
 

 

1.0 AMAÇ 

Hastanemizde solunum veya kardiyak arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve  güvenli 
biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile  canlandırılmasını 
sağlamak için standart bir yöntem belirleyip sorumlu ekibin en hızlı ve etkin şekilde yapılmasına yönelik 

oluşturulan acil uyarı kodudur.  
 

2.0 KAPSAM 

Hastanede kalp ve solunumu duran hastaların veya sağlık personelinin yaşama  döndürülme hizmetlerinin 
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.  
 

3.0 KISALTMALAR 

İYD: İleri Yaşam Desteği 

KPR: Kardiopulmoner resusitasyon. 
TYD: Temel Yaşam Desteği  
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim ve yardımcısı, Sağlık Bakım Hizmetleri müdürü ve yardımcısı, İdari ve Mali İşler müdürü ve yardımcısı, 

Anestezi doktor ve teknisyenleri, Tüm servis doktor, hemşire ve personelleri, Güvenlik görevlileri. 
 

5.0 TANIMLAR  

Kardiopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani ve beklenmeyen durmasıdır ve bu durum potansiyel olarak 

geri döndürülebilir. Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak  arrestte nabız yoktur. Kardiyak arrestin üç 
önemli mekanizması asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız  elektriksel  aktivite  olarak  sayılabilir.  

Kardiopulmoner  arrest  belirtileri, bilinç  kaybı, solunum durması, nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla 
dilatasyonudur. 
 

KPR : (Kardiopulmoner resüstasyon) Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak  çalışmaya  

başlamasına  kadar  yaşamsal  organ  fonksiyonlarının  sürdürülmesini  sağlayan  tedavi yaklaşımlarıdır.  
 

Temel Yaşam Desteği (TYD): Basit havayolu araçları dışında araç-gereç kullanılmaksızın havayolu açıklığının 
devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir. 
 

İleri Yaşam Desteği (İYD): Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak kardiyovasküler  

durumun  belirlenmesi,  endotrakeal  entübasyon,  aritmilerin  tanınması ve  ilaç tedavilerini kapsar. 
 

Defibrilasyon:  Ventriküler  fibrilasyon  yada  nabızsız  ventrüküler  taşikardi de  kalbe elektrik akımı verilerek 
çalışmasının sağlanmasıdır. 
 

Mavi Kod : Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin  olay  yerine  en  

kısa  zamanda  ulaşmasına  yardımcı  olan  erken  uyarı  ve  yönlendirme sistemidir. Mavi kod durumu, doktor ve 
hemşirelerden oluşan özel donanımlı mavi kod müdahale ekibine anlık olarak iletilir. 
 

Mavi Kod İletim Noktası: Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine en kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan 

ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmış bulunan dâhili telefondur. Mavi Kod İhbar Numarası; Mavi kod 
sisteminde “2222” olarak tanımlanmış olan dâhili telefon numarasıdır.   
 

Temel ilkeler; 

CPR ve İYD’ de en önemli hedef, yaşamsal organların korunması ve fonksiyonlarının idamesidir. Mavi kod 
durumu müdahalesinde zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının  uyumlu bir şekilde sürdürülmesi 

için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder. 
Temel ve ileri Yaşam Desteğine yönelik yapılan organizasyonun devamlılığı 7 gün, 24 saat sağlanır. Arrest 
oluştuğu anda hasta yakınındaki CPR eğitimi almış olan kişiler, temel yaşam desteği işlemini başlatmakla 

yükümlüdür. 
İleri yaşam desteği, bu konuda eğitim almış olan mavi kod müdahale ekibi tarafından yapılır. Mavi kod 

müdahale ekibi gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resusitasyonu  sürdürür. 
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Acil arabaları ve resusitasyonda kullanılan tüm ekipmanın,  tüm servislerinde standart olarak düzenlenmesi sağlanır. 

Hastanede çalışan tüm acil, yoğun bakım hemşire ve doktorlarının temel yaşam desteği konusunda en geç yılda 

bir periyodik eğitim almaları gerekir. 
 

                                                              Mavi Kod Müdahale Ekibi 

Mesai Saatleri İçerisinde  Mesai Saatleri Haricinde 

İcapçı Anestezi Uzmanı Nöbetçi Uzman Hekim 

Nöbetçi Anestezi Teknisyeni Nöbetçi Anestezi Teknisyeni 

Nöbetçi Hemşire Nöbetçi Hemşire 

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi Nöbetçi Güvenlik Görevlisi 

Nöbetçi Personel Nöbetçi Personel 

Not: Aylık olarak Mavi Kod Ekibi Nöbet Listesi yapılmaktadır. Ayrıca Mavi Kod çağrısı yapılan, 
 hastanın servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.  

 

Mavi Kod Müdahale Ekibi; Uzman hekim (Dahiliye, cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, anestezi, acil tıp uzmanı, branş 
hekimlerinden bir kişi, vb.), hemşire, anestezi teknisyeni, güvenlik görevlisi ve hizmetli personelden oluşur. 
  

Servisler ve Ameliyathane Katı için; Uzman hekim, yoğun bakım hemşirelerinden, Anestezi teknisyenlerinden bir 

kişi, güvenlik ve hizmetli personelden oluşur.  
 

Zemin Kat, İdari Katlar, Laboratuvar, Röntgen ve bahçeden, (Acil servis için gereken durumlarda) verilen 

çağrılar için; Çağrı verilen birime en yakın ekip, olay yerine en kısa sürede ulaşır.    
 

Mavi KOD DURUMUNU TESPİT EDEN PERSONEL;  

Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister. 

Mavi Kod Uyarı Noktasından “2222”i aranarak mavi kod çağrı sistemini başlatılır. Çağrı Sisteminde herhangi bir 
arıza durumunda santral aranarak mavi kod çağrısı anons şeklinde veya ekibe telefonla ulaşılarak başlatılır. 
Hastanın doktoruna haber verilir. 

Personelin acil arabasını çekmesi sağlanır. 
Hastayı monitörize eder.  
 

Ekip Olay Yerine Ulaştıktan Sonra;  

Mavi kod ekibi olay yerine ulaştığında; ekipteki güvenlik görevlisi mavi kodun verildiği telefondan tekrar 

“2222” yi arayarak mavi kod çağrısını sonlandırır.  
Mavi kod durumu bilgileri ve arrest sonrası gelişmeleri otomasyon üzerinden rapor edilir.  
 

Servis doktoru 

 Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur,  

 CPR’ başlatır, 
 Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır, 
 Ekibe eşlik ederek yardımcı olur,  

 CPR başarılı ise, hastaya yoğun bakım ayarlar.  
 

Mavi kod müdahale ekibi 

Mavi Kod durumunda en kısa zamanda pager cihazına gelen çağrıdaki bölgeye giderek  olay yerine ulaşır.  
Hastaya ulaştığında doktor liderliği diğer ekipten devralır.  

 Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır,  
 Defibrilatörü, monitorizasyonu ve damar yolunu kontrol eder,  
 Gerekiyorsa hemen entübasyon yapar ve hastaya ambu ile solunum desteği sağlar, 

 CPR’ yi sürdürür ve tüm ileri yaşam desteği girişimlerini yönetir, 
 Gerekiyorsa konsültasyon ister,   

 CPR başarılı ise hastanın yoğun bakım şartlarına alınmasına eşlik eder.  
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6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Hastada arrest tespit edildiğinde en yakın sağlık personeli tarafından hemen temel yaşam desteğine başlanır, 
 Temel yaşam desteği sürerken başka bir personel mavi kod numarası olan “2222”yi arayarak mavi kod çağrısını 

başlatır, 
 Mavi kod gereksinimi olmayan durumlarda yada gereksiz yere bu sistemi devreye sokan kişi veya kişilere 

cezai işlem uygulanır, 
 Yanlışlıkla mavi kod verilmesi durumunda, çağrı iptal edilir ve tutanak tutularak kayıt altına alınır,  
 Arrest zamanı daha sonra Hasta müdahale Raporuna kaydedilir, 

 Uyarı ve uyarı yapılan noktanın konum bilgisi o anda aktif olan mavi kod müdahale ekibinin pager cihazlarına 
sistem tarafından 5 saniye içinde iletilir, 

 Mavi kod müdahale ekibi elemanları yönlendirme çağrısını alır almaz 3 dakika içinde noktaya ulaşırlar, 
 Mavi kod hekimi/ekibi ulaştığında; ekipteki güvenlik görevlisi tekrar “2222” yi arayarak mavi kod çağrısını 

sonlandırır. Ekipteki Anestezi Teknisyeni hastayı entübe ederek güvenli hava yolunu açar, 
 Güvenlik elemanı ekibin rahat müdahale edebilmesini sağlamak için mavi kod uygulama alanındaki güvenliği 

sağlar, 
 Mavi kod müdahale ekibinde bulunan doktor olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır, 

 Uygulama ekip lideri tarafından belirlenir, 
 Temel yaşam desteğini başlatan kişiler, mavi kod ekibini hasta ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirir. İhtiyaç 

duyulan ekipmanları temin eder, 

 Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse servis doktorunca ayarlama yapılır, 
 Hasta exitus olmuşsa, klinik tarafından gerekli işlemleri yapılır, 

 Mavi Kod çağrı sistemi kontrolü,  nöbetçiler tarafından nöbet ve pager cihaz teslimi sırasında yapılır. 
Mavi kod uygulamasına yönelik yılda en az 1 kez tatbikat yapılmalıdır.  
 

 RESUSİTASYONDA GEREKLİ İLAÇ VE MALZEMELER 

Gerekli Malzemeler 

 Steteskop, 
 Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske, 
 Yedek oksijen tüpü, 

 Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda), 
 Oro-faringeal airway (farklı boylarda), 

 Merkezi aspiratör ve devreleri, 
 Aspiratör kateterleri, 
 Laringoskop (2 adet) (uygun Blade’leri ile), 

 Trekeal tüpler, 
 Stile, 

 İV kanüller, 
 Enjektör (2-5-10 ve 20 ml) (uçları ile).   
 Yedek pil (Laringoskop için).   
 

 Gerekli İlaçlar 

 İV Sıvılar,  

 Volüm Genişleticiler, 
 Atropin, 

 Adrenalin,  
 Sodyum Bikarbonat, 
 Aminocardol, 

 Magnezyum Sülfat, 
 Beta Bloker (Beloc), 

 Kalsiyum Kanal Blokerleri (Diltizem, İsoptin), 
 Kalsiyum, 
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 Dopamin, 
 Dobutamin, 
 Nitrogliserin, 

 Diüretikler (Lasix, Mannitol), 
 Kortikosteroidler (Prednol, Prednisolon, Dekort). 
 

EK MONİTÖRİZASYON CİHAZLARI 
 EKG Monitörü, 

 Pulse Oksimetre, 
 Defibrilatör. 
 

Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemeleri, her bölüm ihtiyacı ve hasta portföyüne göre,   
minimum - maksimum stok seviyelerini kendisi belirleyecek.  

Bölümler acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzeme miktarlarını belirlenen minimum ve maksimum   seviyeler 
arasında tutacaklardır.  
Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemelerin miat ve miktar kontrolleri yapılacaktır. ( Bölüm kalite 

sorumluları veya yardımcıları tarafından günlük ve her acil müdahale seti kullanıldıktan sonra)  
Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç ve malzemelerin eksiksiz ve hazır bulundurulmasından bölüm kalite 

sorumluları ve yardımcıları mükelleftir.  
Ambu maskesi, airway, entübasyon tüpü, aspiratör sondası ve intraketlerin her boyundan belir tilen miktarlarda 
bulunmalıdır.  
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