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İÇİN İLAÇLAR

KARDİYOPULMONER ARRESTİ ÖNLEME
İnfantlarda ve çocuklardaki major ölüm nedenleri; solunum
yetmezliği, ani infant ölüm sendromu (SIDS), sepsis, nörolojik
hastalıklar, ve yaralanmalardır.

PEDİATRİK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
(PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT)

Yaralanmalar
Yaralanmalar çocuklarda, genç yetişkinlerdeki en önemli ölüm
sebebidir. Çocukluk çağınında diğer sebeblere görede daha fazla
ölüm sebebidir.
Bazı yaralanmalar önlenebilir. Bunlar, motorlu taşıt yolcu, yaya,
bisiklet, boğulmalar, yanıklar ve ateşli silah yaralanmaları.

PBLS

•
•
•
•
•

Motorlu taşıt yaralanmaları
Yaya yaralanmaları
Bisiklet yaralanmaları
Yanıklar
Ateşli silah yaralanmaları

ANİ ÇOCUK ÖLÜM SENDROMU
(SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME)
SIDS

• Çocuklarda uzamış hipoksi ve şok
nedeniyle kardiyak arrest prognozu kötü.
– %2’si nörolojik olarak iyi durumda iyileşir
– Solunum yetmezliği ve şoka girmek
üzereyken müdahale edilen çocuklarda
sonuçlar iyi

•
•
•
•

SIDS, bir yaş altında meydana gelen ve klinik hikaye,
otopsi ile ölü muayenesine rağmen açıklanamayan
ölümlerdir.
En fazla 2 ve 4. aylarda meydana gelmektedir.
Risk faktörü olarak yüz üstü uzanarak yumuşak
yüzeyde uyuma ve yakınında içilen sigara dumanını
kapsar.
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YABANCI CİSİME BAĞLI HAVA YOLU
OBSTRÜKSİYONLAR
(YCHO)

YCHO’da YARDIM

• 5 Yaş altı çocuklardaki yabancı cisim aspirasyonuna
bağlı ölüm oranı %90 üzerinde

• Orta veya yaygın, ileri olabilir
• Orta tıkanıklıkta; öksürük ve kaba solunum sesleri

• Bu ölümlerin %65’i infatlar
• Tam ve ağır tıkanıklıkta sessiz ve öksürük yoktur

• Büyük kısmı sıvılar

• Orta tıkanıklıkta; solunum semptomlarını gözleyerek,
öksürükle açılmasını bekleriz

• Bunun yanında; balonlar, küçük objeler, yiyecek
parçalar, vb…
• Belirtiler, ani başlangıçlı, öksürük, solunum düzensizliği,
zorluğu, anormal ses, stridor veya wheezing…

Hareket veya yanıt yok
Birisini 112’yi araması ve OED’ü getirmesi için gönder

YCHO’da YARDIM

Yalnız kurtarıcı: ANİ YIĞILMALAR
İÇİN 112’yi ARA ve OED’ü getir
HAVAYOLUNU aç, SOLUNUMU kontrol et

• İleri düzeyde

Solumuyorsa, göğsü yükseltecek 2 SOLUK ver

– 1 yaş üstü çocuklar için Heimlich manevrası denenebilir
– Hızlı ve seri olarak objeyi çıkarana kadar
– İnfantlarda sakıncalı, çünkü KC ve dalak hasarı kolayca oluşur.

Solunum varsa
İyileşme pozisyonuna al

Solunum yoksa
30 BASI ve 2 SOLUK siklusu şeklinde uygula
Daha sert ve hızlı (100/dk) bastır ve tam olarak bırak
Basılara ara vermeyi en aza indir

• Tecrübesiz, eğitimsiz ve eğitimli kurtarıcılarda dahil
hastada rahatlama olamadıysa CPR’a başlanmalıdır

Halen aranmadı ise: 112’yi ARA, çocuk için OED/Defibrilatörü al
Bebek (<1 yaş): İYD görevlileri devralıncaya veya mağdur hareket edinceye
kadar KPR’ye devam et
Çocuk (>1 yaş): KPR’ye devam et; 5 siklus sonrası OED/Defibrilatörü kullan
(Ani, şahitli yığılmalarda mümkün olduğunca erken OED’ü kullan)

• Önce ağız içini kontrol et. Alınabilecekse çıkar
– Yoksa dokunma!
Şoka uygun

1 şok ver
Hemen 5 siklus
KPR’e devam
et

Manevra
HAREKETE GEÇİR
Acil Yardım Numarası (Tek Kurtarıcı)

Erişkin
Adölesan ve üzeri

Çocuk
1 Yaş - Adölesan

Mağdur bilinci kapalı bulunur bulunmaz
harekete geçir. Asfiksiye bağlı arest ise, 5
siklus (2 dakika) KPR uyguladıktan sonra ara

HAVAYOLU

Şoka uygun değil

Hemen 5 siklus KPR’e devam et
Her 5 siklus sonrası ritmi kontrol et; İYD
görevlileri devralıncaya veya mağdur
hareket edinceye kadar devam et

Bebek
(1 yaştan küçük)

5 siklus (2 dakika) KPR uyguladıktan sonra ara.
Ani, şahitli yığılmalarda mağdurun yanıtsız olduğunu doğruladıktan sonra ara

Baş geri – çene yukarı (travma şüphesi varsa çeneyi öne itme)

SOLUNUM
(Başlangıç)
Göğüs basısı olmadan kurtarıcı soluk

2 soluk
(her bir soluk 1 saniye)

2 etkin soluk
(her bir soluk 1 saniye)

Dakikada 10-12 soluk
(5-6 saniyede bir yaklaşık 1 soluk)

Dakikada 12-20 soluk
(3-5 saniyede bir yaklaşık 1 soluk)

İleri havayolu varken KPR için Kurtarıcı
soluk

Dakikada 8-10 soluk (6-8 saniyede bir yaklaşık 1 soluk)

Yabancı cisime bağlı havayolu tıkanıklığı

Manevra

Karna bası

Sırta vurma ve göğüs basısı

Erişkin
Adölesan ve üzeri

Çocuk
1 Yaş - Adölesan

DOLAŞIM
Nabız kontrolü (≤10 sn)

Bebek
(1 yaştan küçük)

Karotid

Bası yeri

Brakiyal veya femoral

Sternumun alt yarısı

Bası yöntemi
Daha sert ve ve hızlı bastır
Tam geri açlımasına izin ver
Bası derinliği

2 el: 1 elin topuğu, diğeri onun üzerinde

4-5 cm

Bası hızı

Meme başı çizgisinin hemen altı

2 el: bir elin topuğu diğer üzerinde veya
1 el: sadece bir elin topuğu

1 kurtarıcı: 2 parmak
2 kurtarıcı: 2 başparmak göğsü çevreleyecek
şekilde

Göğüs yüksekliğinin yaklaşık 1/3 – 1/2 si derinliğinde
Yaklaşık 100 / dakika

Bası – solutma oranı

Manevra

30:2
(1 veya 2 kurtarıcı)
Erişkin
Adölesan ve üzeri

30:2 (tek kurtarıcı)
15:2 (2 kurtarıcı)
Çocuk
1 Yaş - Adölesan

Bebek
(1 yaştan küçük)

DEFİBRİLASYON
OED

>1 yaş çocuk:
Ritmi kontrol et
Şoka uygun bir ritm
mi?

Erişkin pedlerini kullan. Çocuk
pedlerini/sistemini kullanma.
Hastane dışı müdahelelerde yanıt zamanı > 4-5
dakika veya şahitsi zarest ise 5 siklus (2
dakika) KPR sonrası uygula.

Ani yığılmalarda ve hastane içinde mümkün
olduğunca erken OED uygula.
5 siklus KPR sonrası (hastane dışı). Mümkünse
1-8 arası çocuk pedlerini/sistemini kullan.
Çocuk pedleri/sistemi yoksa, erişkin OED’ünü
ve pedlerini kullan.

1 yaşından küçük bebekler için
önerilmemektedir

İNFANT 2 PARMAK TEKNİĞİ
GÖĞÜS KOMPRESYONU
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2 kurtarıcı
2 başparmak kavrayarak
Göğüs kompresyon tekniği

İyileşme pozisyonu

GİRİŞ

PEDİATRİK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ
(PİYD)

(PEDİATRİC ADVANCED LİFE SUPPORT)

• Yetişkinlere nazaran, çocuklardaki ani kardiyak arrest
nadirdir ve genelde primer bir kardiyak nedene bağlı
değildir.

PALS

• Daha sık, solunum yetmezliği veya şok sonucu oluşan
ölümcül bir olay, olası asfiksiyal arresttir.

SOLUNUM YETERSİZLİĞİ

• Solunum yetersizliği genelde başarısız
ventilasyon ve oksijenasyonla karakterizedir.
• İzlemde solunum yetmezliği ve olası solunum
arresti
– Artmış solunum sayısı, özellikle distress belirtileri
(artmış efor, çekilme hırıltısı)
– Bozulmuş solunum oranı, efor veya kısa soluk
(bozulmuş solunum sesleri, siyanoz, güçlükle soluma)

ŞOK
• Şok , yetersiz kan akımı ve dokuların oksijen ile
temasının azalması sonucunda oluşur
• Şok, genel durum bozukluğunun ilerleyici bir şekilde
bozulmasıdır
– Sonuçta hasta kompanse durumdan dekompanse
duruma geçer.
• Sonuç olarak organ yetersizliği periyodu oluşur

• Mental durumun özellikle deprese olması
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ŞOK

ŞOK
Şok oluşumu ile verilen cevapta
• Taşikardi
• Soğuk ekstremite
• Kapiller dolum gecikmesi
• Zayıf periferik nabız oluşur

• End-organ perfüzyonunun da bozulmasıyla
– Deprese mental durum
– Bozuk idrar çıkımı
– Met.asidoz
– Takipne
– Yetersiz santral basınç oluşur
• En sık meydana gelen şok, hipovolemidir

HAVA YOLU

ŞOK
• Sadece tek belirti şok bulgusu olmaz
– Örneğin kapiller geri dolum tek başına bir gösterge
değildir
– Ama 2 sn.den fazla olması ve dehiadratasyonla, idrar
azalması, gözyaşı yokluğu, kuru membranlar ve genel
görünümün rahatsız olması anlamlıdır

Orofaringeal ve nasofaringeal airways
• Hava yolunu devam ettirmek için
• Orofaringeal’de bilinci kapalı (öğürme refleksi
olmayan) kişilerde tercih edilir.
– Doğru büyüklük seçilmelidir.
• Nazofaringeal airway’ler daha iyi tolere edilir
– Tıkanması kolay
– Hasta kooperasyonu gerekli

HAVA YOLU
Larigeal maske (LMA)
• Rutin kullanım için önerilmez
• Endotrakeal tüp kullanılamazsa
– Tecrübeli ellerce

• Çocuklarda yüksek komplikasyon riski
vardır

HAVA YOLU
• Solunum: Oksijenasyon ve asiste ventilasyon
– Ventilasyonun rolü CPR da önemlidir
– Resüsitasyon boyunca %100 oksijen kullan
– Puls oksimetre periferik saturasyon için güvenilir bilgi verir

• Ambu ve maske uygulanması.
– 2 Kişi ile ambu maske uygulanması

• Entübasyon
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Entübasyon
• Çocuklarda anatomik farklılıklar var
• Pozisyon: boyun
hiperekstansiyonundan kaçının.
• 4 yaşa kadar düz blade tercih edilir
• Tüp boyu için: (yaş +16)/ 4
• 7-8 yaş altında kafsız tüp kullanılmalı

Broselow resuscitation tape

DOLAŞIM
• Kardiyak arrest boyunca iyi bir kompresyon önemlidir
• Dakikada 100 kompresyon
• PA göğüs çapının 1/3’ü kadar basılmalı
• Göğüs duvarının geri gelip rahatlaması sağlanmalı

DOLAŞIM
• Uygulayıcının yorgunluğu da etkiler.
• Ambulansta veya transport sırasında vb… her zaman
travma tahtası olması iyi olur
• Kan basıncı, dolaşım ritminin takibi vb…monitörize et

VASKÜLER GİRİŞİM
• Acil durum boyunca damar yolu açılması
çocuklarda problem olabilir
• Eğer İV girilemez ise intraosseos yol tercih
edilir
• İO yol hızlı, güvenli, efektiftir
• Bütün bunların olmadığı durumlarda da
endotrakeal yol tercih edilir (lidokain, epinefrin,
atropin, naloxan…vb..)
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ACİL SIVILAR VE İLAÇLAR

İntraosseoz Yol
• Proksimal tibia
• Distal tibia
• Distal femur
Günümüzde yaygın
olarak kullanılan
girişim yerleridir.

ACİL SIVILARI VE İLAÇLARI
• Atropin
– Parasempatolitik ajan
– Sinus ve atriyal pacemaker hızlandırır ve AV iletiyi
artırır.
• Kalsiyum
– Kullanımı rutin değil
– Santral yol tercih edilmelidir
• Epinefrin
– alfa adrenerjik mediatör
– Vazokonstrüksiyon yapar
– Aortik diastolik basıncı artırıp, koroner basıncı artırır.
• Glukoz
• Lidokain
– Otomatik olarak ventriküler aritmiyi baskılar

• Ağırlık hesabı yapılmalıdır
– Doz ayarlanmasında önemlidir.
SIVILAR
• Şoku düşünerek izotonik kristalloid (Ringer Laktat,
Normal Salin…) solüsyonlar kullan, 20cc/ kg.
– İlk resüsitasyonda kolloid solüsyonun yararı yoktur

İLAÇLAR
• Adenozin; yarı ömrü çok kısa, güvenli bir ajan
– Daha çok IO yol tercih edilmelidir.
• Amiodaron

ACİL SIVILARI VE İLAÇLARI

• Magnezyum
– Hipomagnezemi torse de pointes ritminde
– Hızlı kullanımda vazodİlatasyon ve hipotansiyon
yapar
• Prokainamid
– Dirençli atrial ve ventriküler periyodu uzatır ve hız
iletimini baskılar
• Sodyum bikarbonat
– Uzayan kardiyak arrestte tercih edilir
• Vazopressin
– Rutin kullanımı için limitli tecrübe ve bilgi var
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Şok verilebilir

NABIZSIZ AREST
•TYD Akış şeması: KPR’a devam et
•Oksijen ver, var olunca
•Monitör/defibrilatörü bağla, var olunca

3
4

5

VF/VT

2

Ritmi kontrol et
Şok verilebilir bir ritim mi?
10

1 şok ver
•Manuel: 2 J/kg
•OED: > 1 yaş
1Yaşa arası için
var ise pediatrik
sistemi kullan
Hemen KPR’ye başla
5 siklus KPR* uygula
Hayır

Ritmi kontrol et
Şok verilebilir bir ritim mi?
Şok verilebilir
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Ritmi kontrol et
Şok verilebilir bir ritim mi?
8

9

5 siklus KPR* uygula
11

Defibrilatör şarj olurken KPR’ye devam et
1 şok ver
•Manuel: 4 J/kg
•OED: > 1 yaş
Şoktan sonra hemen KPR’ye başla
Adrenalin ver
•IV/IO: 0.01 mg/kg
(1:10000: 0.1 mL/kg)
•Endotrakeal tüp: 0.1 mg/kg
(1:100: 0.1 mL/kg)
73-5 dakikada bir tekrarla
5 siklus KPR* uygula

NABIZSIZ ARREST

Şok verilemez

Asistoli/NEA

Hemen KPR’ye başla
Adrenalin ver
•IV/IO: 0.01 mg/kg
(1:10000: 0.1 mL/kg)
•Endotrakeal tüp: 0.1 mg/kg
(1:1000: 0.1 mL/kg)
3-5 dakikada bir tekrarla

Hayır

Şok verilebilir

Defibrilatör şarj olurken KPR’ye devam et
1 şok ver
•Manuel: 4 J/kg
•OED: > 1 yaş
Şoktan sonra hemen KPR’ye başla
Antiaritmikleri düşün
(Örn., amiodaron 5
mg/kg IV/IO veya lidokain 1
mg/kg IV/IO)
Magnezyum düşün, 25-50 mg/kg IV/IO, maks 2
gr, Torsades de pointes için
5 siklus sonrası 5 nolu kutucuğa git

Ritmi kontrol et
Şok verilebilir bir ritim mi?
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Şok verilemez

•Asistoli ise, 10 nolu
kutucuğa git
•Elektriksel aktivite varsa, nabzı
kontrol et. Nabız yoksa, 10 nolu
kutucuğa git
•Nabız varsa, resusitasyon sonrası
bakıma başla

Şok verilebilir

13

4 nolu
kutucuğa
git

KPR sırasında
•Sert ve hızlı bas
(100/dk)
•Göğsün tam gevşemesini sağla
•Göğüs basısı sırasında
duraklamaları en aza indir
•Bir KPR siklusu: 15 bası sonrası 2
soluk; 5 siklus ≈ 1-2 dakika
•Hiperventilasyondan kaçın
•Havayolunu güvenliğe al ve yerini
doğrula
* İleri havayolu yerleştirilince,
kurtarıcılar KPR sikluslarına devam
etmezler. Soluk için ara vermeden
göğüs basısına devam et.
Dakikada 8-10 soluk ver. 2
dakikada bir ritmi kontrol et

Çocuk İleri Yaşam Desteği Nabızsız Arest Akış Şeması

•2 dakikada bir ritim
kontrolü sırasında bası
yapan kişiyi değiştir
•Olası eşlik eden faktörleri ara ve
tedavi et:
- Hipovolemi
- Hipoksi
- Hidrojen iyonu
(asidoz)
- Hipo-/hiperkalemi
- Hipoglisemi
- Hipotermi
- Toksinler
- Tamponad, kardiyak
- Tansiyon
pnömotoraks
- Tromboz (koroner
veya pulmoner)
- Travma
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1

NABIZLI BRADİKARDİ
Kardiyopulmoner bozulmaya neden olan

2

•ABC’yi destekle; gerekli ise
•Oksijen ver
•Monitör/defibrilatörü bağla
3

Bradikardi halen kardiyopulmoner bozulmaya neden oluyor mu?

Hayır

Evet

4
3

KPR’ye başla, eğer oksijenizasyon ve
ventilasyona rağmen kötü perfüzyon ile beraber
nabız <60/dk ise

5A

•ABC’yi destekle; gerekli ise oksijen
ver

5

Hayır

İnatçı semptomatik bradikardi mi var?

•İzle
•Uzman konsültasyonu iste

BRADİKARDİ

Evet
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•Adrenalin ver
- IV/IO: 0.01 mg/kg
(1:10000: 0.1 mL/kg)
- Endotrakeal tüp:
0.1 mg/kg
(1:1000: 0.1 mL/kg)
3-5 dakikada bir tekrarla

Hatırlatma
•KPR sırasında, daha sert ve hızlı bastır (100/dk)
Göğsün tam gevşemesini sağla
Göğüs basısı sırasında duraklamaları en aza indir
•ABC’yi destekle
•Havayolunu gerekli ise koru; yerini doğrula
•Olası eşlik eden faktörleri ara ve tedavi et:
- Hipovolemi
- Hipoksi
- Hidrojen iyonu (asidoz)
- Hipo-/hiperkalemi
- Hipoglisemi
- Hipotermi
- Toksinler
- Tamponad, kardiyak
- Tansiyon pnömotoraks
- Tromboz (koroner veya pulmoner)
- Travma

•Artmış vagal tonus veya primer AV blok
varsa:
Atropin ver, ilk doz: 0.02 mg/kg,
tekrarlanabilir
(minimum doz: 0.1 mg; çocuk için
maksimum toplam doz: 1 mg)
•Kardiyak pacemakerı düşün
7

Nabızsız arest devam gelişirse, nabızsız arest akış
şemasına git

Çocuk İleri Yaşam Desteği Bradikardi Akış Şeması

Nabızlı ve Kötü Perfüzyonlu
TAŞİKARDİ

1

•ABC’yi değerlendir ve gerekli ise destekle
•Oksijen ver
•Monitör/defibrilatörü bağla

Belirtiler
devam ediyor
3

TAŞİKARDİ

2

Dar QRS
(≤0.08 sn)

12-derivasyon EKG
veya monitör ile
ritmi değerlendir

4

Olası Ventriküler
Taşikardi

5

Olası Sinüs Taşikardisi

•Öykü bilinen bir neen ile
uyumlu
•P dalgası var/normal
•R-R mesafesi değişken; P-R mesafesi
sabir
•İnfantlar: hız genellikle <220/dk
•Çocuk: hız genellikle <180/dk
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Nedenleri ara ve
tedavi et

9

Geniş QRS
(>0.08 sn)

QRS süresini değerlendir

10

•Senkronize
kardiyoversiyon:

Olası Supraventriküler Taşikardi

•Uyumlu öykü (müphem veya spesifik
değil)
•P dalgaları yok/anormal
•Kalp hızı değişken
•Ani hız değişiklikleri öyküsü
•İnfantlar: hız genellikle <220/dk
•Çocuk: hız genellikle <180/dk

0.5–1 J/kg; etkisiz ise 2 J/kg’a
artır
Mümkün ise sedatize et ancak
kardiyoversiyonu geciktirme
•Adenozin denenebilir; eğer
elektirksel kardiyoversiyonu
geciktirmeyecek ise

7

Vagal manevraları
düşün
(gecikmeye neden
olma)
11
8
•IV yol mevcut ise:
Adenozin ver. 0.1 mg/kg
(maksimum ilk doz 6 mg) hızlı
bolus
İlk dozun iki katı tekrarlanabilir
(maksimum ikinci doz 12 mg)
veya
•Senkronize kardiyoversiyon:
0.5–1 J/kg; etkisiz ise 2 J/kg’a artır
Mümkün ise sedatize et ancak
kardiyoversiyonu geciktirme

Uzman konsültasyonu önerilir

•Amiodaron 5 mg/kg IV,
20-60 dakika içinde
•Veya
•Prokainamid 15 mg/kg 30-60 dakika
içinde
Amiodaron ve prokainamidi beraber
rutin olarak uygulamayın

Kardiyovesiyon ve defibrilasyon
• VF, VT’ye bağlı arrest çocuklarda nadir.
• Paddle boyu infantta 4.5 cm, pediatrik 8
cm
• Defibrilasyona 2j/kg’la başla etkisizse 4j/kg
• Kardiyoversiyonda 0.5j /kg ile başla
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