidir

ve

arkasından

gelecek

olan

yas

reaksiyonu

yaşanmalıdır.Unutmayalım ki bu ölüm bildirimi bize yapılacaktır.
Sağlıklı ve mutlu günlerde görüşebilmek ümidi ile.
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GEBELİKDE TRAVMA YÖNETİMİ
Paramedik Cengiz DURMUŞ
Konya İl Ambulans Servisi Başhekimliği Merkez 4’nolu 112
Gebelikte karşılaşılan travma olguları hem anne, hem de fetüsün travmaya maruz kalması
nedeniyle hastane öncesinde; gerek ilk müdahale, gerekse karar ve uygun merkeze transport
açısından 112 ekiplerini komplike bir vaka ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Olay yerine ulaşıldığında normal travma algoritmaları uygulanmalı, ancak gebelikle ilgili özel
durumlara dikkat edilmeli Her hastada olduğu gibi öncelik Hava yolu ,Solunum ve Dolaşım
değerlendirmesi ve gerekiyorsa tyd ve ikyd algoritmaları uygulanmalıdır.Fetal hipoksiyi önlemek
için öncelikli olarak hava yolunu açıp solunumu devam ettirmek gereklidir.Bu sırada servikal
travma şüphesi varsa boyun korunmalıdır. Transport sırasında devamlı oksijen verilmesi gerekir.
Gebelikteki relatif hipervolemi, hipovoleminin alışılmış bulgularını maskeleyebilir.
Gebe hastalar klasik hemorajik şok belirtileri göstermeyebilirler. Bu nedenle transport
sırasında geniş lümenli (16-18 gauge) IV kanül konularak kristalloid (laktatlı ringer) infüzyonuna
başlanır. Hasta en yakın travma merkezine götürülürken; Gebeliğin süresi, prenetal bakım ve
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gebenin diğer medikal problemleri ile daha önceki gebeliklerinde yaşadığı problemler iyi
sorgulanmalıdır.
Şimdiki gebeliği ile ilgili komplikasyonları da kapsayan alınabilecek her türlü bilgi elde
edilmelidir
Gebe travma olgularında aşağıdaki huşular göz ardı edilmemeli ve çok dikkatli
değerlendirme yapılmalıdır.
 Gebelik sırasında travmalı hastanın değerlendirme ve tedavisini etkileyecek önemli anatomik
ve fizyolojik değişiklikler görülür.
 Maternal ve fetal hipovolemiyi önlemek ve düzeltmek için enerjik sıvı ve kan replasmanı
yapılmalı.
 Travmalı gebe kadınlara özgün durumlar mutlaka araştırılmalıdır.
 Deneyimli bir cerrah ve Kadın hastalıkları ve Doğum uzmanının olduğu bir merkeze sevki
sağlanmalıdır.
 Her hekim emniyet kemeri takması konusunda gebe hastaları bilgilendirmelidir
 Tetanoz aşısı, gebe hastalarda güvenlidir ve endikasyon halinde uygulanmalıdır
 Her karın travma hastası aile içi şiddet yönünden sorgulanmalıdır

AFETLERDE TELSİZ HABERLEŞMESİ
Abdülkadir DURMUŞ
Ankara İl Sağlik Müdürlüğü
Ülkemiz sürekli olarak depremlerle sarsılmaktadır.Yakın tarihimizde yaşananlardan 17
Ağustos 1999 Gölcük, 23 Ekim 2011 Van depremlerinin etkileri hala belleklerdedir.Bir depremde,
herhangi bir doğal afet, ya da herhangi bir acil durum halinde bütün telefon şebekesi
çökmektedir.Bu son derece doğaldır.Çünkü ister karasal olsun, ister GSM olsun, bütün telefon
şebekeleri belirli sayıda kullanıcının aynı anda sistemi kullanacağı varsayımı üzerine kuruludur.
Belirlenen kapasitenin üzerine çıkıldığında sistem sağlıklı çalışamaz hale gelir.
Bu tür durumlarda akla gelen ilk alternatif uydu telefonlardır.Ancak herhangi bir afet ya
da acil durum halinde bunların da kullanılabileceği şüphelidir. Çünkü:
 Bir çoğunu kullanabilmek için açık havada olmak gerekir. Üzerinizde çatı varsa,

telefonunuz bağlı olduğu haberleşme uydusunu bulamaz.
 Bataryasının bitmemesi için düzenli aralıklarla şarj edilmesi gerekir. Şarj etmeyi

unutursanız lazım olduğunda çalıştıramazsınız. Daha kötüsü bataryanın enerjisi belirli bir
seviyenin altına düştüğünde bir daha şarj tutmaz.
 Maliyeti nedeniyle sürekli kullan(a)mayacağınız için nasıl kullanılacağını unutursunuz.
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 Nasıl kullanılacağını hatırlamak için kullanım kılavuzunu iyi saklamanız gerekir.
 Acil bir durum halinde kılavuzu okuyarak harcayacağınız zaman birilerinin hayatına mal

olabilir.Bu yüzden telsizler, afet haberleşmesi için tek alternatiftir.

CRUSH SENDROMU
Dr.Serhat Sami ÇENGEL
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir UMKE Bölge Koordinatörü
Depremlerde travmanın direk etkisinden sonra en sık ölüm nedenidir.
Nedenleri
 Depremler
 Endüstri Kazaları
 Madencilik Kazaları
 İnşaat/Yıkım
 Çökmeler
 Motorlu Taşıt Kazaları
 Pozisyon değiştiremeyen İnsanlar
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Kurtuluş Ölümü
Enkaz altında yaşam belirtileri olan hastanın enkazdan çıktıktan sonra ölmesidir.
Enkaz altındaki iyiliğin temel nedeni,molozun kasları tamponize edici etkisi ve toksik
maddelerin(potasyum,sitokinler) dolaşıma geçmesini önlemesidir.
Basıncın ortadan kalkması ile hem plazma sıvısı hızla hasara uğrayan kasların içine süzülerek
hipovolemiye ve şoka neden olur; hem de reperfüzyon hasarı gelişir.
Bu yüzden tedaviye enkaz altında başlanmalıdır!!
Rabdomyoliz crush sendromunun oluşmasının temel nedenidir.Rabdomyoliz

sonucu kas

yıkılarak başta potasyum olmak üzere çok sayıda toksik madde kana karışır.
Potasyum artışı ciddi aritmilere ve kardiyak arrest e neden olduğundan mutlaka ilk
bakılacak tetkik EKG olmalıdır.
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Tedavi
1.

Birincil ve ikincil muayeneleri tamamla

2.

Damar yolunu aç 1-1,5 Lt/saat izotonik NaCl solusyonu ver (günde 6-12 Lt)

3.

Monitörize et,Aritmilere dikkat et!!!

4.

Ulaşabiliyorsan Foley sondasını tak ve İdrar çıkışını kontrol et

5.

İdrar çıkışı yoksa veya az ise çıkan idrar+1000,1500 cc

6.

Potasyum içeren sıvılar verme!!

7.

NSAİD verme narkotik ve paracetamol verebilirsin.

8.

Hızlı transport et

Kisa Özet-Defg
Damaryolu-------------------- İzotonik tak,çift damaryolu aç
Ekg------------------------------ Aritmilere dikkat et
Foley---------------------------- İdrar çıkışı takibi
Gözlem--------------------------Sıvı dengesi,genel durum
Kaynakça
STED dergisi 1999 eylül” Crush Sendromu”Prof Dr. Mehmet Sever İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi
Türk Nefroloji derneği yayınları Crush Sendromu ve Marmara öğrettikleri”s:372-376Prof Dr.
Mehmet Sever İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sever MS, Erek E, Vanholder R, Akoğlu E, Yavuz M, Ergin H, Tekçe M, Korular
D, Tülbek Y, Keven K, van Vlem B, Lameire N. The Marmara EarthquakeEpidemiological analysis of the victims with nephrological problems
•

http://www.theisn.org/isn-information/renal-disaster-relief-task-force-rdrtf/itemid-

588
• The Great Hanshin-Awaji Earthquake Memorial Disaster Reduction ...
www.dri.ne.jp/english
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AMBULANS KAZALARI NEDEN ARTIYOR
*Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ
Ege Üniversitesi ASHMYO Öğretim Üyesi, Bornova-İzmir, a_eksi@yahoo.com
Ambulans kazaları, hastane öncesi acil sağlık personeli için önemli mesleki risklerden biri
olmakla birlikte, hizmetin etkililiği ve etkinliğini de etkiler.Ambulans kazaları yıllardır literatürde
yer bulmasına rağmen, gelişmekte olan hastane öncesi acil sağlık sistemlerinde yeni bir sorun gibi
algılanmaktadır.Bu sistemlerde, hizmetin yaygınlaşmasıyla birlikte ambulans kazaları daha sık
gündeme gelmekte ve daha ciddi tartışılır olmaktadır.Gelişmiş ve sistem oluşturabilmiş ülkelerde
ambulans kazalarının en önemli nedenleri olarak, aşırı hız ve kavşaklardaki geçiş üstünlüğü
sorunları olarak görülmektedir.Ancak kurumsal yapılanma ve hizmet alanını düzenleyen
standartların tam olarak olgunlaşmadığı gelişmekte olan sistemlerde, sisteminin genel sorunları
da ambulans kazalarını tetikleyen birer unsur olabilmektedir.
Türkiye hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin modern anlamda organizasyonu 1994 yılında
başlamış; hizmet önceleri sadece büyük şehirlerde sunulurken, ülke geneline yaygınlaşması
2000’li yılları bulmuştur. 2000’li yılların başında yaklaşık 600 olan ambulans istasyonu sayısı, 2016
yılında 2.253’e, günlük ortalama vaka sayısı da 900’lü rakamlardan 5000’nin üzerine çıkmıştır. Bu
süreçte değişim sadece rakamlarda kalmamış, referans alınan acil tıp sistemi modelinde de
değişim olmuştur. 2000’li yılların başında Franco-German Modele yakın bir şekilde ambulanslarda
doktor, hemşire ve tek önemli görevi araç kullanmak olan ambulans sürücülerinden oluşan ekipler
görev yaparken; son yıllarda Anglo-Amerikan Modele daha yakın bir şekilde paramedikler ve acil
tıp teknisyenlerinden (ATT) oluşan ekiplerin sayısı hızla artmıştır. Türkiye’de hizmet alanında ki
büyüme ile birlikte, ambulans kazaları kamuoyu tarafından daha görünür ve tartışılır hale
gelmiştir.Son derece sığ bir bakış açısıyla yapılan tartışmalarda en önemli hipotez, genç ve
deneyimsiz paramedik ve ATT’lerin, ağırlıklı olarak da kadınların ambulans sürücülüğü yapması ile
ambulans kazalarının arttığı yönündedir.
Türkiye’de ambulans kazalarının son yıllarda gerçekten anlamlı bir oranda artıp-artmadığı
önemli bir soru olmakla birlikte, sistemdeki yeniden yapılanma sürecinin ve kurumsal yapı ve
mevzuat kaynaklı sorunların kazalara etkisinin daha ciddi tartışılması gerekmektedir. Bu
çalışmada, hastane öncesi acil sağlık sisteminde büyüme ve değişim süreci halen devam eden
Türkiye’de, ambulans kazalarında ki artışın değerlendirilmesi ile birlikte; sistemde, performans
değerlendirme, sevk organizasyonu, görev ve sorumlulukların belirlenmesi gibi alanlarda yaşanan
sorunların, ambulans kazalarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

PEDİATRİ KUVÖZ TRANSPORTU
Dr.İrfan YAVUZ
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi
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Kuvöz Tanımı
Kuvöz, vakitsiz doğan çocukları anne harareti ile büyüten, oksijenle besleyen modern bir alet.
Örnek Bir Kuvöz Kuvözle Neler Yapılabilir?
• Solunum sorunu olan bebeklerin bakımı
• Riskli gebeliklerden doğan (şeker hastası, yüksek tansiyonlu, böbrek yetmezliği, kan uyuşmazlığı
veya gebelik zehirlenmesi gibi) bebeklerin bakımı
• Doğumda oksijensiz kalan (asfiktik) bebeklerin izlemi ve tedavisi Kuvözle Neler Yapılabilir?
• Akciğeri henüz olgunlaşmamış bebeklere akciğer geliştirici maddenin (surfaktan) solunum cihazı
desteği ile uygulanması
• Enfeksiyonlu bebeklerin izlem ve tedavisi
• İleri yaşta veya çok genç annelerin bebeklerinin izlem ve tedavisi
• Sarılıklı bebeklerin fototerapisi/takibi ve kan değişimi gibi hastalıklar kuvözlerde tedavi
edilmektedir

Sabit Kuvözler
Koruma Kuvözü
• Bazı durumlarda yenidoğanı sadece dış etkilerden korumak amacıyla steril bir ortam
gerekmektedir. Gelişim sürecinde dış yardım gerekmeden bu cihazlarda belirli bir süre tutulur.
Bakım Kuvözü
• Bu kuvözlerde yeni doğanların bakımları ve gelişimleri sağlanmaktadır. Kuvöz Türleri İzleme
Kuvözü
• Bu kuvözlerde yenidoğanların yaşamsal işlevleri (vücut ısısı, solunum ve nabzı) sürekli izlenmekte
ve gerekli görülen durumlarda müdahale edilmektedir.
Tedavi Kuvözü
• Bu kuvözlerde yenidoğanların solunumlarına yardımcı olmak için oksijen desteği, fizyolojik
sarılık durumlarında fototerapi diye adlandırılan özel floresan ya da yeni nesil LED ışığıyla
tedavileri yapılmaktadır.
• Bunların dışında yeni doğanların vücut ısılarını sabit tutmak veya yükseltmek için ısı yatakları
diye adlandırılan üzerleri açık bebek yatakları vardır. Bu yataklarda fototerapi işlemi de
yapılabilmektedi

TÜRKIYEDE 112 ACIL SAĞLIK HIZMETLERİ
Dr.Elif Gül KAYIŞ
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Sağlık Hizmetleri; yurt genelinde en uç noktalara kadar yayılmış, 7/24 kesintisiz
hizmet veren hayati öneme sahip büyük bir sistemdir.
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Amacı, 112 acil çağrı hattının aranması halinde hastaya en kısa sürede ulaşmak; en yakın ve
uygun tedavi merkezine ulaştırmaktır.
Ülke genelinde profesyonel ekipleri ile 2.386’ya varan yaygın istasyon ağı,
Vakalara ulaşma oranı % 90 (Kentsel alan 10 dk, kırsal alan 30 dk),
Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat on-line takip sistemi,
Dijital sistemle, illerden gelen çağrıların dijital haritalar üzerinden izlenebilmesi.
Kara Ambulans Hizmetleri
İstasyon, ambulans ve acil sağlık araçlarında kullanılan her türlü donanımın ergonomi,
güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından uygunluğu belirlenip özel donanımlı ambulanslar ve acil
sağlık araçları temin edilmiştir.
Hava Ambulans Hizmetleri
Hava ambulans araçları ülke ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş olup, uluslararası
standartlardadır.
Helikopter ambulansların sorumluluk bölgesi içinde il sağlık müdürlükleri aracılığıyla sevk ve
idaresini yaptırmak; acil sağlık hizmetlerinin yetkisindedir.
Deniz Ambulans Hizmetleri
Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde seyreden tüm deniz araçları ile adalarımızdan
gelebilecek acil vakaların en yakın sağlık kuruluşuna denizden tahliyelerini Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokol gereği koordineli bir şekilde
gerçekleştirmektedir.
SAKOM
Kriz Merkezinin ve Kriz Masalarının yapılan planlara uygun olarak düzenli bir şekilde
çalışması, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında sağlanabilmesi, diğer krize
müdahale eden kurum ve kuruluşlarla entegrasyon , koordinasyon ve haberleşmenin kurulabilmesi
amacıyla kurulmuştur.

Yaşama Yol Ver Medya Kampanyası
Kampanya ile sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin ve sağlıkta kalitenin arttırılması ama Acil
sağlık hizmetlerinin sunumunda “112’nin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın
geçiş önceliğine özen gösterilmesi “ konularında 7’den 70’e vatandaşların duyarlılığını arttırmak
hedeflenmektedir.
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Belediye İle İşbirliği
Kampanya afişlerinin, toplu taşıma araçlarının iç kısımlarında bulunan afiş gösterim
alanlarında sergilenmesinin sağlanması,
Trafiğin yoğun olduğu alanlarda, ambulansın rahat ilerlemesi için gerekli kentsel
düzenlemelerin yapılması (hastane bölgelerinde ambulansın geçişini sağlayacak emniyet
şeritlerinin oluşturulması, yol kenarlarının araç park alanı olarak kullanılmamasının sağlanması
vb.),
Belediye sorumluluk alanında olan billboardların, ücretsiz olarak kullanımı konusunda
desteğin sağlanması,
Out door ekranlarında animatif banner filmlerin yayınlanmasının sağlanması,
Kampanya il sorumlusunun talepleri doğrultusunda gerekli desteğin sağlanması olarak
belirlenmiştir.
Milli Eğitim İle İşbirliği
İlköğretim çağındaki 1. - 4. sınıf öğrencileri Çocuklar aracılığı ile ebeveynler
Koruyucu önlemleri kullanma becerilerini geliştirmek
112 Acil çağrı hattına yapılan gereksiz aramaları azaltmak
Olağan dışı durumlarda davranış becerilerinin geliştirilerek, yaralanma ve kazalara bağlı ölümleri
azaltmak
Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda bilgi düzeyini arttırmak.
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Atlı Umke Timi
Her türlü iklim şartları ve zorlu arazi koşullarında, UMKE araçlarının ulaşımının mümkün
olmadığı yerlere bir an önce ulaşmak ve arama kurtarma (kayıp) faaliyetlerinde geniş ve uzun
yürüme mesafesini atlı birliklerle kısa sürede yapmak, araziyi taramak ve vakaya ulaşmak
amacıyla;
Türkiye’de ilk kez Uşak İlinde kurulmuştur.
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Bu kapsamda, Uşak Belediye Başkanlığı ile protokol imzalanmış ve 3 adet personelimizin
eğitimleri tamamlanmıştır.

URLA ULUSLARARASI EĞİTİM MERKEZİ
Dr.Esen UYSAL
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Urla Uluslar Arası Eğitim Merkezi Müdürü ve İzmir 112 Ambulans
Servisi Kalite Yönetim Birimi, Bakanlık SKS Değerlendiricisi
Türkiye Cumhuriyeti Sağlik Bakanliği Urla Acil Ve Afet Sağlik Eğitim Merkezi Uluslararasi
Faaliyetleri
Dünyada 3 kayıtlı Karantina adası bulunmaktadır:
ABD’de Elis adası,
Dubrovnik’te Karantina adası
Urla Karantina adası
1800’lü yıllarda,dünyada Kolera,Veba, Tifo, Sarı Humma, Çiçek Hastalığı gibi hastalıklar belirmiş.
Bu hastalıkların yayılmasını önlemek için Osmanlı Devleti Tahaffuzhane-Karantina binaları inşa
etmeye karar verir. Böylece Urla Tahaffuzhane-Karantina kurulur
Urla Tahaffuzhane 1850 yılında faaliyete başlar
Osmanlı Devletine gelmek isteyen yolculara, hacılara, hastalara, tüccarlara Karantina adasında
kontrol zorunluluğu getirilir.
Kişiler, elbiseler, mobilyalar ve diğer eşyalar dezenfekte edilir.
Urla Karantina adası 1850 yılından bu güne kadar sağlığa hizmet etmeye devam ediyor.
Şimdi Uluslararası Acil ve Afet Sağlık Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Ambulans Servisi Eğitim Programları
Temel Yaşam Modülü (5 gün)
Erişkin İleri yaşam Modülü (3 gün)
Çocuk İleri Yaşam Modülü (4 gün)
Travma İleri Yaşam Modülü (4 gün)
Ambulans Sürüş Teknikleri Modülü (5 days)
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Neonatal Resusitasyon Modülü (4 gün)
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlkyardım Eğitimi (2 gün)
İlkyardım Eğitici Eğitimi (5 gün)
İlkyardım Master Eğitici Eğitimi (5 gün)

ASEP (ACİL SAĞLIK EĞİTİM PROJESİ)
Amaç
Balkan ve diğer ülkeler ile tarihi, coğrafi, kültürel ve sosyal alanlardaki bağımızı Acil Sağlık
Hizmetleri alanında genişletmek,
Deneyimleri paylaşmak,
Daha çok insan hayatı kurtarılmasına katkı sağlamak,
Sağlık hizmetlerimizin ve ülkemizin gelişmişlik düzeyini tanıtmak, daha da gelişmek ve bu alanda
liderlik vasfını kazanmak.

Projenin Başlaması Proje
2013 yılı eylül ayında, Ülkemizin ev sahipliğinde Çeşme’ de DSÖ Avrupa Bölge Komitesi toplantısı
gerçekleşti.
Bu toplantıda Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile birlikte Balkan Ülkeleri Sağlık
Bakanlıkları yetkilileri ile görüşüldü.
İkili anlaşmalarımız olan ülkelerle proje başlatıldı.
Bu ülkelerle: karşılıklı olarak: eğitim, seminer, bilgi, deneyim paylaşımı konularında mutabakata
varıldı.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir 112 Ambulans Servisi
Urla Eğitim Merkezi
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ORGANIZATION OF EMERGENCY CENTER IN MACEDONIA
JADRANKA MISHKOVA
Medical Doctor
Specialist in General Medicine, The emergency department with home visiting
MACEDONIA
The activity of emergency care is performed at all levels of health care and it is
accomplished in the nearest medical institution which has organized service for emergency
medical assistance, according to the place of residence of the person or the place where the
person happens to be at the time of need for emergency care.
The network of emergency medical assistance, including the deployment of units of
emergency care at all levels of health care and the proposal of the Minister of Health is
established by the Government of RM.
Ambulance with optimal staffing cover operates throughout the country equally. At this
point EHS dispose of more than 250 medical teams to 38 locations with full-time and 24x7
coverage. To serve these teams the EHS has 138 service vehicles. Macedonian EHS is performed
exclusively by medical teams consisting of a doctor, nurse and a driver. For efficient operation
of the ambulance over 100 special ambulance vehicles were purchased, which significantly
improve the situation in this sector of the health system. Hence the urgent medical assistance
is able to provide an adequate response to all calls, answer a call of 10 minutes as a basic norm
valid or up to 25 minutes in the rural environment.
Ministry of Health purchased 40 fixed tetra terminals and 150 mobile tetra stations.
Placed and fixed terminals are installed in each service for emergency care (34 locations in
Macedonia) and in the CGH September 8 Skopje, Clinic of Toxicology, Clinic for Children's
Diseases, Clinic for Surgical Diseases "Naum Ohridski“, Emergency Center – TOARU, in all
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clinical hospitals, general hospitals, UK Cardiology, Clinic of Gynecology and Obstetrics, UK
Neurology assigned manual tetra stations.
One of the major reforms of the health system in the country is the reform to regulate
the qualification for practicing the profession of doctor of medicine on the territory of our
country, the manner of taking the exam for physicians, continuing professional development of
physicians, following the latest medical knowledge and the advancement of knowledge and
practical skills of physicians.

Training of doctors in the emergency medical assistance in Izmir-Turkey.
In 2014 and 2015, 45 physicians from 34 centers EHS from Macedonia were sent for training
at the Regional Training Center for Emergency Medicine Urla in Izmir-Turkey.
All doctors successfully completed the training and received certificates for educators.
These doctors were engaged in conducting the training of all employees in EHS.
Simulation MEDICAL CENTER - from idea to realization
With the amendments to the law on medical studies and continual professional development
of physicians for the first time it was institutionalized establishment of medical simulation
center, which has a significant place in the system of education, checking acquired and upgrading
existing knowledge and practical skills of physicians in Republic of Macedonia.
The idea of establishing the Medical Simulation Center originated in 2012 after visiting
New York (USA) and Pleven (BG).
In 2013, the Law on medical studies and continuing professional development of physicians
was brought.
During 2014 purchased equipment (simulators) for the MSC worth 36,000,000 dinars
(585,000 euros).
On 28.12.2014 it was established institution Medical Simulation Centre as an institution
pursuant to the institutions.
Medical Simulation Centre (MSC) is a multidisciplinary center that will be able to perform
many forms of education of health professionals (doctors, specialists, subspecialists, and
medical students). In the near term

this center will train and nurses, midwives, medical

technicians. The education will be performed with the help of highly sophisticated models (dolls),
with which through a special software program simulate integral treatment of the patient. On
these models health workers practice independent and team work.
MSC is housed in a new building with a total area of 460 m2 with the possibility to expand
another 200 m2. Currently in the new facility that is made for international standards in
operation are:
surgery intensive care unit equipped both in actual clinical practice
room for gynecological and obstetric practice
room for pediatric practice
room for laparoscopy
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HAYAT QURTARIRIQ
Arzu Qurbanova
Baki Şeher Tecili Texire Salınmaz Tibbi Yardım,Baş idare Böyük hekim
Azerbaycan Respublikasi
103

113

Mənim peşəm məhsuliyyətli və şərəflidir.
Təcili yardim- Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində yaranaraq ilk dövrlərdə at arabaları ilə
neft çıxardılan yerlərdə xəsarət almış xəstələrə yardım göstərirdi.1930-ci ildən bu günədək təcili
yardım briqada şəklində fəaliyyət göstərir.
Ölkəmizdə olan dövlət və özəl xəstəxanalar, poliklinikalar, apteklər və digər səhiyyə ocaqları
Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyində olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında hətta ucqar
kəndlərində də fəaliyyət göstərir.
Təcili Tibbi Yardım Xidməti-103
Respublika Təcili Yardım Xidməti-113
Fövqəladə hallar nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən yardım -112
Təcili Tibbi Yardım Xidməti-103 Ambulansla Bakı və Respublikanın əyalətlərindəəhaliyə
xidmət göstərir.
Hər bir qurum ölkə daxilində baş verən təbii fəlakətlərdə , zəlzələ, sel, torpaq sürüşmələri
və digər kütləvi hadisələrdə birlikdəəhalini xilas edib, ilkin tibbi yardım göstərilməsində iştirak
edir.
Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım xidməti Respublika Səhiyyə Nazirliyinin
tabeçiliyində fəaliyyət göstərərək:
1.Əməliyyat və Hospital iþlərin təşkili şöbəsi.
2.Mualicə və Metodik işlərin təşkili şöbəsi
3.Kadr şöbəsi
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4. Təsərrüfat işlərinin təşkili şöbələrindən ibarətdir.
Müasir Azərbaycan hər bir sahədə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də bir çox yeniliklərə nail
olmuşdur. Respublikanın bütün bölgələrində bu gün insanlara yardım edib həyata dönmələrinə kömək
edən böyük bir həkim ordusu əhalinin sağlamlığı keşiyində dayanır.

THE ORGANİZATİON OF EMC İN SERBİA
Dr. Slađjana Tasić, spec. anaesthesiology
Prim. Dr. Slavče Antanasković, sub.spec. anaesthesiology
Dr. Lidija Krstić, spec. anaesthesiology
Dr. Marija Stojanović, spec. Anaesthesiology
EMC in VRANJE
Health System of the Republic of Serbia
Emergency Medical Care or EMC is a part of the health system of The Republic of Serbia. The
health system is determined by the law and managed by three major institutions:
The Ministry of Health of the Republic of Serbia,
The Serbian Public Health Institute, and
The Republic Health Insurance Fund.
Definition
EMC is an instant and immediate care given in order to avoid exposing a patient’s life to
danger i.e. to avoid an irreparable or serious weakening or damaging of his health or even death.
Essay Target
The target of the essay is to introduce the organization of EMC activities on the territory
of the Republic of Serbia to the participants of this professional gathering.
Methodology
The methodology used in the essay includes both descriptive and analytical methods.
References:
The Health Care Law (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 107/2005)
The Health Insurance Law (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 107/2005)
The Work Report of EMC Vranje, Serbia
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Results
EMC is regulated by the Health Care Law. Every citizen included in the health care system
is entitled to it in the state of personal endangerment of life and health - even if they do not
have proper documentation.
Smaller health centers with less than 25000 inhabitants organize the service in work
shifts, where medical care teams for the emergent treatment of the acutely ill or injured are
made up of general practitioners.
In Serbia, there are four EMC centers: in Belgrade, Novi Sad, Kragujevac and Nis. They
also represent scientific and teaching bases of the Medical Faculty for education and reeducation of medical workers and paramedics.
The EMC organization includes two sub-systems:
Pre-hospital EMC, which includes taking emergent medical care of patients in municipalities
up to 25000 inhabitants carried out by a chosen doctor and his associates, and, for municipalities
over 25000 people, an EMC service is organized;
Emergent hospital care provided by expert teams of the emergency wards in general
hospitals, clinics, clinical centers, clinical-hospital centers and institutes, as well as admittance
to a hospital treatment.
The strategy of EMC development in Serbia is directed towards restructuring,
reorganization and modernization.
As J. L. Arnold said:
“In the future, it will be difficult to remain intellectually isolated from the standards of
EMERGENCY CARE in other parts of the world. Its myriad potential applications are limited only
by the quality of its content and by the imagination of its users.”

AMBULANCE SERVİCE İN HUNGARY
Anikó Horváth MD
National Ambulance Service, Air Ambulance Service, Hungary
History Of ambulance Service
1887. Budapest Volunteer Ambulance Association
1926. Counties and Cities Ambulance Association - nationwide ambulance station network
10th May, 1948. new country wide competent institution: National Ambulance Service, with 76
stations
Aim: nationwide standards for education, equipment and vehicels
1954. first ALS level ambulance with physician
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1963. first long-term successful CPR
1980. medicopters
Since 1998., pediatric emergency medical service, rapid response car (doctor car), motorcycle
ambulance…
Population: 10 million citizens,7 regions,253 stations,183 ALS level ambulance,577 BLS level
ambulance
1. Special units
2. Mobile Pediatric Intensive Care Ambulance Unit
3. Mass Accident Unit
4. Rapid response car (pediatric and adult)
5. Motorcycle and Scooter Ambulance
6. Medicopter
7. On sceen cooperation
8. Fire brigades – e.g. Extricate, Alpine technique, Diving, Rescue dogs, Chemical, biological and
nuclear research team
9. Civil Protection – HUNOR Volunteer organisation of professionals ( diaster management, and
ambulance service)
10.

Volunteer rescue teams (Rescue 24, Spider, Életjel) Cave Rescue

Disaster Field Hospital (DFH) Established at 1999
4 containers
1. 2 containers: operaiting theatre (2 tables)
2. 1 container: intensive care unit
(postoperativ.etc.)
3. 1 container: Lab
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TAPDER ‘’ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ’’
.

03 KASIM 2016
Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren acil sağlık hizmetleri 112 ve UMKE

birimleri, ambulans kazalarının artması, 112 ve UMKE personellerin eğitim ihtiyaçları, 112 sorumlu
personellerin ve sürücülük yapan personelin ek ödemelerinin tavan kat sayısına takılması, UMKE ‘nin
tanımlanması, özlük haklarının belirli olmaması, mesai ücretlerinin ödenmemesi bir çok sorunu
özetlemektedir.
TAPDER olarak, çözüm çalıştayımızda önerilerimizisunmakiçinbirçalıştaydüzenledik.Çalıştaya,
Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan İl Sağlık Müdürüleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri,
başhekimlerin yanı sıra 112 acil ve UMKE sağlık personellerikatıldı.
Yapılançalıştaysonrasıortayabazı sonuçlar çıktı.Ülke genelindeki UMKE biriminin özlük ve mali
haklarının yasal olarak düzenlenmesi mevcut yaklaşımlara, mevcut anlayışa son verilerek yeni bir yapılanmaya
gidilmesigerektiğivurgulandı.
TAPDER olarak, acil sağlık hizmetleri çalışanları sorunlarının çözümü konusunda çalıştayımızı yaparak
üzerimize düşen görevin ilk kısmını yaptık.Bundan sonar isebu raporun ilgili kişi ve kurumlara ulaşmasını
sağlayarak çözüme katkı sunmak olacaktır. Sorunlardan arındırılmış, hakları verilmiş sağlıkçalışanlarının
işlerine daha iyi motivasyonla, halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağına inanıyoruz.
Bunun için, acilsağlıkhizmetleri çalıştaylarımız belirli periyotlarda bundan sonra da devam edecek.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI
Ufuk DİRİ-Oturum Başkanı (UMKE)
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Projeler Daire Başkanı
Dr.Alper Cem ÜNAL-Oturum Başkanı (112 A.S.H.)
Uşak İl Sağlık Müdürü
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Dr.Mustafa Erkan ÇİÇEK
Ankara İl Sağlık Müdürü
Dr.Rahim ÜNLÜBAY
Nevşehir İl Sağlık Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
Konya İl Sağlık Müdürü
Dr.Mustafa UZUN
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü
Dr.Şükrü ARPACI
Denizli İl Sağlık Müdürü
Dr.Fazıl İNAN
Ankara İl Sağlık Müdür Yardımcısı

KONU BAŞLIKLARI
1.Ambulans Kazalarinin Önlenmesi:
Son günlerde, gerçekleşen ambulans kazaları, bazı durumlarda çok hafif olarak atlatılabilse
de bazı durumlarda ise bizi oldukça üzen sonuçlar ve ölümlerle sonuçlanabilmektedir.Mesleğimizi
icraa ederken, riskli bir ortamda görev yaptığımızı göstermektedir.
Ambulans kazalarının, genellikle hız kaynaklığı olduğu ayrıca, doğa şartları ve yol
durumlarının da etkisi olduğu ambulanslar'da bulunan güvenlik sistemlerinin yetersizliği de, dile
getirilmiştir.
Ambulans kazalarının önlenmesi hususunda çalıştay grup önerileri;

1.Çözüm Önerileri:
 Hız kaynaklı kazaların önlenmesinde; KKM uyarı takip sistemi kullanıp belirlenen hız sınırları
aşıldığında 112 ekibini ikaz etmeli,
 Verin ileri sürüş teknikleri eğitimlerinde yetersizlik olduğu içeriğin yeniden düzelenerek
psikolojik alanda; öfke kontrolü, panik gibi konulara da yer verilmeli,
 Ambulans ön kabin içerisine kamera bulundurulması,
 Bakanlık sürücüleri, ATT –Paramedik kadroları artırılmalı, 112 ekipleri daha çok sağlık personeli
sürücülerden oluşmalı,
 ASTE önlisans döneminde üniversitelerde de verilmeli alt yapı oluşturulmalı,
 Kendini kanıtlamaya çalışan genellikle genç sürücü arkadaşlar ekip sorumluları tarafından ikaz
edilmeli ekip sorumluları otoriteyi sağlamalı gerektiğinde cezai yaptırım uygulanmalı,
 Hız ve trafik kurallarına uyulmalı,
 Hasta yakınları da sürücü arkadaşların dikkatini dağıtabilmekte olup gerekli önlem alınmalı,
 Ayrıca kış şartları ağır geçen bölgelere tercihen dört çeker ambulanslar tahsis edilmelidir.
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2.Acil Sağlik Hizmetleri Kurumlar Arasi Organizasyonu:
Acil sağlık hizmetlerinde 112 ambulans istasyon sayısı ihtiyaca gore artırılmaktadır. Bazı
illerde il dışı hasta nakil sayısı fazla olması, o bölgede çalışan ambulans sayısını azaltmakta,
bulunduğu bölgedeki diğer primer vakalara yetersilikler oluşturmaktadır.
Üniversite hastaneleri ve diğer hastaneler nakile çıkmıyorum, ambulansım yok, ekibim yok
gibi bahaneler ile nakilleri 112’ye yaptırmakta olup bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.
Olay yeri güvenliği hususunda, emniyet güçlerinin gelmesi gereken vakalarda 112 ekibinden
çok sonra gelmesi, bazı olaylarda çevreden şiddete maruz kalma ve 112 ekibinin geç müdahale
etmek zorunda kalmasına neden olmaktadır.

Cezaevlerine gidilen vakalarda durumu acil olan

hastaların vaktinde ambulansa alınamaması problemleri sonucu hastanın prognozu’nun daha kötüye
gitmektedir. Cezaevinden alınan vakaların birden fazla emniyet gücü, infaz koruma memuru ile
alınması ayrıca arka kabinde de emniyet güçlerinin
bulunması iş alanın daralmasına sebep olmaktadır.
. 2.Çözüm Önerileri:
 Nakil istasyonu kavramı her ile yayılmalı,
 C Tipi istasyonlar nakillerde kullanılıp iş gücü azaltılmalı,
 Hastaneye nakledilen vakalarda hekimin vakayı teslim almak istememesi engellenmeli,
 İl dışı sevkleri çok olan illerin hastaneleri geliştirilmeli ve nakil sayıları azaltılmalı ve nakillerin
gözden geçirilip gereksiz nakiller engellenmeli, hastanenin bağlı kurum tarafından, nakil edilen
hasta hakkında geri bildirim alınmalı sevk gerekçesi araştırılmalı,
 Sağlık bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ile Üniversite Hastaneleri arasındaki uyum
problemlerini çözmeli,
 112 ekiplerinin vakaya varış süreleri olduğu gibi kolluk kuvvetlerininde olay yerine varış süreleri
olması çalışanlarımıza sahada şiddet olaylarınıda azaltacaktır.
 Cezaevlerine gidilen vakalarda mahkum hasta çıkışının gerekli güvenlik önlemlerinin ivedi
olması,

3.Ambulans Standardizasyonu Ambulans Ön Ve Arka Kabin Rutin Bakim Onarim
İşlemleri:
 Ambulans arka ve ön kabin güvenlik önemleri geliştirilmesi gerekmektedir, çünkü kazalardaki
yaralanma ve ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölüm, arka kabindir, arka abindeki tıbbı
malzemelerin yanma, patlama, yerinden çıkma, fırlama olasılığı bulunmaktadır,
 İç dizayn ve cihazların sürekli değişmesi ve kullanışsız olması, yedek parça ve servis tedariği
oluşturuyor, her değişen malzeme için cihaz eğitimi gerekliliği meydana getirmekte,

3.Çözüm Önerileri
 Arka kabine hava yastığı, keskin hatlara kaplama gibi koruyucu önlemler alınmalı, çalışan
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personelin sağlığı ve işini rahat yapabilmesi adına arka kabinin iş güvenliğine uyumlu, daha
ergonomik ve kullanışlı olmalıdır.
 Malzemelerin kullanım kılavuzlarının Türkçe ve daha anlaşılır olması ayrıca tanıtım eğitimlerinin
yetersiz olduğu daha tecrübeli kişilerce verilmesi.
 Ambulans ana malzemelerinin her ilde standart bir hale getirilmesi amb ulans değişikliği yada
olağan dışı durumlarda personelin her ambulansa aynı motivasyonla çalışmasına hizmetin
kalitesinin artması sağlayacaktır.
 Alınacak ambulansların bölgelere göre teste tabi tutulması ve bölgelere, doğa şartlarına göre
ambulans dağıtılması,

4.112 Rejimi
 112 Acil sisteminin vazgeçilmezi haline gelen ATT ve Paramediklerin, mesleki kariyer ve
yönetim kadrolarında da aktif rol almalıdır.
 İstasyon sorumlusu ve sürücülük yapan ATT ve Paramediklerin Ek ödemede tavan katsayısına
takıldıkları için ücretlerini yansımamaktadır,

4.Çözüm Önerileri
 Liyakat sistemi ile yönetim kadroları belirlenmeli,
 En azından 5 yı 112 sisteminde görev yapan, sistemi bilen kişilerin yönetimde görev alması,
 İ7 ve İ8’ de bulunan illerde başhekim yardımcısı veya benzeri kadro açılmalı,
 Başhekim yardımcılarına denk gelebilecek sorumluluklar da belirli şart ve kriterlerde
paramedik veya ATT olması.
 İstasyon sorumlusu ve sürücülük yapan ATT ve Paramediklerin Ek ödemede ücretlerini
yansıması için kadro ünvan katsaysının en az 0.10 ‘luk artış yapılması gerekmektedir.
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5.Att Paramedik Eğitimleri:
 ATT ve Paramediklerin mesleki yaşama başladıkların da bilgi, beceri ve mesleki yeterlilikleri
konusun da yetersizlikler oluşturmaktadır. Okul kontenjan sayısının fazla olması, yeterli öğretim
görevlisinin bulunmaması,

5.Çözüm Önerileri
 Lise ve önlisanstan itibaren eğitim standardizasyonun belirlenmesi,
 Tedavi protokolleri konusunda her akademisyenin farklı uygulaması olması,
 Paramedik bölümlerinin iki yıldan dört yıla çıkarılması ve üniversite hastanelerinin olmadığı
yerde açılmaması,
 Öğrencilerin daha çok vaka görmeleri için, mesai dışı staj yapılması yolunun açılması,
 Paramedik alanında öğrenci alımlarının azalması,
 ATT çalışanların aldıkları hizmet içi eğitimler doğrultusunda Paramedik kadrolarına geçişinin
önünün açılması sağlanmalıdır.
 Hizmet içi eğitimlerin riskli birimden çıkarılmış olması sebebiyle ücret kesintisi ve personelin
isteksiz olması,
 Örnek ülkelerdeki sistemin yerinde görülmesi, yurt dışı eğitimler düzenlenmesi,
 Sadece Sağlık bakanlığı personelinin girebileceği uzaktan eğitim sitesi, eğitim videolarının
bulunması,
 Diploma denkliğinin olması.
 Kıyafetler ve teknik malzemeler konusunda daha efektif çalışmalar yapılmalı.
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6.ATT ve Paramediklerin 112 Yöneticisi,112 Koordinatörü vb.ünvanlarda yönetim
kadrolarında yer almaları
Ülkemizde üniversitelerden paramedik bölümü ilk olarak 1995 yılında ve sağlık meslek
liselerinden att bölümü ise 2000 yılında mezun vermeye başlamış ve o tarihten bu yana sağlık
bakanlığı bünyesinde günden güne gelişen ve büyüyen 112 acil sağlık hizmetleri sistemi içinde
sahanın her alanında görev almaya başlamışlardır. An itibarı ile 20.000 üzerinde bir sayıda
sağlık bakanlığı bünyesinde ATT ve Paramedikler görev yapmaktadır.
Türkiyede 112 acil sağlık hizmetlerinin bel kemiği konumunda bulunan att ve
paramedikler sistemin içinde en başından beri olmalarından dolayıdır ki işleyişi en iyi
bilebilecek kişilerden birisi konumundadır. Ayrıca sağlık bakanlığında 112 acil sağlık hizmetleri
içinde hekim sayısı mevcut durumlar göz önüne alındığında ciddi şekilde azalmış olup hekimler
112 dışında başka alanlarda görev yapmayı daha çok tercih ediyorlar.
Att ve paramedikler 112 sisteminin devamlı personeli olması ile birlikte kadrosuda aynı
birimde olduğundan dolayı başka kurumlarda geçici görevlendirme ile gelen ve 112 acil sağlık
sistemine uzak olan kişilerden her zaman bir kaç adım önde olmuştur.
Ayrıca 112 acil sağlık hizmetlerinin hızla gelişmesinden dolayı att ve paramediklerden
kendilerini mesleki ve teknik bakımdan geliştirmiş olanların il ambulans servisi başhekimliği
bünyesinde ‘’ 112 Yöneticisi ‘’ yada ‘’ 112 Koordinatörü’’ vb. bir unvan ile görev yapabilecek
şekilde 112 sistemi içinde yönetici olarak görev almalarının sağlanması gerekmektedir.
Sonuç olarak yıllardır 112 sisteminin içinde bulunan ATT ve Paramediklerin yönetici
olarak görev almaları sistemin daha verimli olmasına ve yapılacak her türlü çalışma ve işleyişe
olumlu katkı sunacaktır.
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UMKE ÇALIŞMA ÇALIŞMA GURUBU
Ufuk DİRİ -Oturum Başkanı
T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Projeler Daire Başk.

1.Umke Standardizasyonu Ön Kabin Ve Arka Kabin Donanim
 UMKE araçlarının standart bir donanım haline getirilmesi,
 UMKE personelleri Afet ve zorlu hava koşullarında görev yaptığından kıyafetleri dayanıklı,
kullanışlı olmalıdır.

1.Çözüm Önerileri
 UMKE kıyafetleri 2017 yılı sonuna kadar forma sıkıntısı çözüleceği. Kıyafetlerin kaliteli
olması için elbiselerin anlaşmalı Üniversite laboratuvarın test analiz sonucuna göre alım yapılacağı
belirtildi,,
2. Umke Mali Ve Özlük Haklari
 UMKE kadrolarında Personel niteliğinin tanımlanması,
 UMKE personellinin çalışma zamanı, çalışma şartları, ne tip vakalara müdahale edeceği,
 Çalışılan fazla mesailerin ücretlerinin çözümlenmesi,
 UMKE personeli görevlendirmelerinde kendi kurumu tarafından güçlüklerle karşılaşmakta,

2.Çözüm Önerileri
UMKE yapılanması gönüllülük esasına dayalı olduğu için UMKE ile ilgi mali ve özlük haklarının
mevzuat çalışmaların başaladığı 2017 yılının başlarında hazırlanmış olacağı belirtildi.

3.Umke Eğitimleri
 UMKE eğitimlerinin başlıkları belirli olsa da içeriklerinin bir standart kitabı, standart
eğitim metaryalleri bulunmamaktadır,
 Eğitimlerin her bölgenin iklimsel ve coğrafi özelliklerine göre yapılması,

3.Çözüm Önerileri
UMKE eğitimlerinin standart hale getirilmesi için mevzuat düzenleneceği,
 Modül eğitim sayısının artırılarak 10 modüle çıkarılması, İllerin stratejik durumu, iklimsel
özelliklere göre bölgesel, ihtiyaca cevap veren, kaliteli ve düzenli bir eğitim sistemi düzenlenmesi
için çalışmaların başladığı,
 Eğitimleri çekirdek eğitmen kadro ile yapılanması,
 Urla Simulasyon Merkezinin dünyanın en büyük simülasyon merkezi haline getirileceği,
diğer bölge illerine de simülasyon merkezlerinin kurulacağı belirtildi.
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DESTEKLEYEN KURUMLAR
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