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1. AFET YÖNETİMİNDE SAĞLIK BAKIMI1
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Bu bölüm Araş. Gr. Ezgi Seyhan AK, Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Afet
1.2. Afetin Sınıflandırılması
1.3. Afet Yönetimi
1.4. Afet Yönetimi Aşamaları
1.4.1. Hazırlık Aşaması
1.4.2. Yanıt Aşaması
1.4.2.1. Afete Yanıtın Evreleri
1.4.3. İyileşme Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afetlerin sınıflandırılması konusunu irdeleyiniz.

2)
Afet yönetiminin hazırlık aşamasında sağlık bakım profesyonellerinin
sorumluluklarını tartışınız.
3)
Afet yönetiminin
sorumluluklarını tartışınız.

yanıt

aşamasında

sağlık

bakım

profesyonellerinin

4)
Afet yönetiminin iyileşme aşamasında sağlık bakım profesyonellerinin
sorumluluklarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet yönetim
aşamaları

Afetleri sınıflandırarak, afet
yönetiminin aşamalarını bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Hazırlık aşaması

Afet yönetiminin hazırlık
aşamasında sağlık bakım
profesyonellerinin
sorumluluklarını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Yanıt aşaması

Afet yönetiminin yanıt
aşamasında sağlık bakım
profesyonellerinin
sorumluluklarını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İyileşme aşaması

Afet yönetiminin iyileşme
aşamasında sağlık bakım
profesyonellerinin
sorumluluklarını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

4

Anahtar Kavramlar


Afet



Afet yönetimi



Sağlık bakımı
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1.1. Afet
Afet; toplumlarda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, rutin yaşamı
kesintiye uğratan ve başa çıkma kaynaklarını tüketen/ aşan olaylardır. Dünya Sağlık
Örgütü’ne (DSÖ) göre afet; “Olağanüstü büyüklükte ve dışarıdan yardım gerektirecek
şiddette oluşan, ani gelişen çevresel (ekolojik) bir olay” şeklinde tanımlanmaktadır.
Afetlerde çoğu birey yaşamını veya sakatlanmalara bağlı şekilde iş yaşamını
yitirmekte, kayıplar sonucu bireyler, aileler ve toplumların yaşam kalitesi olumsuz yönde
etkilenmektedir. Afet olayları, ülkelerin uygun afet yönetimi stratejileri geliştirmesini
gerektirmektedir.
Bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi veya potansiyelin afete neden olabilmesi için
aşağıdaki özelliklerin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar;


Ekolojik dengenin bozulması,



Olağan yaşamın ortadan kalkması,



Can ve mal kayıplarının meydana gelmesi,



Toplumun reaksiyon, uyum ve baş etme gücünü aşması ve



Dış yardıma gereksinim duyulmasıdır (en önemli özelliktir).

1.2. Afetlerin Sınıflandırılması
Afetler doğal ve insan kaynaklı olmak üzere iki şekilde oluşur. Doğal afetler ani ve
beklenmedik bir şekilde, doğal kaynaklı olmayan afetler ise hata, ihmal veya kasıtlı şekilde
zararın hedeflendiği bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal afetler, insanın doğal
dengeyi bozması oranında artarak devam etmektedir. Depremler, sel ve taşkınlar, heyelanlar,
çığ, kuraklık ve diğerleri insan yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.
Her yıl 100.000’den fazla insanın doğal afetler sonucu yaşamını yitirdiğini rapor eden
DSÖ’ye göre, milyonlarca insan yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Bu durum, olası bir
afete karşı hazırlıklı bulunmamız gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Olası bir afet
sonrasında olası zararları azaltma çalışmalarının başarısı, afet öncesi gerekli hazırlığın
yapılması ile doğru orantılıdır.

1.3. Afet Yönetimi
Bir toplumda afet sıklığının yüksek olup yıkıcı etkilerinin şiddetli olması, afet yönetim
stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Afet yönetimi sürecinde
afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılmasına amacına dönük şekilde afet öncesi, sırası ve
sonrası girişimler belirlenmeli, afetten etkilenebilecek hassas gruplara yönelik gerekli sağlık
bakım hizmetleri organize edilmeli ve güvenli bir çevrenin sürdürülmesi amacıyla olası riskler
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belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Kentsel ve kırsal alanda yaşamakta olan toplumlar
açısından doğal ya da doğal olmayan afetlere karşı koruyucu önlemler yapılandırılmalı, afete
hazırlık, afete yanıt ve afete müdahale aşamalarında gereksinilen ekonomik, sosyal, kültürel
ve psikolojik rehabilitasyon çalışmaları planlanmalı, yasal ve yönetsel yönergeler
oluşturulmalı, uygulanmalı, mali kaynakların temini, koordine edilmesi bağlamında tüm
çalışmalar denetlenmelidir.
Etkili bir afet yönetimi için:


Afet tehlikesinin ve ilgili risklerin afet öncesi dönemde belirlenmesi,



Zarar azaltma çalışmalarına yönelik önlemlerin alınması,



Afet sırasında izlenecek kuralların önceden belirlenmesi,


Afet sırasında uygulanacak girişimlerin zamanında gerçekleştirilmesi amacına
yönelik önlemlerin alınması ve

Toplumun tüm kurumlarının ve kaynaklarının bu amaç doğrultusunda
yönetilmesidir.
Afet yönetim planları oluşturulurken çeşitli sektörlerin iş birliği (polis, itfaiye, acil
kurtarma ekipleri, sağlık çalışanları, sivil savunma ekipleri vb.) ve multidisipliner bir
yaklaşım gerekliliği söz konusudur. Sağlık bakım profesyonelleri içerisinde hemşirelerin
sayısal fazlalığı dikkat çekicidir. Bu bağlamda, hemşirelerin afet yönetimindeki rollerinin
önemi yadsınamaz. Uluslararası Hemşirelik Konseyi (ICN); hemşirelerin özelleştikleri alana
bakılmaksızın (klinisyen, eğitimci, araştırmacı, yönetici), her birinin afet bakımını planlama
ve yürütme konusunda gereksinilen yeteneklere en üst düzeyde sahip olması gerektiğine, afete
hazırlık ve müdahalenin tüm hemşirelerin bilgi ve becerilerinin bir parçası olması gerektiğine
vurgu yapmaktadır.
Sağlık bakım profesyonellerinin epidemiyoloji, farmakoloji, sosyoloji, psikoloji,
iletişim, iş birliği ve problem çözme süreci (veri toplama, sağlığın değerlendirmesi,
öncelikleri belirleme, stratejileri/ girişimleri planlama ve uygulama) konusunda yeterli bilgi
ve beceriye sahip olmaları bu konudaki etkinliklerini kuşkusuz arttıracaktır. Bu nedenle sağlık
bakım profesyonellerinin afet yönetiminde acil gereksinimlerin ve önceliklerin
belirlenmesinde, triaj ve akut bakım gibi toplumun afet yönetimine katılımının
sağlanmasında, afet bölgesinde ortaya çıkan hastalıkların taranmasında, sağlık eğitiminin
verilmesinde ve gerekli halk sağlığı hizmetlerinin sunulmasında, toplumsal kaynakların
organizasyonunda, iletişim kanallarının açık tutulmasında, toplum savunuculuğu, danışmanlık
ve triaj rollerinin yerine getirilmesinde ve gereksinilen psikolojik desteğin sağlanmasında rol
ve sorumluluklarının olduğu bildirilmektedir.
Sağlık bakım profesyonellerinin afet yönetimindeki sorumlulukları hazırlık, yanıt ve
iyileşme olarak üç aşamada incelenmektedir. Bir önceki aşamada yapılan faaliyetlerin
etkinliği, büyük ölçüde bir sonraki aşamada yapılacak faaliyetlerin başarısını etkilediğinden
7

afetlerin en az zararla atlatılabilmesi açısından her dönemin dikkatle ele alınması
gerekmektedir.

1.4. Afet Yönetim Aşamaları
1.4.1. Hazırlık Aşaması
Afet öncesi, olası etkilerinin azaltılmasına yönelik bir afet yönetim planının
yapılandırıldığı aşamadır. Olası en kısa süre içerisinde en fazla sayıdaki insana ulaşabilmek,
yaşam kurtarmaya dönük yaralı bireylerin tedavilerinin uygulanmasını sağlamak ve
afetzedelerin temel gereksinimlerini en kısa süre içinde en uygun yöntemlerle karşılamak
temel amaçtır. Bu aşamada planlanan faaliyetler; haber alma ve ulaşım, gereksinimlerin
belirlenmesi, arama-kurtarma, ilk yardım ve tedavi hizmetleri, tahliye, geçici iskân ve
güvenlik, temel gereksinimlerin karşılanması, çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri,
hasar tespiti, tehlikeli yıkıntıların kaldırılması ve ikincil afetlerin önlenmesi şeklinde
sıralanabilir. İlgili faaliyetler, iyi düzeyde koordinasyonu gerekli kılmaktadır.
Hazırlık aşaması sağlık bakımı açısından; değerlendirme, planlama ve uygulama
evrelerinden oluşmaktadır. Değerlendirme evresinde; risklerin ve kaynakların tanımlanması
ve birincil koruma düzeyinde eğitim faaliyetleri yer almaktadır. Planlama evresi; kaynakların
dağılımı, planlamaya yönelik iş birliği, rollerin tanımlanması, afet değerlendirme araçlarının
geliştirilmesi, gönüllü faaliyetlerinin organizasyonunu kapsamına almaktadır. Son olarak
uygulama evresinde ise afet planlarının uygulanması gerekmektedir.
Sağlık bakım profesyonellerinin hazırlık aşamasında; belirsizliklere, yıkımlara ve olası
ölümlere, karşılaşılabilecek çaresiz kazazedelere, yoksulluk, yoksunluk ve eşitsizliğin ön
plana çıktığı hassas gruplara, karmaşık duygular deneyimleyen bireylere, afet yönetim
sistemindeki eksikliklerden kaynaklanan sorunlara ya da akreditasyon sorunlarına, afet
bölgesine gitme konusunda tereddüt hisseden, haksızlığa uğradığını düşünen, merak eden ve
rol kaybı yaşayan afetzedelere karşı gerekli önlemleri alma konusunda uzmanlığa sahip
olmaları ve gereksinilen bilgilendirme ve eğitim programları faaliyetlerini işlerliğe koymaları
önemlidir.

1.4.2. Yanıt Aşaması
Bu aşamada temel amaç, afet nedeniyle toplumda oluşabilecek hastalık ve ölüm
oranlarının en alt düzeyde tutulmasına dönük yaşam kurtaran önlemlerin, ilk yardım ve
gerektiğinde acil girişimlerin uygulanmasıdır. Hızın ivme kazandığı yanıt aşamasında,
yaşayan yaralı bireylerin, olumsuz çevre koşullarına bağlı şekilde kısa sürede yaşamlarını
yitirebilecekleri ve bu nedenle ilk 72 saatin önemi unutulmamalıdır.

1.4.2.1. Afete Yanıt Aşamasının Evreleri
Aktivasyon evresi olarak da bilinen bu dönemde uygulama, hafifleme ve düzelme
faaliyetleri ön plana çıkmaktadır.
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Aktivasyon evresi; olayın ilk fark edildiği ya da bildirildiği zamana işaret etmektedir.
Uygun bireylerin ve birimlerin afet olayından haberdar edildiği ve ilk yanıtın oluşturulduğu
aşamadır.
Uygulama evresinde, olay yerinin değerlendirilmesi ve organizasyonu, ek olarak;
arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. Bu dönemin ikinci evresi triaj,
stabilizasyon ve hastaların taşınmasıdır. Hafifleme döneminde; olay yerindeki tehlikeler
belirlenerek, yaralı bireylere son müdahale girişimleri uygulanmaktadır. Düzelme evresinde
ise; olay yerinden ayrılma süreci başlamakta, ileri dönemlerde normal işlevlere dönülmekte,
son olarak ise verilen hizmet yorumlanmakta ve kurtarıcıların psikolojik desteği
sağlanmaktadır.
Afete yanıt aşamasında sağlık bakım profesyonellerinin bakım verici, eğitici, vaka
yöneticiliği ve ikincil koruma düzeyinde birçok rolü bulunmaktadır.
Bakım verici rol kapsamında öncelikle afet triajından sorumludurlar. Afetzedelere
bakım verirken sağlık bakım profesyonellerinin holistik yaklaşım ile çalışmaları önemlidir.
Bu yaklaşım, sağlığın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlarını dikkate almaktadır. Afet
şartlarında çalışan sağlık bakım profesyonellerinin temel görevi, afetzedelerin iyilik hâlini
geliştirmektir. İkincil koruma; erken tanı ve sağlık sorunlarının tedavisi bu kapsamda ele
alınmalıdır.
Sağlık bakımı veren bireylerin vaka yöneticisi rolünün gerektirdiği uygulamalar
kapsamında, toplum ve toplumsal kuruluşlar arasında köprü kurma görevi yer almaktadır.
Afet bölgesinde; güvenlik sorunu, ihmal ve tükenmişlik hissi, hüzün, yaşam kurtarma kaygısı,
yorgunluk, suçluluk duygusu, can kaybına şahit olma hissi, mağduriyete ve çaresizliğe tanık
olma, uyku yoksunluğu ve uyku sorunları deneyimleme özellikle uyumaktan korkma şeklinde
çoğu sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunlar ortaya çıktığında, psikolojik hizmetlerin
afet sonrasına bırakılmaması, sağlıklı insan gücünden destek alınması, çalışma plan ve
programlarına özgü kuralların netlik kazanarak işlerliğe konulması oldukça önemlidir.

1.4.3. İyileşme Aşaması
İyileşme aşaması; afetin ilk olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasıyla yaşamın normale
dönmeye başladığı yeniden yapılanma ve rehabilitasyon dönemine kadar geçen süreye işaret
etmektedir. Bu aşamada temel amaç, zarar gören sağlık bakım sisteminin ve toplumun en kısa
sürede normale döndürülmesi, geleceğe yönelik olası afetlere ilişkin yönetim planlarının
oluşturulması, afet çalışanlarının ve toplumun güçlendirilmesidir. Bu aşamada, ölüm
oranlarının, sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması, sağlık durumunun yükseltilmesi, bilgi
birikiminin arttırılması, afet planlarının etkinliğinin güncellenmesi ve iş birliğinin arttırılması
önemlidir. Ayrıca, sakatlık ve yaralanmaların, infeksiyon riski gibi sağlık sorunlarının yanı
sıra, anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluğu gibi mental sorunların da ortaya
çıkabileceği dikkate alınmalıdır. Barınma, yiyecek, çevre güvenliği gibi gereksinimlerin
karşılanması oldukça önemlidir. Bu aşama afetin toplum üzerindeki yıkıcı etkilerinin
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onarımını gerektirmektedir. Sağlık bakım profesyonellerinin bu aşamadaki rolleri, hazırlık ve
yanıt aşamasındaki rollerinden daha geniştir.
İyileşme aşamasında, afetlerde sağlık bakımı sunan çalışanların; değerlendirme,
planlama ve uygulama aşamalarında aktif olmaları önemlidir. Değerlendirme aşamasında;
bireylerin bakım gereksinimlerinin yeniden değerlendirilmesi, üçüncül koruma düzeyinde
eğitimi ve varolan afet planlarının yeniden gözden geçirilmesi yer almaktadır. Var olan afet
yönetim planlarının zayıf ve güçlü yönleri de değerlendirilmelidir. Planlama aşamasında,
varolan planların kontrolü ve gelecek olası afetlere yönelik hazırlık çalışmaları yer
almaktadır. Planlama aşamasında, varolan afet planının zayıf yönleri yeniden gözden
geçirilmeli ve gerektiğinde yeni bir plan oluşturulmalıdır. Uygulama aşamasında; yeni afet
planlarına işlerlik kazandırılmalı, planlar uygulanarak, bulgular paylaşılmalıdır.
İyileşme aşamasında sağlık bakım profesyonelleri afetler sonucu ortaya çıkan hastalık,
sakatlık ve yaralanmaların bireyde oluşturduğu fiziksel ve psikososyal bakım
gereksinimlerine uygun tedavi ve bakım hizmetlerini yürütmelidirler.

Birey, aile ve topluma yönelen sağlık tehlikeleri belirlenmeli, diğer
disiplinlerle iş birliği yapılmalıdır.

Çevre sağlığını tehdit edebilecek durumların (kemiriciler, ölü hayvanlar vb.)
kontrolü sağlanmalıdır.


Afet bölgesindeki bağışıklama hizmetleri organize edilmelidir.



Gıda güvenliği ve hastalık denetim mekanizmaları işlerliğe konulmalıdır.


Mental sorunlara dönük destek mekanizmalarına ve danışmanlık hizmetlerine
yer verilmelidir. İyileşme dönemi süreci içerisinde ortaya çıkan mental sorunlar ( umutsuzluk,
depresyon, tükenmişlik, post-travmatik stres bozukluğu) dikkatle gözlenmeli ve izlenmeli,
bireylerin hislerini açıklamaları sağlanmalı, ilerleyen süreçte gerçeği kabullenmeleri ve
sorunları ile başa çıkabilmelerine yönelik stratejik düzenlemelere gidilerek, uygun destek ve
danışmanlık hizmetleri verilmelidir.
Sonuç olarak dünyada afet görülme sıklığı ve afetlere bağlı olarak ortaya çıkan
hastalık, ölüm, sakatlanma, iş gücü ve mali kayıplar, afet hazırlık planlarının gerekliliğini
ortaya koymaktadır. Ülkelerin afet yönetimine hazırlıklı olmaları, disiplinler arası iş birliği,
kurumlar arası koordinasyon ve destek ile güçlenebilir. Afet yönetiminin tüm aşamalarında
sağlık bakım profesyonellerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Etkili bir afet hazırlığı ve
afet yönetimi, sağlık çalışanlarının sertifika ve hizmet içi eğitim programlarına katılımları ile
güçlenebilir. Toplum bilincinin oluşturulması ve meydana gelebilecek afetlere karşı etkili bir
hazırlığın planlanması, bilgi ve deneyimlerin “afet kültürü” kavramı altında toplanarak, ulusal
ve uluslararası düzeyde yayınlara dönüştürülmesi ve bilimsel bilgi platformlarında
paylaşılması ile olasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada afetlerin görülme sıklığı ve afetlere bağlı hastalık, ölüm, sakatlanma, iş gücü
ve mali kayıplardaki artış, ülkelerin afetlere hazırlıklı olmalarını gerektirmektedir. Afet
yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zarar azaltma çalışmalarının yürütülmesi amacıyla afet
öncesi, afet sırası ve sonrası uygulamaların belirlenmesini, afetlerden etkilenen bireylere
dönük sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasını, güvenli bir çevrenin oluşturulması amacıyla
olası olumsuz etmenlerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin azaltılmasını kapsamına
almalıdır. Afet yönetiminde çoğu disiplinlerin koordinasyon ve desteği oldukça önemlidir.
Sağlık bakım profesyonellerine afet yönetiminin tüm aşamalarında düşen büyük
sorumluluklar, afete hazırlığı ve afete verilen yanıtın başarısını ciddi şekilde etkiler. Aşamalar
arasında bütünlüğün sağlanması büyük ölçüde uygulanacak faaliyetlerin başarısını
etkilemektedir. Afetlerin en az zararla atlatılabilmesi bağlamında afet kültürü kavramı altında
sağlık çalışanlarının temel afet bilinci kazanmaları önemsenmelidir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi için
gerçekleşen özelliklerden biri değildir?
a)

Ekolojik dengenin bozulması

b)

Olağan yaşamın ortadan kalkması

c)

Can ve mal kayıplarına neden olması

d)

Dış yardıma gereksinim duyulması

e)

Toplumun reaksiyon, uyum ve baş etme gücünü aşmaması

2)
Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yapılan
faaliyetlerden biri değildir?
a)

Temel gereksinimlerin karşılanması

b)

Çevre sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri

c)

Triyaj

d)

İlk yardım ve tedavi hizmetleri

e)

İkincil afetlerin önlenmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin iyileşme aşamasında bakım
profesyonellerinin sorumlulukları arasında yer almaz?
a)
Çevre sağlığını tehdit edebilecek durumların (kemiriciler, ölü hayvanlar vb.)
kontrolünü sağlar.
b)

Afet bölgesindeki bağışıklama hizmetlerini organize eder.

c)

Gıda güvenliği ve hastalıkların surveyansı işlevlerini yürütür.

d)

Mental sorunlar için destek ve danışmanlık hizmeti verir.

e)

İlk yardım ve tedavi hizmetlerini yürütür.
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4)
Afet yönetiminin hangi aşamasında sağlık bakım profesyonellerinin rolleri
daha fazladır?
a)

Hazırlık aşaması

b)

Yanıt aşaması

c)

Hazırlık ve yanıt aşaması

d)

İyileşme aşaması

e)

Hazırlık ve iyileşme

5)
Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin iyileşme aşamasındaki temel
amaçlardan biri değildir?
a)

Toplumun en kısa sürede normale döndürülmesi

b)

Geleceğe yönelik afet planlarının oluşturulması

c)

Afet çalışanları ve toplumun güçlendirilmesi

d)

Sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması

e)

Yaralıların kurtarılması

6)

Afetler kaç şekilde oluşur? Örnek vererek açıklayınız.

7)

Afet yönetimi nedir ve hangi aşamalardan oluşur? Açıklayınız.

8)
Açıklayınız.
9)
10)
Açıklayınız.

Afete hazırlık aşaması sağlık bakımı açısından kaç aşamadan oluşur?
Afete yanıtın evrelerini açıklayınız.
Afete yanıt aşamasında sağlık bakım profesyonelleri hangi rolleri üstlenir?

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) e, 4) d, 5) e
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2. BİYOLOJİK AJAN SALGINLARI VE SAĞLIK BAKIMI-I2

2

Bubölüm Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Biyolojik ajan salgınlarında kullanılan mikroorganizmalarca serbestlenen biyo-aktif
maddelerin ve yapay olarak üretilen biyolojik madde benzeri ajanların, “insan ve hayvanlarda
ölüme veya yaralanmalara ya da bitkilerde hasara neden olmak amacıyla kullanılması” sonucu
ortaya çıkan hastalık belirtileri sağlık çalışanlarınca erken dönemde tanılanmalı, ilgili tedavi
ve bakım girişimleri zamanında uygulanmalı ve biyolojik ajanla temasın toplum üzerindeki
zararları azaltılmalıdır.
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Sağlık çalışanlarının biyolojik ajan salgınları temelinde hazırlıklı ve bilgili olmaları
önemlidir. Biyolojik ajan salgınları sürecinde hastaneler afet planlarını aktive ederek, sağlık
çalışanlarının spesifik sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
Elinizdeki bu eser, mikroorganizmaların neden olduğu biyolojik ajan salgınlarında
sağlık bakımını irdeleyen bir ders notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Afet Kültürü eğitimine
devam eden öğrencilere yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Biyolojik Ajan Salgınlarının Tarihi
2.2. Biyolojik Ajanlar ile Temas Yönetimi Konusunda Bilgi Eksikliği
2.3. Biyolojik Ajanlar
2.4. Biyolojik Ajan Salgınlarında Sendrom Denetimi
2.5. Kişisel Koruyucu Malzemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Biyolojik ajan salgınlarının tarihçesi konusunda bilgi veriniz.

2)

Biyolojik ajan salgınlarına yönelik bilgi eksikliğinin nedenlerini açıklayınız.

3)

Biyolojik ajan salgınlarında sendrom yönetimini açıklayınız.

4)
açıklayınız.

Biyolojik

ajan salgınlarında kullanılan kişisel

koruyucu malzemeleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Biyolojik ajan
salgınlarında sağlık
bakımı

Biyolojik ajan salgınlarının
tarihi konusunda genel bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajan
salgınlarında sağlık
bakımı

Biyolojik ajan salgınları
konusunda bilgi eksikliğine
ilişkin nedenleri
kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajanların ortak
özelliklerini kavramak

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajan salgınlarına
ilişkin sendrom yönetimini
ve kişisel koruyucu
malzemeleri kavrayarak,
geleceğe ilişkin morbidite ve
mortalite oranlarını azaltmak

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajan
salgınlarında sağlık
bakımı

Biyolojik ajan
salgınlarında sağlık
bakımı
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Anahtar Kavramlar


Biyolojik ajan salgınlarının tarihçesi



Biyolojik ajanlarla temas yönetimi



Biyolojik ajan salgınlarında sendrom yönetimi



Kişisel koruyucu malzemeler



Biyolojik ajanların ortak özellikleri
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Giriş
İnsanları, hayvanları ve bitkileri enfekte eden virüs ve bakteri gibi
“mikroorganizmalar” salgın amacıyla kullanılmakta, çeşitli sakatlıklara/ölümcül hastalıklara
neden olmaktadır.
Biyolojik ajanlarca (mikroorganizmalar) serbestlenen biyo-aktif maddeler ve yapay
olarak üretilen biyolojik madde benzeri ajanlar, “insana, hayvan ve bitkilerde ölüme,
yaralanmalara ya da hasara neden olmak amacıyla kullanılmaktadır. Biyolojik ajanlarla temas
sonucu ortaya çıkan hastalık belirtileri erken dönemde görülmeyip, kuluçka dönemini izleyen
günler-haftalar içerisinde ortaya çıkabilmektedir.
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2.1. Biyolojik Ajan Salgınlarının Tarihi
1346’da Ukrayna sınırları içinde kalan Kaffa’yı kuşatan Tatarlar’ca, vebadan ölmüş
insan cesetleri mancınıkla şehrin surlarından içeri atılarak salgın oluşturulmaya çalışılmıştır.
1754-1767 yılları arasında çiçek virüsü ile kontamine battaniyeler Kızılderililere verilerek
çiçek salgınına ve sonuçta birçok yerlinin çiçek hastalığından ölmesine neden olmuştu.
Romanya Rusya’ya ihraç edeceği koyunlarını B. anthracis (antraks) ve B. mallei (glanders)
ile infekte etmeyi planlamış; Alman sabotajcıların Mezopotamya’da 4500 katırı ve Fransa’da
Fransız süvari atlarını B. mallei ile infekte ettikleri ileri sürülmüştür.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonların, insanlar üzerinde biyolojik deneyler
gerçekleştirdikleri bildirilmektedir. “Birim 731” adı verilen ve Çin’in Mançurya bölgesinde
gerçekleştirilen bu deneyler sırasında en az 11 Çin şehrine şarbon, veba, çiçek, tularemi
(Francisella tularensis), ruam (at nezlesi/sakağı), kolera, kızıl, menenjit, tüberküloz,
salmonelloz, tetanoz, hemorajik ateş ve difteri etkeni bulaştırılmış ve en az 10 bin kişinin bu
denemeler sırasında öldüğü bildirilmiştir.
İngilizler İkinci Dünya Savaşı yıllarında, İskoçya açıklarındaki Gruinard Adası’nda
şarbonla çok sayıda deneme yapmış ve ada topraklarının, izleyen 36 yıl boyunca şarbon
sporları ile kontamine kalmasına neden olmuşlardır. Adanın dekontaminasyon işlemleri sekiz
yıl sürmüş ve 280 ton formaldehid kullanıldıktan sonra ancak 1987 yılında temizlenebilmiştir.
ABD ise 1943 yılında Detrick Kampı’nda (Maryland) saldırıya yönelik biyolojik savaş
çalışmalarına, 10 yıl sonra da savunmaya yönelik çalışmalara başlamıştır. ABD’de 1969
yılına kadar şarbon, botulizm (gıda zehirlenmesi), tularemi, bruselloz, Venezuella at ensefaliti
ve Q-humması etkeni olan mikroorganizmalar biyolojik ajan salgını oluşturmak üzere
planlanmış, başkan Nixon aynı yıl içerisinde saldırıya yönelik biyolojik silah programına son
verildiğini açıklamıştır.
ABD 1950’li yılların başında, Serratia marcescens’i, meteorolojik koşulların etkisini
araştırmak amacıyla San Francisco şehrine yaymıştır. 1970 yılında denemeden sonra şehirdeki
Stanford Üniversitesi Hastanesinde S. marcescens’e bağlı bir nozokomiyal üriner sistem
infeksiyonu salgını başlamış, bir hasta endokardit nedeniyle yaşamını yitirmiştir.
Güneydoğu Asya’da (1974-1981) “sarı yağmur” olarak bilinen “Trichothecene
mikotoksinleri”nin binlerce insanı öldüğü ileri sürülmüştür. 1978 yılında Bulgar muhalif
Georgi Markov, keneotu tohumundan elde edilen ve zehirli bir madde olan “risin” içeren
“şemsiye silahı” mermisi ile vurularak öldürülmüş, bir yıl sonra, şimdiye kadar bilinen en
büyük akciğer (inhalasyon) şarbonu salgını eski Sovyetler Birliği sınırları içindeki Sverdlovsk
şehrinde saptanmıştır. Devlete ait bir biyolojik silah araştırma merkezinden, filtresindeki bir
bozukluk nedeniyle havaya karışan şarbon sporları 79 kişinin hastalanmasına ve 68’inin
ölümüne neden olmuştur. Irak’ın 1991 yılına kadar şarbon, botulinum toksini ve aflatoksin
üzerinde çalıştığı ancak Körfez Savaşı sırasında kullanılmadığı bildirilmiştir. Tokyo’da
metroya sarin gazı ile saldırı düzenlenmiş, aynı şehirde düzenlenen az sekiz kez şarbon ve
botulizm atağı bilinmeyen nedenlerle başarısız olmuştur.
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Eylül 1984 sonlarında, gıdaların Salmonella typhimurium ile kasten kontamine
edilmesi sonucu 751 enterit vakası görülmüş 45’inin hastaneye kaldırılmayı gerektirecek
kadar ağırlaştığı öne sürülmüştür.
ABD’de 11 Eylül 2001 tarihinde değişik kuruluşlara gönderilen ve toz hâlinde şarbon
sporları içeren mektuplar, 10 tanesi inhalasyon, kalanı deri şarbonu olmak üzere toplam 15
kişide hastalık oluşmasına neden olmuştur.
Biyolojik ajan salgınlarının tarihsel gelişimi incelendiğinde, çiçek ve şarbonun
kullanılan en önemli iki ajan olduğu izlenmektedir. Şarbon özellikle, kolaylıkla sprey forma
getirilebildiğinden ve hazır hâlde kolaylıkla elde edilerek etkin şekilde kullanılabildiğinden,
ideal bir ajandır. Çiçek ise yıllarca en korkulan hastalıkların başında gelmiş, yüksek
bulaştırıcılığı olan ve insandan-insana kolaylıkla bulaşabilen bir hastalıktır. Şarbona benzer
şekilde, çiçek de ideal bir ajan olup, maliyeti ucuz, raf ömrü uzun ve en önemlisi ulusal
güvenliği tehdit ettiği bilinen bir ajandır.

2.2. Biyolojik Silah ile Temas Yönetimine İlişkin Bilgi Eksikliği
Biyolojik ajan salgınları ile başa çıkmada etkin hazırlık, infeksiyöz hastalık
epidemiyolojisi ile yakın ilişki gösterir. Doğal olarak oluşan hastalıklarla mücadelede olduğu
gibi, sağlık bakım profesyonellerinin, hizmet ettikleri popülasyonda normalde görülmeyen
patojenlere ve hastalığın yayılım şiddetine karşı hazırlıklı olmaları önemlidir.
2001’den önce biyolojik ajan salgınları, sağlık çalışanları açısından öncelikli bir tehdit
olarak algılanmamıştır. Ancak 2001 sonrası yıllarda şarbon gibi bir hastalığın salgın yaratma
amacıyla kullanılması, toplumsal paniğe neden olmuştur. Biyolojik ajanlar sağlık
çalışanlarının yaşamsal rol ve sorumluluklarının ne denli önemli olduğu gerçeğini gündeme
getirmiştir.
Günümüzde sağlık çalışanlarının biyolojik ajan salgınları durumunda bireylerin
beklentilerini ve kitlesel yaralanmalara karşı vermeleri gereken yanıtı öğrenmek istedikleri
bildirilmektedir. Biyolojik ajanlar askerî savaş ortamlarında kullanılabilir. Halkın panik
deneyimlemesini önlemek ve yaralanmaları azaltmak amacıyla semptomların, erken tanının
ve tedavinin askerler ve sivil hemşirelerce bilinmesi zorunludur. Özellikle askerî hemşirelerin
İran Körfezi’ndeki askerî birliklerde görev yaptığı, bu süreçte kapsamlı hasta bakımı
(biyosavaş bakımı) verdikleri bildirilmektedir. Sivil hemşirelerden de biyolojik ajan
salgınlarında kapsamlı hasta bakımı vermeleri beklenmektedir. Hemşireler sık aralıklarla
biyolojik ajanlarla temas eden hastalarla karşılaşmayabilirler. Bu nedenle kendilerinden
biyolojik ajan salgınlarına hazırlık-eğitim programı temelinde hazırlıklı ve bilgili olmaları
beklenmektedir.
Biyolojik ajanlarla temas sonucu ortaya çıkan hastalıklar ile hastalığa neden olan
infeksiyon zinciri arasındaki tek fark yayılım yoludur. Toplumlarda sıklıkla doğal ortamdan
kaynaklanan infeksiyon zincirleri izlenmektedir. Genellikle, kontamine el/ hapşırma yoluyla
ve normal günlük aktiviteler sırasında ortaya çıkabilir.
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Biyolojik ajan salgınlarında bir ya da birden fazla yaralının sağlık bakım kurumlarına
ani başvuruları dikkat çekicidir. Çoğu patojenlerin kuluçka dönemi, semptomlar görülmeden
önce olduğundan, atak bir süre sessizliğini koruyabilir. Bu zaman aralığında infekte bireylerin
rutin hayatlarına devam ettikleri sırada diğer bireyleri de infekte ettikleri bilinmektedir.
Biyolojik maddeler çeşitli yollarla ortama dağıtılabilir. Sadece aerosol tip spreyler
oldukça pratiktir. Bu maddelerin küçük, sabit kanatlı veya dönen uçaklar gibi aracı
malzemeler ile dağıtılması etkili bir yoldur. Patlayıcılar, maddeyi inaktive edebilirler. Su
kaynaklarının kirletilmesi de pratik bir yol değildir. Ajanların, arıtma tesisinden geçen suya ve
oldukça fazla miktarda katılması gerektiğinden, suya çok miktarda ajan katılması gerekir.

2.3. Biyolojik Ajanların Tanınması
Hastalık Kontrol Merkezi (HKM), biyolojik ajan salgınlarında kullanılan bakteri, virüs
ve toksinleri risk durumlarına göre sıralamaktadır. Oluşan salgınlarda, erken tanı, koruyucu
önlemler, tedavi ve halkı bilgilendirme etkinlikleri ile ilgili olarak HKM, erken tanı kadar
biyolojik ajan ile temas durumunda başlangıçta gözlenen nonspesifik belirtilerin veya tipik
doğal infeksiyondan farklı belirtilerin tanınması gereğine işaret etmektedir.
Biyolojik ajan kurbanı bir birey ile doğal yollarla geçen hastalık nedeniyle/aşılama
yoluyla bağışıklık kazanan bireylerin ayırt edilmesi ve uygun yardımın yapılması önemlidir.
Biyolojik ajanların belirlenmesinde ve tanınmasında kullanılan malzemelerin de önemli
sakıncaları bulunmaktadır. Günümüz teknolojisi, ajanların belirlenmesine olanak sağlamakta
ve bu şekilde ilk yanıt veren sağlık bakım profesyonelleri uygun önlemleri alabilmektedir. Bu
ekipmanlar tanı amacıyla geliştirilmemiştir. Ekipmanlar karmaşık yapıda olup, kullanımları
eğitim gerektirmektedir. Maliyetleri yüksek olduğundan toplumsal platformda kullanımları
pratik değildir.

2.4. Biyolojik Ajan Salgınlarında Sendrom Denetimi
Sağlık bakım çalışanları; acil ve akut birim çalışanları, hekimler, hemşireler, yardımcı
sağlık personeli, infeksiyon önleme uzmanları- biyolojik ajan salgınlarına yönelik yanıtta
oldukça önemli role sahiptirler. Sağlık bakım uygulayıcılarının hasta profilleri ile ilgili
bilgilenme durumu, sendromik gözetimin başlangıç döneminde temeldir.
Sendrom denetimi sendromların aktif gözetimine işaret eder. Toplumda artış kaydeden
acil çağrılar ya da kullanılan ilaç sayısındaki artış dikkat çekicidir .
Biyolojik ajan ataklarının ortak özellikleri:


Daha önce sağlıklı olan insanların tıbbi tedavi arayışlarında hızlı artış (saat-

gün),

Aynı coğrafyada bir arada yaşayan, çalışan/dinlenen bireylerin benzer
semptomlar göstermesi,
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Klinik durumda bozulma,



Ölen hayvan sayısında artış,


Korunan insan sayısında azalma (kalabalıklara girmeyerek eve kapanan insan
sayısında artış)

Hastaneye kabulden sonraki 72 saat içerisinde hastaneden taburcu olamayan
hasta sayısında artıştır.
Sağlık davranışlarının erken dönemde tanınması erken müdahalenin başarısında ön
koşuldur. Hastalık görülmeden önce bireylerin klinik özellikleri değişiklik göstermektedir.
Ancak, son 2-4 hafta içerisinde hastalık öyküsü olan ve seyahat eden bireylerin gösterdikleri
semptomlar (yüksek ateş, titreme, deliryum, karakteristik kızamık ya da suçiçeği, aşırı kas
ağrısı, bitkinlik, şok, yaygın peteşi veya hemorajik lezyonlar ve/veya aşırı su kaybına bağlı
kusma/ ishal veya kan kaybı) karakteristik olup, izlenmelidir.

2.5. Kişisel Koruyucu Malzemeler
Biyolojik ajan salgınlarına karşı alınan önlemler, genel koruma ilkeleri üzerine
temellenir. Sağlıklı bireylerin sağlık bakım hizmetleri verilen kurumlardan ya da doğal
çevresel ortamdan kaynaklanabilecek bilinen/ şüpheli infeksiyonlara karşı korunması
önemlidir. Bu önlemler genel olarak “Standart” ya da “Evrensel” önlemler (el yıkama,
eldiven-gömlek giyme, maske ve koruyucu gözlük ya da siperlik kullanma) olarak
adlandırılır. Standart ya da evrensel önlemlerin gerektirdiği malzemeler, mikroorganizmanın
çıkış ve geçiş yoluna bağlı olarak değişir. Tüm kan, vücut sekresyonları ya da atıkları (ter
hariç), cilt ya da mukoz membranı bozulan bireylerden bulaşma meydana gelir. Özel kişisel
koruyucu malzeme (KKM) önlemleri, hastalık durumuna göre değişiklik gösterir.

2.6. Sonuç
Sağlık çalışanları, biyolojik ajan salgınları durumunda bireylerin beklentilerini ve
kitlesel yaralanmalara karşı vermeleri gereken yanıtı öğrenmelidirler.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyolojik ajan salgınlarının tarihçesi, biyolojik ajanlarla temas yönetimi, sendrom
yönetimi ve kişisel koruyucu malzemelerin ele alındığı bu bölümde, sağlık çalışanlarının rol
ve sorumluluklarının önemi geniş bir biçimde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ajan salgınlarında kullanılan biyoaktif
maddeyi inaktif hâle getirebilir?
a)

Patlayıcılar

b)

Aeresoller

c)

Solüsyonlar

d)

Tozlar

e)

Mermiler

2)
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ajan salgınlarında, ajanın ortama pratik
olarak dağıtılabilecek bir yöntemdir?
a)

Patlayıcılar

b)

Uçucu solüsyonlar

c)

Aeresol tipte sprey

d)

Hava karışımları

e)

Su

3)
Aşağıdakilerden hangisi standart önlemler kapsamında kullanılmayan bir
malzemedir? Standart” ya da “Evrensel” önlemler (el yıkama, eldiven-gömlek giyme, maske
ve koruyucu gözlük ya da siperlik kullanma)
a)

El yıkama

b)

Enjektör

c)

Eldiven

d)

Koruyucu gözlük

e)

Siperlik
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4)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinden bulaşma meydana gelmez?

a)

Kan

b)

Dışkı

c)

İdrar

d)

Ter

e)

Tükürük

5)
Biyolojik ajan ile temas sonucu ortaya çıkan hastalıklar ile hastalığa neden olan
infeksiyon zinciri arasındaki tek fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmektedir?
a)

Virüsün patojenitesi

b)

Bulaşma riski

c)

Bulaşma derecesi

d)

Yayılım tehlikesi

e)

Yayılım yolu

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) d, 5) e
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3. BİYOLOJİK AJAN SALGINLARI VE SAĞLIK BAKIMI-II3

3

Bu bölüm Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Biyolojik ajan salgınlarında mikroorganizmalarca serbestlenen biyo-aktif maddelerin
ve yapay olarak üretilen biyolojik madde benzeri ajanların, “insan ve hayvanlarda ölüme,
yaralanmalara ya da bitkilerde hasara neden olmak amacıyla kullanılması” sonucu ortaya
çıkan hastalık belirtileri sağlık çalışanlarınca erken dönemde tanılanmalı, ilgili infeksiyon
kontrol ve izolasyon önlemleri zamanında uygulanmalı ve salgına müdahale etkili şekilde
yönetilmelidir. Biyolojik ajan salgını öncesi sağlık bakım profesonellerinin
mikroorgabnizmalara yönelik bilgi eksikliğinin giderilmesi, toplumsal risklerin azaltılmasında
önemlidir.
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Sağlık çalışanlarının biyolojik ajan salgınları programı temelinde hazırlıklı ve bilgili
olmaları önemlidir. Biyolojik ajan salgınları sürecinde hastaneler afet planlarını aktive ederek,
sağlık çalışanlarının spesifik sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar. Sağlık bakım
hizmetlerinin biyolojik ajan salgınları sürecindeki başarısı, ajanların organizma üzerindeki
etkilerini bilmeleri ve etkili infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemlerini zamanında
uygulamaları ile olasıdır.
Elinizdeki bu eser, biyolojik ajanların neden olduğu salgınlarda sağlık bakımını
irdeleyen bir ders notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Afet Kültürü eğitimine devam eden
öğrencilere yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Biyolojik Ajanlarda Risk Sınıflaması
3.2. Biyolojik Ajan Salgınlarına Neden Olan Hastalıklar
3.2.1. Çiçek/ Majör Çiçek Hastalığı
3.2.2. Solunumsal Şarbon
3.2.3. Deri Şarbonu
3.2.4. Gastrointestinal Şarbon
3.2.5. Bubonik /Lenf Bezi Vebası
3.2.6. Pnömonik Veba
3.2.7. Septisemik Veba
3.2.8. Gıda Kaynaklı Botulizm
3.2.9. İnhalasyon Botulizmi
3.3. Biyolojik Ajan Salgınlarında İnfeksiyon Kontrol ve İzolasyon Önlemleri

35

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Biyolojik ajanları risklere göre sınıflayınız.

2)

Çiçek hastalığında infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemlerini yazınız.

3)

Veba hastalığında infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemlerini yazınız.

4)

Botulizmi sınıflandırarak izolasyon önlemlerini açıklayınız.

5)
açıklayınız.

Şarbonu sınıflandırarak, infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemlerini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Biyolojik ajan salgınları
ve sağlık bakımı

Biyolojik ajanların risk
sınıflaması konusunda genel
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajan salgınları
ve sağlık bakımı

Biyolojik ajanların infeksiyon
kontrol önlemlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Biyolojik ajan salgınları
ve sağlık bakımı

Biyolojik ajanların izolasyon
önlemlerini kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Biyolojik ajanların risk sınıflaması



Biyolojik ajanlara ilişkin infeksiyon kontrol önlemleri



Biyolojik ajanlara ilişkin izolasyon önlemleri
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3.1. Biyolojik Ajanlarda Risk Sınıflaması ve Hastalıklar
Salgın amaçlı kullanılan otuzdan fazla biyolojik ajan Hastalık Kontrol Merkezi
(HKM)’nce sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflama, yayılım kolaylığına, morbidite ve mortalite
hızlarına, panik ve sosyal bozulma olasılığına ve hazırlık aşamasına ilişkin gereksinimlere
dayalı olarak yapılmıştır.

3.1.1. A Sınıfı: Topluma ve Ulusal Güvenliğe Risk Oluşturan Yüksek
Öncelikli Hastalıklar ya da Ajanlar


İnsandan-insana geçiş kolaydır.



Ölüm riski yüksek olup, toplumsal sağlığı ciddi derecede olumsuz şekilde



Toplumsal panik ve sosyal bozulma oluşturur.



Toplum sağlığı hazırlığı açısından özen ve dikkat gerektirir.

etkiler.

Şarbon (Bacillus anthracis), Botulizm (gıda zehirlenmesi) (Clostridium botulinum
toxin), Veba (Yersinia pestis), Suçiçeği (Variola majör), Tularemi (Francisella tularensis),
viral kanamalı ateş, filovirüsler; ebola, arena virüsler, lassa.

3.1.2. B Sınıfı: Hastalığa ya da Ölüme Neden Olan İkincil Öncelikli
Ajanlar


Yayılım şiddeti orta derecededir.



Düşük oranlarda ölüm gerçekleşir.


Sürekli izlem ve HKM önerilerine uygun kapasitesi yüksek laboratuvarlara
gerek vardır. Brusella (Brucella species), Clostridium Epsilon toksin perfringens, Gıda
güvenliği tehditleri (Salmonella, Escherichia, Shigella), Ruam hastalığı (At nezlesi)
(Burkholderia mallei) Melioidosis (Burkholderia pseudomallei), Stafilokok enterotoksin B,
Papağan humması (Chlamydia psittaci), Ateşli humma (Coxiella burnetii), Ricinus
communis’den gelen risin toksin (hint fasülyesi), Tifüs ateşi (Rickettsia prowazekii), Viral
ensefalit (alphaviruses), Su güvenliği tehditleri (Vibro cholerae, Cryptosporidium parvum).

3.1.3. C Sınıfı: Geleceğe Yönelik Kitlesel Yayılımlar İçin Tasarlanmış,
Planlanmış, Yüksek Morbidite ve Mortalite Nedeni Olabilecek Patojenler


Kolaylıkla elde edilebilirler.



Kolaylıkla üretilebilir veya yayılabilirler.



Hastalık yapma ya da ölüm oranlarında ciddi artış yaratan başlıca sağlık
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sorunlarına neden olurlar (hantavirüs, tickborne virüs, çok ilaca dirençli tüberküloz (MDR
TB), Nipah virüsü vb.

3.2. Bazı Biyolojik Ajanlar
3.2.1. Çiçek/ Majör Çiçek Hastalığı
Çiçek hastalığı çiçek virüsünden (orthopoxvirus ailesinden variola virüsü)
kaynaklanan akut bulaşıcı bir hastalıktır. Bu virüsün böcekler veya hayvanlarla taşınıp
taşınmadığı bilinmemektedir. Çiçek hastalığı 1980’de yok edilmiştir. Dirençli olup, aerosol
formda iken yüksek bulaştırıcılık özelliğine sahiptir. Günümüzde çiçek hastalığı riski
düşüktür.
Virüs, insandan insana infekte vücut sıvıları ile doğrudan temasla, damlacık ya da
hasta bireye ait kontamine objelerden (giysi, yatak vs.) bulaşabilir. Virüsün tek doğal kaynağı
insandır. Kuluçka dönemi 7-17 gündür. Bu dönemde herhangi bir belirti-bulgu vermeyip,
bulaştırıcılığı yoktur. İlk belirtiler; ateş, kızarıklık, baş ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı ve bazen
de kusma gibi belirtilerin görüldüğü prodromal dönemdir. 2-4 gün süren prodromal dönemin
ardından ateş düşer; hasta birey kendini daha iyi hisseder ve döküntüler başlar. Ağız ve dil
üzerinde küçük kırmızı noktalar meydana geldikten 2-3 gün sonra hastalığa özgü kızarıklıklar
gelişir. Kızarıklık, yüz ve ekstremitelerde gözlenir ve 24 saat içinde vücudun tüm bölümlerine
yayılır. İlk olarak yüz, daha sonra kol ve bacaklara yayılan döküntüler, sırasıyla maküler,
papüler-veziküler ve püstüler forma dönüşür (Döküntüler kabarcığa dönüşür, kabarcık önce
keseye sonra abseye dönüşür ve kabuk bağlar.) Kızarıklık süreci yavaştır. Her aşama yaklaşık
1-2 gün sürer. Abseler dermis tabakasına derin şekilde (4-6 mm kalınlığında) lokalizedir.
Abseler genişlediğinden ağrı ve ateş kaydedilir. Ateşteki ikinci ani yükseliş, ikincil bakteriyel
infeksiyonlarda önemlidir. Döküntüler kol ve bacaklarda sık olup, 8-14 gün içerisinde
kabuklanmaya başlar. Bulaştırıcılık, döküntülerin başlamasını izleyen ilk haftada yüksek olup,
kabuklar dökülünceye kadar devam eder. Son kabuk döküldükten sonra, kişi artık bulaştırıcı
değildir. Bu dönem üç hafta sürer. Abseler, bacağın distal kısımlarında yaygın olup, avuç içi
ve ayak tabanında da görülebilir. Yağ bezlerinin hasar görmesi sonucu ayrılan dokuların
kabuk bağlaması ile skar doku oluşur.
Çiçek hastalığının iki klinik formu; variola major ve variola minördür. Variola minör;
hastalığın daha hafif seyreden formu olup, ölüm hızı %1 veya düşüktür. Variola majör ise
yaygın döküntüler ve yüksek ateşle seyreden daha ağır formdur. Variola major formunda
döküntülere organsal yanıtlar da eklenmekte ve ölüm hızı %30’lara kadar yükselebilmektedir.
Bulaşma, orofaringiyal lezyonlar ile gerçekleşir. Damlacık ile direkt temas ya da damlacık ile
infekte olan giysi, yatak çarşafı ya da diğer kumaşların kullanımı yoluyla hastalık yayılır.
Çiçek hastalığının komplikasyonları; sıvı ve elektrolit dengesizliği, yanıktaki gibi aşırı deri
kaybı, bronşit ve pnömoni, göz infeksiyonundan dolayı körlük, artrit ve ensefalit’dir.
Çiçek, tanısı laboratuvar testlerine gerek duyulmaksızın konulur. Ancak, döküntülerin
ilk 2-3 gününde suçiçeği (varisella) ile karıştırılabilir. Suçiçeğindeki lezyonlar daha yüzeyel
olup, gövdede yaygındır. Varisella durumunda hasta bireyin sağlık öyküsü, aşı öyküsü alınır
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ve hastalığın klinik seyri öğrenilir. Özgün tedavisi olmayıp, ikincil bakteriyel infeksiyonların
gelişmesini önlemek amacıyla antibiyotikler kullanılabilir. Laboratuvar çalışmalarında
antiviral ajanlardan Cidofovir ile ilgili olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Bağışıklık
geliştiğinden, ikinci kez hastalık ortaya çıkması oldukça enderdir. Biyolojik ajanlar salgın
amaçlı kullanıldığında, durum rapor edilmelidir.
Salgın kontrol altına alındığında, hastalar hastaneye kabul edilmelidir. Odalar negatif
basınçla sınırlandırılmalı ve yüksek verimli hava filtresi (HEPA) ile donatılmalıdır. Eldiven,
önlük ve maske kullanımını içeren standart, temas ve hava yolu önlemleri, titizlikle
uygulanmalıdır. Suçiçeği şüphesi olan hastaların bakımından sorumlu olup, aşısız çalışanlar,
fit-test N95 veya yüksek kalitede gaz maskeleri takmalıdır.
Tüm çamaşır ve atıklar biyolojik tehlikeli etiketli çantalara koyulmalı ve yıkanmadan
veya yakılmadan önce otoklava konulmalıdır. Suçiçeği virüsü ile kirlenmiş yüzeyler hastane
infeksiyon kontrolünde standart olarak kullanılan hipoklorit ve kuaterner amonyak gibi
dezenfektanlar ile temizlenmelidir.
Çiçek hastalığında infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 1 de
özetlenmektedir:
Tablo 1: Çiçek hastalığında infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel
•
durum
•

2–4 gün atipik belirtiler (ateş, kas ağrısı)

Tedavi
•

Özel tedavi gerektirmez.

Yüz, el ve ayaklarda ani veziküler/püstüler kızarıklıklar

•

İzolasyon

•

Destekleyici tedavi (sıvı tedavisi, ikincil deri infeksiyonları için antibiyotik tedavisi)

•

Temastan sonra 2-3 gün içerisinde uygulanan aşı hastalığı önler.

•

Temastan sonra 4-5 gün içerisindeki aşılama ölümü önler, hastalığı önlemez.

KKM

Standart önlemlerin yanı sıra, havadan ve damlacık yoluyla geçen mikroorganizmalara
karşı önlemler birlikte uygulanır (kabuklar dökülünceye kadar; genellikle 3–4 hafta)

Not

Tüm acil hizmetler ve hastane personeli aşılanmış olmalıdır.

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Mayo
Clinic.
(2014).
Smallpox:
treatments
and
drugs.
http://www.mayoclinic.com/health/smallpox/DS00424/DSECTION=treatments-and-drugs

Retrieved

from
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Şarbon, sporla üreyen bir bakteri olan Bacillus anthracis’in neden olduğu bir
hastalıktır. Organizma topraklarda bulunur. Hayvanlar kirlenmiş alanlardan beslendiğinde
infekte olurlar. Kontamine hayvan eti yendiğinde/ manüple edildiğinde, kirli hayvansal
ürünlerle/ toprak ile temas edildiğinde insana bulaşır. Kasıtlı olarak yayılım olmadıkça,
görülme sıklığı oldukça düşüktür. İnfekte insan veya hayvanın kanı ve dokuları ile temas
edildiğinde sporlar çoğalmaya başlar.
Aerosol formdan/doğal ortamdan bulaşma ortaya çıktığında, kişisel koruyucu
malzeme (KKM) kullanılmalı, N95 maskesi benzeri bir solunum aleti/ eş değeri/ hava
temizleyen solunum aletleri kullanılır. Kirli kişisel giysilerin koruyucu dekontaminasyonu
zorunludur.
Şarbon insanda üç klinik formda meydana gelir. Bunlar; inhalasyon, deri ve şarbondur.
Biyolojik ataklarda, şarbon sporları ile bulaşan aerosollere rastlanır.

3.2.2. Solunumsal Şarbon
Şarbon sporunun üremesinden sonra klinik belirtiler hızlı bir şekilde ortaya çıkar.
Solunumsal hastalıklarda inkübasyon süresinin 1-6 gün olduğu ancak bu sürenin antibiyotik
kullanımı ile uzatılabileceği bildirilmektedir.
Solunumsal şarbon iki aşamalıdır. İlk aşama herhangi bir gribal infeksiyon gibidir.
Hastalık birkaç saatten birkaç güne kadar devam edebilir. Erken klinik belirtiler; ateş, kas
ağrısı, baş ağrısı, öksürük, göğüste rahatsızlık hissi, hâlsizlik, karın ağrısı ve göğüs ağrısıdır.
En önemli belirtiler ise aşırı hâlsizlik, ateş, aşırı terleme, sık mide bulantısı ve kusmadır.
Normalde 1-3 gün sonra başlayan ilk aşama, bazen kısa süreli iyileşme sonrası ateş, dispne,
terleme, siyanoz ve şok ile karakterize hızlı ve ilerleyici ikinci aşamaya geçer. Solunumsal
şarbonu erken dönemde tanılamak amacıyla kullanılan bir görüntüleme testi
bulunmamaktadır. Klinik ve epidemiyolojik verilere dayanarak şarbon şüpheli ve klinik uyum
gösteren bireylerden göğüs filmi veya göğüs bilgisayarlı tomografi (BT) veya her ikisi
istenebilir. Ayrıca, kültür ve periferik kan örneği alınır. Hastalığın akciğerlere yayıldığı
durumlarda, plevral ve serebrospinal sıvı, plevra ve akciğer biyopsisi, kültüre gönderilir.
Balgam kültürü ve gram boyama uygun olmayabilir.
Solunumsal şarbonda erken ven içi antibiyotik tedavisi yaşama şansını arttırır. Sıvı,
elektrolit ve asit-baz dengesizliklerine yönelik agresif destekleyici bakım önemlidir.
Günümüzde, ven içi siprofloksasin veya doksisiklin ve bir veya iki ek antimikrobik tedavi
olarak önerilmektedir.
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Solunumsal şarbonda infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 2 de
özetlenmektedir:
Tablo 2: Solunumsal şarbonda infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel
•
Durum

İlk evre (temas sonrası 10 gün–6hafta): gribe benzer semptomlar; ateş, solunum
zorluğu, öksürük, konjesyon, göğüs ön kısmında rahatsızlık hissi

•

İkinci evre (ilk semptomlar görüldükten 2–4 gün sonra): solunum yetmezliği, sepsis,
hemodinamik yetersizlik

Tedavi

60 gün antibiyotik tedavisi, destekleyici yoğun bakım

KKM 

Standart önlemler

Not•

Su, sabun ya da sporla temas sonrası klorheksidin glukonat %2 ile 30-60 sn el
yıkama (alkollü el fırçaları sporlara karşı etkisizdir)

•

Bireyden bireye geçiş yoktur.

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2007). Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious
agents in healthcare settings. Table 3: infection control considerations for high-priority (CDC category A)
diseases that may result from bioterrorist attacks or are considered to be bioterrorist threats. Retrieved from
http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007ip_table3.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2014). Centers for Disease Control and
Prevention expert panel meetings on prevention and treatment of anthrax in adults. Retrieved from
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-0687_intro

3.2.3. Deri Şarbonu
Yaklaşık 7 günlük (aralık: 1-12 gün) bir inkübasyon süresinden sonra, deri şarbonunun
temel lezyonu (olağan, ağrısız, kaşıntılı bir papül olarak) genellikle yüz, baş, boyun ve üst
ekstremiteler gibi açık alanlarda ortaya çıkar. Papül genişler ve merkezi bir vezikül hâline
gelir. Bül veya gode bırakmayan ödem oluşur. Vezikül genişler ve 1-2 gün içinde ülserleşir,
hemorajik, depresif ve nekrotik hâle gelerek siyah yara oluşur. Siyah yara kuruduktan 1-2
hafta sonra dökülür. Bölgesel lenfadenopati, ateş, titreme ve yorgunluk meydana gelebilir.
Sistemik hastalıkların tedavi edilmediğinde ölüm oranı %20’dir.
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Deri şarbonunda
özetlenmektedir:

infeksiyon

kontrolü

ve

izolasyon

önlemleri

Tablo

3’te

Tablo 3: Deri şarbonunda infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel
•
durum
•

Temas bölgesinde lokal ödem, zamanla makül ya da papül gelişir.

•

Kaşıntı, yara, eskar dokusu ve Lenfanjit ve lenfadenopati olabilir.

Temastan 2 hafta sonra izlenir.

Tedavi

60 gün antibiyotik tedavisi ve yara bakımı

KKM
•

Standart önlemler

•
Not•

Bol drenaj durumunda ek temas önlemleri
Su, sabun ya da sporla temas sonrası, klorheksidin glukonat %2 ile 30-60 sn el
yıkama (alkollü el fırçaları sporlara karşı etkisizdir)

•

Dünyada yılda 2000 kişide görülür.

•

Tedavi edilirse %1; tedavi edilmezse ≥%20 ölüm riski bulunur.

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2007). Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious
agents in healthcare settings. Table 3: infection control considerations for high-priority (CDC category A)
diseases that may result from bioterrorist attacks or are considered to be bioterrorist threats. Retrieved from
http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007ip_table3.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2014). Centers for Disease Control and
Prevention expert panel meetings on prevention and treatment of anthrax in adults. Retrieved from
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-0687_intro

Şarbon’un kişiden kişiye taşınma yolu pek bilinmemektedir. Hastalar standart
izolasyon önlemleriyle standart bir hastane odasına kabul edilebilirler. Hastalar ile temas
hâlinde olan diğer bireylere yönelik herhangi bir tedavi gerekmemektedir.
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3.2.4. Gastrointestinal Şarbon
Gastrointestinal (GI) şarbonda infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 3 de
özetlenmektedir:
Tablo 3: Gastrointestinal şarbonda infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel Durum
•
•

Kontamine et yedikten sonra 2–5 gün içerisinde ateş, yaygın abdominal
ağrı ve hassasiyet, bulantı ve kusma
Barsak perforasyonuna kadar ilerleyebilecek şekilde ülseratif lezyonlar

Tedavi

60 gün antibiyotik tedavisi, destekleyici bakım

KKM

Standart önlemler

Not

•

Su, sabun ya da sporla temas sonrası klorheksidin glukonat %2 ile 30-60
sn el yıkama (alkollü el fırçaları sporlara karşı etkisizdir)

•

ABD’nde kayıt yok

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2007). Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee (HICPAC). 2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious
agents in healthcare settings. Table 3: infection control considerations for high-priority (CDC category A)
diseases that may result from bioterrorist attacks or are considered to be bioterrorist threats. Retrieved from
http://www.cdc.gov/hicpac/2007IP/2007ip_table3.html
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2014). Centers for Disease Control and
Prevention expert panel meetings on prevention and treatment of anthrax in adults. Retrieved from
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/20/2/13-0687_intro

Vebanın etkeni gram negatif kokobasili Yersinia Pestis’dir. Yersinia pestis, insan ve
hayvanlarda akut ve ölüm olasılığı olan infeksiyonlara neden olan bir bakteridir. Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)’nde (özellikle; Arizona, Colorado, New Mexico) yılda10-15 olguya
rastlanmaktadır. Veba, kasten yayıldığında nadiren inhalasyon yoluyla bulaşır.
Normal şartlar altında, veba, infekte pire ısırığı ve bazen de infekte vücut sıvıları ve
dokularıyla direk temasla veya damlacık yoluyla insana bulaşır. Vebanın biyolojik tehdit
şeklinde kullanılmasının ve gelişmesinin uzun bir geçmişi vardır. Herhangi bir biyolojik
saldırı sonrası birincil pnömonik atak gerçekleşebilir.
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Veba, ateşli ve ciddi bir hastalıktır. İnfeksiyonun en ölümcül formu olan pnömonik
veba, basil inhalasyonu ile gelişebilir. Pnömonik vebanın kuluçka süresi genellikle 2 ila 4
gündür (1-6 gün arası). Hastalık sürecinde ortaya çıkan belirtiler; akut dönemde hâlsizlik,
yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, dispne ve hızlı gelişen klinik sepsisi
takiben öksürüktür. Hemoptizi, uygun klinik ortamdaki veba şüphesinin klasik işaretidir.
Ancak hastanın balgamı sulu ya da pürülan da olabilir. Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı
gibi GI sistem belirtileri pnömotik vebada belirgin olabilir. Servikal bubo (Boyun lenf
bezlerinin şişmesi) enderdir. Artan nefes darlığı, stridor ve siyanoz ile hızla ilerleyen bir
hastalıktır. Hastalığın başlangıcının 2 ila 4 gün içinde hızlı ilerleyen solunum yetmezliği ve
sepsis, pnömonik veba açısından tipiktir.
İnsanlarda gözlenen veba 5 ayrı tipte izlenir. Bubonik, pnömonik ve septisemik
formlar sıktır. Veba memenjiti ve faringiyal veba ise diğerleridir. Oküler vebaya ise başıboş
dolaşan katır geyiklerinde rastlanmaktadır.
Biyolojik atak sonrası gelişen, doğrulanmış pnömonik veba olgusu, özellikle yüksek
şüphe altında ise bazı semptomların varlığı ile ön tanı konulabilir. Hızlı ilerleyen solunum
yolu infeksiyonu veya sepsis olmaksızın şiddetli pnömoninin diğer nedenleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Laboratuvar bulguları sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ile uyum
gösterir. Lökosit ve nötrofil sayıları yüksek olup, bu sayı olgunlaşmamış formları da
kapsamaktadır. Trombositler, normal/ düşük sayıda olabilir. Pıhtılaşma bozuklukları
açısından; protrombin zamanı (PT), parsiyel tromboplastin zamanı (PTT) ve uluslararası
normal oranında (INR) uzama dikkat çekicidir. Karaciğer fonksiyon testleri ve anormal
böbrek fonksiyonları sistemik hastalığa eşlik eder.
Şüpheli veba olgularında, laboratuvar sonuçları alınmaksızın hızla antibiyotik
tedavisine başlanmalıdır. Levofloksasin (Levaquin), veba tedavisinde ve temas ettikten sonra
Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylanmıştır.

3.2.5. Bubonik/Lenf Bezi Vebası
Bubonik vebada
özetlenmektedir:

infeksiyon

kontrolü

ve

izolasyon

önlemleri

Tablo

5’te

Tablo 5. Bubonik vebada infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel•
durum
•
Tedavi
•
•

Temastan 2-6 gün sonra: infekte alanda geniş, hassas ve akıntılı lenf nodları ve
ateş
Tedavi edilmediğinde septisemi ya da ikincil ya da veba memenjiti gelişir.
Antibiotikler (streptomisin, doksisiklin, gentamisin, siprofloksasin)
Destekleyici önlemler: oksijen, IV sıvılar
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KKM

Standard Önlemler

Not

Tedavi edilmediğinde %50 ölüm

IV: Ven içi; Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
U.S. Department of Health and Human Services (U.S. DHHS). (2014). Managing internal
contamination. Retrieved from http://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm

3.2.6. Pnömonik Veba
Pnömonik vebada infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 6’da
özetlenmektedir:
Tablo 6: Pnömonik vebada infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel durum
•
•

Tedavi •
•

1–6 gün: ani ateş yükselmesi, titreme, bitkinlik, kas ağrısı ve ilerleyici
şekilde uyku hâli
Tedavi edilmezse, yetişkin/ akut solunumsal sendrom ve refrakter akciğer
ödemi, şok, hipotansiyon, çoğul organ system yetmezliği ya da veba
menenjitisi
Antibiotikler (streptomisin, doksisiklin, gentamisin, siprofloksasin)
Destekleyici önlemler: oksijen, IV sıvı uygulaması

KKM

48 saat süreyle antibiotik tedavisi alıncaya kadar damlacık infeksiyonu
önlemleri ve izleyen dönemde standart önlemler alınır.

Not

Tedavi edilmediğinde ölüm (%50)

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak: Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare
Professionals.
Wild
Iris
Medical
Education,
Inc.
Retrieved
from
http://www.nursingceu.com/courses/496/Bioterrorism-Response-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-MedicalEducation.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
U.S. Department of Health and Human Services (U.S. DHHS). (2014). Managing internal
contamination. Retrieved from http://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm
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3.2.7. Septisemik Veba
Septisemik vebada infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 7’de
özetlenmektedir:
Tablo 7: Septisemik vebada infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel durum
•

Tedavi

Genellikle, pnömonik ya da lenf bezi vebası ile ilişkili olup, birincil
kaynaklı da olabilir. Bazen birincil olarak gelişebilir.

•

Ani ateş yükselmesi, titreme, hâlsizlik, karın ağrısı, bulantı ve kusma

•

Purpura, yaygın damar içi pıhtılaşma, hipotansiyon, şok

•

Antibiotikler (streptomisin, doksisiklin, gentamisin, siprofloksasin)

•

Destekleyici önlemler: oksijen, IV sıvılar

KKM

Standart Önlemler

Not

Tedavi edilmediğinde ölüm (%50)

Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
U.S. Department of Health and Human Services (U.S. DHHS). (2014). Managing internal
contamination. Retrieved from http://www.remm.nlm.gov/int_contamination.htm

3.2.8. Gıda Kaynaklı Botulizm
Clostridium botulinum toprakta yaşayan, sporlu bir organizmadır. Nörotoksini
oldukça güçlü olup, yetişkinlerde <1 mikrogramı öldürücüdür. Solunum paralizisi yapar.
Tedavisiz olgularda ölüm gerçekleşir. ABD’de yılda 30-50 ölüm olgusuna rastlanmaktadır.
Botulizm kontamine konserve edilmiş, tütsülenmiş ya da vakumla paketlenmiş gıdalarla
bulaşır. Sporları inhale edilebilir.
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Gıda kaynaklı botulizmde infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 8’de
özetlenmektedir:
Tablo 8: Gıda kaynaklı botulizmde infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel durum •

Yetişkinler: göz kapaklarında düşme, çenede gevşeme;
yutmada, konuşmada ve görmede güçlük;

•

Simetrik desendan proksimalden-distale doğru güçsüzlük and
solunumda bozulma

•

Bebek ve çocuklarda: baş kontrol kaybı, uzuvlarda güçsüzlük,
solunum zorluğu, kabızlık, uyku hâli, öğürme refleksinde
kayıp

•

Antitoksin HKM’nden elde edilebilir; semptomların şiddetini
azaltabilir

•

Destekleyici
uygulanır.

Tedavi

tedavi,

gerekiyorsa

mekanik

ventilasyon

KKM

Standart önlemler

Not

Nötralizan antikor uygulanarak korunma sağlanabilir. Equine
botulinum antitoksini ya da spesifik human
Hiperimmün globulin ile pasif bağışıklık sağlanabilir.
Botulinum toksoid aşısı ile endojen bağışıklık sağlanabilir.

Hastalık Kontrol Merkezi (HKM); Kişisel Koruyucu Malzeme (KKM)
Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2006). Emergency preparedness and response:
botulism
facts
for
health
care
providers.
Retrieved
from
http://www.bt.cdc.gov/agent/Botulism/clinicians/treatment.asp
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3.2.9. İnhalasyon Botulizmi
İnhalasyon botulizminde infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri Tablo 9’da
özetlenmektedir:
Tablo 9: İnhalasyon botulizminde infeksiyon kontrolü ve izolasyon önlemleri
Genel
durum

Gıda kaynaklı botulizmde olduğu gibidir ancak GI belirtiler görülmez

Tedavi
•

Antitoksin (HKM’nden elde edilebilir; semptomların şiddetini azaltabilir.)

•
KKM

Destekleyici tedavi, gerekiyorsa mekanik ventilasyon uygulanır.
Standart önlemler

Kaynak:
Nathan, M.A., et al. (2015). Bioterrorism Education and Preparedness for Healthcare Professionals.
Wild Iris Medical Education, Inc. Retrieved from http://www.nursingceu.com/courses/496/BioterrorismResponse-Healthcare-CEU-Course-Wild-Iris-Medical-Education.pdf (erişim tarihi: 05.10.2015)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2006). Emergency preparedness and response:
botulism
facts
for
health
care
providers.
Retrieved
from
http://www.bt.cdc.gov/agent/Botulism/clinicians/treatment.asp

3.3. Sonuç
Sık aralıklarla biyolojik ajanlarla temas eden hastalarla karşılaşmayan sağlık
çalışanlarının, biyolojik ajan salgınları programı temelinde hazırlıklı ve bilgili olmaları
önemlidir. Biyolojik ajan salgınları sürecinde hastaneler afet planlarını aktive ederek, sağlık
çalışanlarının spesifik sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar. Sağlık bakım
hizmetlerinin acil birimlerde triyaja ilişkin rol ve sorumluluklarının yanı sıra, stabilizasyon,
ilk yardım, yoğun bakım ve transfer hizmetlerinde de işlevsel olmaları gerekmektedir. Karar
verme ve hasta bakımında önceliği belirlemede, kaynakların doğru kullanımının ve
çalışanların sayısal yeterliliğinin dikkate alınması, bu bağlamda durumu ciddi olan yaralının
ilk olarak tedavi edilmesi temeldir. Sağlık çalışanlarının bulundukları kurumların afet
planlarını ve yönergelerini izleyerek rol ve sorumluluklarının bilincinde olmaları
gerekmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biyolojik ajanlarda risk sınıflaması, hastalıklarda sağlık çalışanlarının infeksiyon
kontrol ve izolasyon önlemlerine ilişkin rol ve sorumluluklarının önemi geniş bir biçimde
irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi topluma ve ulusal güvenliğe risk oluşturan yüksek
öncelikli hastalıklar ya da ajanlardan biri değildir?
a)

Viral ensefalit

b)

Şarbon

c)

Botulizm

d)

Veba (Yersinia pestis)

e)

Suçiçeği

2)
Aşağıdakilerden hangisi hastalığa ya da ölüme yol açan B sınıfı biyolojik
ajanlardan biri değildir?
a)

Brusella

b)

Clostridium Epsilon toxin perfringens

c)

Ricinus communis’den gelen risin toksin (hint fasülyesi),

d)

Tifüs ateşi (Rickettsia prowazekii),

e)

Şarbon

3)
Aşağıdakilerden hangisi geleceğe yönelik kitlesel yayılımlar için tasarlanmış,
planlanmış, yüksek morbidite ve mortalite nedeni olabilecek patojenlerden biri değildir?
a)

Hantavirüs, tickborne virüs

b)

Çok ilaca dirençli tüberküloz (MDR TB)

c)

Nipah virüsü

d)

Stafilokok enterotoksin B

e)

Tickborne virüsü
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4)

Aşağıdakilerden hangisi çiçek hastalığı etken virüsüdür?

a)

Botilismus

b)

Variola virüsü

c)

Tickborne

d)

Nipah

e)

H5N1

5)

Çiçek hastalığının kaç klinik formu vardır?

a)

5

b)

1

c)

2

d)

6

e)

7

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) b, 5) c
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4. CLOSTRIDIUM BOTULINUM TOKSİNİ VE SAĞLIK BAKIMI4

4

Bu bölüm Araş. Gör. Açelya OĞLAKKAYA, Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Biyolojik Ajan Olarak Önemi
4.2. Etki Mekanizması
4.3. Klinik Belirtileri
4.3.1. Klinik Tablo
4.4. Tanı
4.5. Tedavi
4.5.1. Terapötik Uygulamalar
4.6. Biyolojik Ajanlardan Korunma
4.6.1. Önleme
4.6.2. Korunma
4.6.2.1. Aşı ve Kemoprofilaksi
4.6.2.2. Arındırma ve İzolasyon
4.6.2.3. Bulaşabilirlik ve İnfeksiyon Kontrolü
4.7. Afet Durumunda Sağlık Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
tartışınız.

Bir biyolojik ajan olan Clostridium Botulinum Toksininin etki mekanizmasını

2)

Clostridium Botulinum Toksininin klinik belirtilerini tartışınız.

3)

Clostridium Botulinum Toksininin tanı ve tedavisi hakkında tartışınız.

4)

Biyolojik ajanlardan korunma aşamalarını tartışınız.

5)
Bir biyolojik ajan olarak Clostridium Botulinum Toksininin önemi ve sağlık
profesyonellerinin sorumluluklarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Clostridium Botulinum
Toksininin etki
mekanizması

Clostridium Botulinum
Toksininin etki
mekanizmasını anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Clostridium Botulinum
Toksininin klinik
belirtileri

Clostridium Botulinum
Toksininin klinik belirtilerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Clostridium Botulinum
Toksininin tanı ve
tedavisi

Clostridium Botulinum
Toksininin tanı ve tedavisini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Biyolojik ajanlardan
korunma aşamaları

Biyolojik ajanlardan korunma
Okuyarak/Araştırarak
aşamaları kavrayabilmek

Bir biyolojik ajan olarak
Clostridium Botulinum
Toksininin önemi ve
sağlık profesyonellerinin
sorumlulukları

Bir biyolojik ajan olarak
Clostridium Botulinum
Toksininin önemi ve sağlık
profesyonellerinin
sorumluluklarını
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Clostridium Botulinum Toksini



Biyolojik Ajan
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4. BOTULİNUM TOKSİNİ VE SAĞLIK BAKIMI
Mikroorganizmaların, bitkisel veya hayvansal kökenli toksinlerin, insan, hayvan ve
bitkilerde hastalık oluşturmak ve ölüme neden olarak toplumda panik ve afet yaratmak
amacıyla kasıtlı kullanımı şeklinde tanımlanan biyolojik ajan salgınlarında, biyolojik ajanların
diğer canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak amacıyla kullanıldığı izlenir.
Clostridium botulinum, anaerobik, gram-pozitif, sporlu bir bakteri olup, doğada
yaygın olarak bulunmaktadır. Bakteri sporları oksijenin olmadığı, düşük tuz, düşük şeker ve
düşük asit ortamlarda vejetatif şekle dönüşerek botulizm toksini üretmeye başlar. Toksin sinir
uçlarındaki asetil kolin içeren vezikülleri bloke ederek sinir-kas iletimini durdurur. Sonuçta
gevşek tipte paralizi görülür. Paralizinin diyafram ve hava yolları kaslarında gelişmesiyle
solunum durur ve ölüm gerçekleşir.
Botulinum toksini; anaerobik sporlu bir bakteri olan Clostridium Botulinum
tarafından üretilen birbiri ile benzer özellikler taşıyan yedi nörotoksinin ortak adıdır.
Botulinum nörotoksini (BoNT) doğada bilinen en potent toksindir.
Gıda kaynaklı botulizm, yara botulizmi ve bebek botulizmi hastalığın doğal
formlarıdır. Gıda kaynaklı botilizm, önceden işlenmiş C Botulinum toksininin ürediği yanlış
işlenmiş gıda maddelerinin tüketilmesi ile oluşur. Yara botulizmi, kontamine yaralardan C
Botulinum organizması tarafından Botulinum toksininin üremesidir. Bebek botulizmi,
sporların sindirilmesinden sonra bebeklerin bağırsak kolonizasyonundan kaynaklanır (Bal
bakteri içerebilir bu yüzden 1 yaşından küçük çocuklar bal tüketmemelidir).
Sağlık çalışanları, bireylerin ve toplumların yaşamlarını tamamen değiştiren afet
olaylarına karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Sağlık bakım hizmeti sunan sağlık çalışanları, olay yerinde acil yaşam desteğinin verilmesi,
hastane ortamında tıbbi bakım ve tedavinin, rehabilitasyon ve topluma uyum sürecinde ise
afetzedelere gerekli eğitimin verilmesi sorumluluğunu taşırlar. Özellikle, iletişimin
sağlanması, ekip üyelerinin tıbbi girişimlere ilişkin rol ve sorumlulukları biyolojik ajan
salgınlarında önemli bir yer tutmaktadır.

4.1. Biyolojik Ajan Olarak Önemi
Botulinum Toksini (BoNT), ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC)
tarafından yapılan biyolojik ajanlar sınıflandırılmasında Kategori A’da yer almaktadır.
Japonya’da bulunan “Yüce Gerçek” (Aum Shinrikyo) tarikatının farklı zamanlarda Tokyo’da
Botulinum ile birkaç kez saldırı girişimlerinde bulunduğu bilinmektedir. 0.1-0.3 μm çapındaki
toksin partikülleri, aerosol şeklinde yayılmaya uygundur. Bu amaçla, balistik füzeler veya
havadan sprey kullanımı yoluyla kolaylıkla hedef kitleye yayılabilir.
Sağlık çalışanları; ilk olarak risk gruplarını tespit ederek, canlı bomba veya ateşli silah
yaralanması nedeniyle meydana gelmiş travma, kanama gibi pek çok duruma hızlı ve etkin
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reaksiyon göstermeli ve olay anında yaşam desteği sağlayarak standartlara ve ulusal yasalara
uygun bakım vermelidir.
Botulinum Toksini (BoNT), inhalasyon veya gıda-su kaynaklı botulizme neden olur.
Botulizm gelişme süresi ve hastalığın derecesi, alınan toksin veya bakteri miktarına ve temas
yoluna bağlıdır. BoNT ağız yoluyla alındıktan 18-36 (2 saate kadar inebilir) saat sonra klinik
bulgulara rastlanırken, inhale edildiğinde 12-36 (<1 saat olabilir) saat içerisinde hastalık
ortaya çıkar. Botulizmde klinik belirti ve bulgular geriye dönebilir, ancak bu dönüşüm
haftalar hatta aylar gibi uzun zaman alabilir.
Botulizm toksini, kan-beyin bariyerini aşmaz. Kraniyal sinir disfonksiyonu, fasiyal
sinir zayıflığı ve iletişim güçlüğü yapabilir. Bu belirtiler santral sinir sistemi tutulumu
belirtileri ve uyuşukluk için doğru olmayabilir.
Botulizmin bir biyolojik saldırıya bağlı geliştiğini düşündüren ipuçları;
 Özellikle belirli bir coğrafik bölgede herhangi bir riskli gıda tüketiminin olmadığı
durumda belirgin bulbar palsi ile akut flask paralizinin >2 olguda görülmesi,


Belirgin bir ortak kaynak olmaksızın, ani başlayan çok sayıda küçük salgınların

varlığı,
 Tip C, D, F veya G ve deniz ürünleri tüketimi olmaksızın toksin E gibi nadir
toksin tipleriyle hastalık gelişimidir.
Biyolojik ajan salgınları, toplumda ve dünyada nadir karşılaşılan olaylardır. Bu tür
olaylara sağlık çalışanları yeterince hazır olmayabilir; ilk vakaların belirlenmesi, bulaş
yollarının bilinmesi, tedavisi, sağlık personeli ve diğer hastalara bulaşımın önlenmesi
konusunda ve dekontaminasyon işlemlerinde önemli sıkıntılar yaşanabilir. Dolayısıyla böyle
bir olayla karşılaşmadan önce sağlık personeli biyolojik ajanlar konusunda eğitim almalıdır.
Biyolojik ajanların etkileri günler veya haftalar sonra da ortaya çıkabileceği için ikincil
salgınlar daha sonra da görülebilir. Acil ekibi şüpheli olguları belirlemeli ve bu hastalar
hastaneye girişten itibaren izole edilmelidir. Biyolojik ajan salgınlarında hastanelere korku ve
endişe içinde çok fazla kişi başvuracaktır. Hastaların kabulünde ve önceliklerin
belirlenmesinde olgu tanımının iyi yapılması önemlidir. Ayrıca, toplumda psikolojik desteğin
sağlanması ve anksiyetenin giderilmesi de hastanelerdeki işleri kolaylaştıracaktır.

4.2. Etki Mekanizması
BoNT gıda yolu ile alındığında duodenum ve jejunumda emilerek kana geçer ve
periferik kolinerjik sinapslara taşınır. Toksinin B zinciri motor nöronların aksonları üzerinde
bulunan reseptörlere bağlanır ve endositoz ile hücreye girer. Bir endopeptidaz olan A zinciri,
nörotransmitter içeren veziküllerin hücre membranı ile birleşmesi için gerekli olan proteinleri
parçalayarak sitotoksik etki oluşturur. Sonuç olarak, nöromusküler bileşkede asetilkolin
deşarjını ve nörotransmisyonu önleyerek, nörolojik disfonksiyon ve desendan flask paraliziye
neden olur. A zincirinin etkisi geri dönüşsüz olduğundan; iyileşme ancak nöronun yeni akson
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oluşturması ile olanaklıdır ve bu da aylar sürer. Botulizmde asetilkolinin eksikliği görülür. Bu
nedenle diğer nörotoksik ajan zehirlenmelerinde klinik düzelme sağlayan atropin botulizmde
etkisizdir, aksine klinik bulguların ağırlaşmasına neden olabilir. Bilinen en güçlü nörotoksin
olan Botulinum, migren ataklarının tedavisinde, strabismus, blefarospazm, tortikoliz ve
tetanoz gibi spastik tablolarda, vasküler ve travmatik spastisite durumlarında, fokal distoni ve
terleme bozukluklarında, lokalize kas spazm ve ağrılarında, düz kasların hiperaktivitelerinde
ve plastik cerrahi ile kozmetik alanında da geniş bir uygulama alanına sahiptir.

4.3. Klinik Belirtileri
İnkübasyon süresi: 12-72 saat (Aerosol yolla temasda<1 saat)’dir.
 Botulizmin başlangıç belirtileri; bulanık görme, midriazis, disfaji, dizartri, disfoni
ve kas güçsüzlüğüdür. Maruz kaldıktan 24-48 saat sonra nöromusküler belirtiler görülür,
paralizi simetrik olarak aşağıya iner ve solunum yetmezliği görülür. Paralizinin iyileşmesi
haftalar hatta aylar sürebilir.
Diğer belirtiler;
 Ani başlayan, ateşsiz, simetrik diplopi, pitozis, bulanık görme, midriyasis,
fotofobi, fasiyal paralizi, disfoni, disfaji ve disartri ile başlayan desendan flask paralizi.
 Simetrik; hipotoni ve boyun ve kollarda güçsüzlük ile başlayan, takiben solunum
kasları ve ekstremiteleri tutan desendan iskelet kas paralizisi.


Bilinç kaybı görülmez.

 Diğer otonom sinir sistemi belirtileri: postural hipotansiyon, ağız kuruluğu,
kardiyovasküler, intestinal ve üriner otonomik disfonksiyon.

4.3.1. Klinik Tablo
Toksinin yayılım yoluna bağlı olarak dört değişik klinik tablo oluşur:


Besin zehirlenmesi



Yara botulizmi



İnfant botulizmi



İnhalasyon botulizmi

Son yıllarda erişkin intestinal kolonizasyon botulizmi ve enjeksiyonla ilişkili botulizm
de literatüre girmiştir. Klinik olarak en sık görülen ve en önemli olan tip besin
zehirlenmesidir. İçinde toksin oluşmuş besinlerin yenmesinden sonra genel olarak hâlsizlik,
zayıflık, baş dönmesi ile başlar. Bulbar paralizi, oküler semptomlar ve simetrik ilerleyen bir
kas paralizisi gelişir. Erken dönemde; oküler kaslar (pitosis, diplopi, akomodasyon felci ve
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midriyazis sonucunda görme bozuklukları) ve dil kaslarında hareket zorluğu, ağız ve boğazda
kuruluk belirtileri, takiben genellikle simetrik ve yukarıdan aşağıya doğru ilerleyen, flask
paralizi gerçekleşir. Hastalarda, bilinç kaybı ve ateş görülmez. Kusma, bulantı, kabızlık veya
ishal nadiren görülebilir. Diyafram ve yardımcı solunum kaslarının ilerleyici flask paraliziye
katılmasıyla solunum yetmezliği aniden gelişebilir.
İnhalasyon botulizmi ilk kez 1962 yılında gelişen bir laboratuvar kazası sonrasında
tanımlanmıştır. Toksin-A nedeniyle ortaya çıkan bu botulizmde, temastan 3 gün sonra
boğazda mukus tıkacı, disfaji geliştiği, ateş olmadan üşüme ve titreme ile başladığı ve 4.
günden sonra intestinal intoksikasyon ile aynı klinik belirtilerin ortaya çıktığı gözlenmiştir.

4.4. Tanı
Botulinum antitoksin ile tedavi klinik tanıya bağlı olarak başlamalıdır. Botulizm
ortaya çıktığında biyolojik ajan salgınları akla gelmelidir. Bir grup olaylar meydana
geldiğinde, salgın geniş alana yayılmaya başladığında ve besinler zarar gördüğünde, farklı bir
Botulinum toksin çeşidi yayıldığında veya salgını tetikleyen faktörler arttığında biyolojik ajan
salgınları düşünülebilir. Besinlere ve yayılma öyküsüne dikkat ederek salgının kaynağı
belirlenebilir. İnsanlar benzer belirtiler göstermeye başladığında hastalar sorgulanmalıdır.
Laboratuvar bulguları özgül olmadığından, tanı anamnez temel alınarak ve klinik
olarak konulmaktadır. Botulizm tanısını koymak hem hastalığın insidansının çok düşük
olması hem de açığa çıkan erken belirtilerin diğer paralitik hastalıkları taklit etmesi nedeniyle
oldukça zordur. Botulizmin biyolojik saldırı sonucu geliştiğini düşündüren bazı ipuçları
bulunabilir.
Tanıda laboratuvar testleri çok yardımcı olmasa da referans merkezlerde uygulanan
biyoassay fare nötralizasyon yöntemi ile tanının desteklenmesi yoluna gidilebilir. Şüpheli gıda
veya hasta serumu farelere verilerek gelişen klinik belirtilere veya eş zamanlı olarak verilen
antitoksine karşı yanıt gözlenir. Biyolojik saldırıyı takiben ilk 24 saatte temaslı gruplardan/
bireylerden alınan nazal örneklerde ELISA yöntemiyle toksin gösterilebilir. Toksin çok güçlü
olduğu için enfektif dozu çok düşüktür. Bu durum antikor yanıtının oluşmasını engelleyen bir
faktördür. Bu nedenle botulizmden kurtulan hastalar koruyucu antikor cevabı geliştiremezler.
Diğer tanımla, kişi aynı klinik bulgularla tekrar Botulinum intoksikasyonu geçirebilir.

4.5. Tedavi
4.5.1. Tedaviye Yönelik Uygulamalar
Botulizm tedavisinin temelinde destekleyici bakım vardır. Destekleyici bakım, yoğun
bakım, mekanik ventilasyon ve parenteral beslenmeyi içerir.
Mortalite ve morbidite genellikle,
 Öğürme refleksi kaybına ikincil pulmoner aspirasyon ve sekresyon atımında
yetersizliğe neden olan disfaji,
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paralizi,

Diyafragmadaki tidal volüme ikincil solunum yetersizliği ve solunum kaslarında

 Farengeal havayolu tıkanıklığı ve üst solunum kaslarında paralizi durumlarında
ortaya çıkar.
Öğürme, öksürme refleksleri, yutma, oksijen saturasyonu, vital kapasite ve solunum
güçlüğünü yakından ve dikkatli bir şekilde izlemek oldukça önemlidir. Entübasyon havayolu
temizliğinin etkin olmadığının göstergesidir ve etkisiz solunumu önler. Antitoksinler toksini
bağlayarak hastalığın ilerlemesini önleyebilir fakat yan etkileri vardır. Bu nedenle, eğer
hastanın hastalığında ilerleme ya da gerileme yoksa antitoksin kullanımı uygun değildir.
İkincil infeksiyonlar yaygındır ve hastalarda ateş gözlenir. Tedavi yöntemleri
infeksiyon gelişen kişilerde maruz kalınan ajanın belirlenebilmesine bağlıdır. Eğer
belirlenemiyorsa geniş spektrumlu yüksek doz antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Ajanın
belirlenmesi durumunda ise duyarlı antibiyotikler seçilerek tedaviye başlanmalıdır.

4.6. Biyolojik Ajanlardan Korunma
Biyolojik ajanlardan korunma birbiriyle bağlantılı iki aşamadan oluşmaktadır:

4.6.1. Önleme
Biyolojik ajanların saldırı amacına dönük kullanılmasını önlemek amacıyla çeştli
çalışmalar yapılmaktadır. Doğal olarak ortaya çıkan ajanlara karşı aşılama önemli bir
önlemdir, ancak genetik mühendisliği ile bu aşıların etkisini sınırlayan ajanlar üretilmiştir.

4.6.2. Korunma
4.6.2.1. Aşı ve Kemoprofilaksi
Botulizm profilaksisi için lisanlı bir aşı bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde profilaksi amacıyla kullanılabilecek, araştırma ürünü niteliğinde DOD pentavalan
Serotip A-E-C. Botulinum toksoid aşısı bulunmaktadır. Günümüzde Botulinum aşısının rutin
kullanımı söz konusu değildir. Aerosol şeklinde BoNT ile karşılaşma riski yüksek askerî
personel ve laboratuvar çalışanlarına uygulanması önerilmektedir. Temas öncesi profilaksi
amacıyla 0.5 ml derin deri altı enjeksiyon yolu ile 0., 2., 12. hafta ve birinci yılda rapel olmak
üzere dört kez uygulanması önerilmektedir. Botulizm bir toksin hastalığı olduğu için
antibiyotik ile kemoproflaksi uygulanması söz konusu değildir.

4.6.2.2. Arındırma ve İzolasyon
BoNT, dış ortam koşularına ve ısıya duyarlıdır. Bu nedenle kontamine materyallerin
10 dakika süreyle kaynatılması, toksinle temas eden dayanıklı yüzeylerin ve nesnelerin
Sodyum Hipoklorit (NaOCl) %5 veya formaldehit ile arındırılması yeterlidir. Arındırma
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işlemi sabunlu su ile de yapılabilir. Biyolojik ajanlara karşı korunma yöntemleri sınırlıdır.
Koruyucu elbiseler, maskeler kısa süreli koruma sağlayabilirler.

4.6.2.3. Bulaşabilirlik ve İnfeksiyon Kontrolü
Botulizm insandan insana yayılmaz. Botulinum toksini sağlam cilde etki etmez.
Standart infeksiyon kontrol yöntemlerinin uygulanması yeterlidir. Botulinum toksini
serbestleyen aerosole maruz kalan afetzedelerin kıyafetleri yıkanmalı ve ortadan
kaldırılmalıdır. Maruziyet durumunda afetzedeler sıcak su ve sabun ile yıkanmalıdır. Enfekte
olmuş yüzeyler de hipoklorit beyazlatıcı solüsyon (%0.1) ile dekontamine edilebilir.
Biyolojik saldırılarda hastanelerin iş yükü aniden artmaktadır. Hastaneler de böyle bir
saldırıya karşı önceden hazırlıklı olmalı ve saldırı anında planlı şekilde hareket etmelidir.
Biyolojik ajanların saldırı amacıyla kullanıldığı afetlerde infeksiyon kontrol ekibinin
görevleri;


İlk vakaların belirlenmesi,



Vakaların hastaneye kabul stratejilerinin belirlenmesi,



İzolasyon yöntemlerinin belirlenmesi,

 Klinik örneklerin alınması, laboratuvara gönderilmesi ve laboratuvarda işlem
yöntemlerinin belirlenmesi,


Dekontaminasyon işlemlerinin belirlenmesi,



Hastane bölümlerinin genişletilmesi ve alternatif bakım ünitelerinin oluşturulması,



İhtiyaçların saptanması,



Vaka sayılarının takibi ve yönetime bilgi akışının sağlanması,

 Biyolojik etkene maruz kalmayan sağlık personelinin korunma yollarının
belirlenmesi,


Personel eğitimi şeklinde özetlenebilir.

4.7. Afet Durumunda Sağlık Bakımı
Afet durumunda sağlık çalışanları; ilk anda riskli grupları (mülteciler, yaralı askerler,
yaşlılar, gebe ve çocuklar vs.) tespit etmelidir. İlk aşama atlatıldıktan sonra, temel
gereksinimlerin karşılanması (beslenme, hijyen, giyinme, barınma gibi.) ile ilgili sorunları
çözmek için farklı bilgi, beceri, deneyim gerektiren çok geniş bir yelpazede rol ve
sorumluluklar yürütürler (Bridges 2003; Hinton Walker, Garmon Bibb ve Elberson 2005; Hsu
ve ark. 2006; Nies ve Mceven 2011; Sanders 2004).
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Afet Durumunda Sağlık Çalışanlarının Görevleri:


Önleyici tedbirleri almak,



Olay anında yaşam desteği sağlayarak bakım gereksinimlerini belirlemek,



Tıbbi tedaviyi ve bakımı gereken standartlarda uygulamaktır (Nies ve Mceven,

2011).
Sağlık profesyonelleri; çalıştıkları kurumlarda var olan afet durumlarına müdahale
çalışmalarına aktif olarak katılarak, eğitim ve tatbikatlarda yer alarak, olası bir afet
durumunda sağlık hizmetleri organizasyonunda üzerine düşen görevleri öğrenmeli ve
uygulayabilme becerisi kazanmalıdır. Hâlen birçok sağlık çalışanı kimyasal ve biyolojik
saldırı konusunda yetersiz bilgiyle çalışmakta ve nasıl müdahale edileceğini bilmemektedir.
Sağlık çalışanları, yakınları tarafından hastaneye getirilen mağdurları kimyasal, biyolojik
ajana maruz kalma ihtimali yönünden değerlendirebilmeli, en kısa zamanda hastane acil
durum planına göre hareket ederek yetkililere haber verilmelidir (Allender ve ark. 2010).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Botulinum toksininin etki mekanizması, tanı ve tedavi yöntemleri, biyolojik ajanlardan
korunma, Botulinum toksininin biyolojik ajan olarak öneminin ele alındığı bu bölümde, sağlık
çalışanlarının hazırlık ve müdahale aşamalarına, tedavi ve bakıma ilişkin rol ve
sorumluluklarının önemi geniş bir biçimde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi botulizim toksinlerinden biri değildir?

a)

Gıda kaynaklı botulizm

b)

Bakteriyel botulizm

c)

Yara botulizmi

d)

Bebek botulizmi

e)

İntestinal botulizmi

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Botulinum toksininin klinik belirtilerinden biri

a)

Bilinç kaybı

b)

Kas paralizisi

c)

Diplopi

d)

Ani başlayan ateş

e)

Otonom sinir sistemi belirtileri

3)

Aşağıdakilerden hangisi Botulinum toksininin özelliklerinden biri değildir?

a)

Botulinum toksini sağlam cilde etki etmez.

b)

Standart infeksiyon kontrol yöntemlerinin uygulanması yeterli değildir.

c)

İnsandan insana yayılmaz.

d)

Enfekte olmuş yüzeyler %0.1’lik Hipoklorit ile dekontomine edilebilir.

e)
Botulinum toksinine maruz kalmış kişilerin kıyafetleri yıkanmalı ve ortadan
kaldırılmalıdır.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik ajan salgınlarında infeksiyon kontrol
ekibinin görevlerinden değildir?
a)

Vakaların hastaneye kabul stratejilerinin belirlenmesi

b)

İzolasyon yöntemlerinin belirlenmesi

c)

Dekontaminasyon işlemlerinin belirlenmesi

d)

Vaka sayılarının takibi ve yönetime bilgi akışının sağlanması

e)

Hastane bölümlerinin sınırlandırılması

5)

Aşağıdakilerden hangisi botulizmin başlangıç belirtilerinden biri değildir?

a)

Bulanık görme

b)

Midriazis

c)

Disfaji

d)

Disfoni

e)

Paralizi

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) b, 4) e, 5) e
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5. CRUSH (EZİLME) YARALANMALARINDA SAĞLIK BAKIMI5

5

Bu bölüm Arş. Gör. Didem ÖZTÜRK, Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından oluşturulacaktır.
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YAZAR NOTU
Elinizdeki bu eser, Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanında hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir. Eserin, AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde eğitimine devam
eden öğrenci arkadaşlarımıza yararlı olmasını dileriz.
Araş. Gör. Didem Öztürk
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Crush (Ezilme) Yaralanmaları ve Sendromu
5.2. Epidemiyoloji ve Fizyopatoloji
5.3. Klinik Belirtiler ve Laboratuvar Bulguları
5.4. Tedavi ve Bakımı
5.5. Kompartıman Sendromu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
veriniz.

Crush (ezilme) sendromunun epidemiyoloji ve fizyopatolojisine ilişkin bilgi

2)
Crush (ezilme) sendromunun klinik belirtiler ve laboratuvar bulgularını
değerlendiriniz.
3)

Crush (ezilme) sendromunda tedavi ve bakım girişimlerini tartışınız.

4)

Kompartıman sendromunu önlemeye yönelik girişimleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Crush (ezilme)
yaralanmaları tedavi ve
bakımı

Crush (ezilme) yaralanmaları
hakkında genel bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Crush (ezilme)
yaralanmaları tedavi ve
bakımı

Crush (ezilme) sendromu
epidemiyoloji ve
fizyopatolojisini
kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Crush (ezilme)
yaralanmaları tedavi ve
bakımı

Crush (ezilme) sendromu
gelişme olasılığı olan
hastaları tanıyabilmek ve bu
sendromun ortaya çıkmasını
önleyebilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Crush (ezilme)
yaralanmaları tedavi ve
bakımı

Crush (ezilme)
yaralanmaların tedavi ve
bakım girişimlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Afet



Deprem



Ezilme



Crush (ezilme) sendromu
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Giriş
“Crush Sendromu” veya “Ezilme Tipi Yaralanmalar” yüksek enerjili ağır travmalar
sonucu görülür. Bu tür yaralanmalarda, ekstremite veya vücut bölümleri ezici kuvvetlerin
etkisi altında kalmaktadır. Crush yaralanmaları, yakın iş birliği içerisinde multidisipliner ekip
yaklaşımı gerektirir. Günlük yaşamda trafik veya iş kazaları sonrası görülmekle birlikte, bu
travmalar sıklıkla büyük felaketlerde ortaya çıkar. Doğal afetlerden özellikle depremlerde
karşılaşılan crush yaralanmaları, yaşamı tehdit eden ve sakat bırakıcı komplikasyonları nedeni
ile dikkatle değerlendirilmelidir. Bu yaralanmalarda, Crush Sendromu gibi ölüm ile
sonuçlanabilen veya kompartıman sendromu gibi ekstremite fonksiyonunu olumsuz
etkileyecek ağır hasta sonuçlarının tanınması ve tedavi ilkelerinin bilinmesi oldukça
önemlidir. Hastalara kaza veya yaralanma yerinde başlatılacak acil tıbbi tedavi ve bakım
uygulamaları, crush yaralanmalarının böbrek veya kalp üzerindeki sistemik
komplikasyonlarını önleyebilir. Bu bölümde ezici ekstremite yaralanmaları sonucu izlenen
Crush Sendromu ve buna bağlı gelişebilecek Kompartıman Sendromu irdelenecektir.
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5.1. Crush (Ezilme) Sendromu
Doğal afetler (deprem, toprak kayması vb.) ya da insanoğlunun oluşturduğu
felaketlerde (savaşlar, terör eylemleri, trafik kazaları vb.) ortaya çıkan ölüm nedenlerinin
başında yaşamsal organların yaralanması gelmektedir. Özellikle depremlerden sonra
ölümlerin ikinci nedeni; künt kas travması sonucu oluşan “ezilme” sendromu ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan komplikasyonlardır. Rabdomiyoliz; çizgili kasların travmatik veya
travmatik olmayan nedenlere bağlı olarak hasara uğraması, kas dokusunda oluşan lizise bağlı
olarak, atık ürünlerin kan dolaşımına salınmasıdır. Bu ürünler crush sendromuna ve bu
tablonun en önemli elemanlarından biri olan akut böbrek yetersizliğine yol açabilir.

5.1.1. Epidemiyoloji
Crush sendromunun görülme sıklığı konusunda net bir veriye ratlanmamaktadır.
Sıklıkla doğru tıbbi istatistiklerin elde edilmesi zor olan afetlerde crush yaralanmaları
görülmektedir. Şiddetli depremlerde ölü/yaralı oranı yaklaşık 1/3 değerindedir. Depremlerde
olguların yaklaşık %80’i travmanın doğrudan etkisi ile kaybedilir. Kalan %10’unda ise minör
travma, diğer %10’unda da majör travma gelişmektedir. Crush sendromunun prognozu;
depremin şiddeti, bina yapısı, yaralanma koşulları ve kurtarma durumuna göre değişkenlik
göstermektedir. Depremlerde, tüm yaralanmaların yaklaşık %2-5’inde crush sendromu
gelişmektedir. Marmara Depremi’nde %1.5, Van Depremi’nde ise %1.4-1.5 sıklığında crush
sendromu gelişmiştir.

5.1.2. Fizyopatoloji
Crush sendromundaki (travmatik radyomiyoliz) ezici kuvvetler, iskelet kasının
yaralanmasına neden olarak bir dizi olaylar zincirini başlatmaktadır. Kas hücresinin
bozulması ve içeriğinin hücre dışı sıvısına geçmesi sonucu akut böbrek yetmezliği gibi ağır
komplikasyonlar gelişebilir. Crush yaralanmalarda kas yıkımına neden olan mekanizmalardan
ilki, başlangıçta ezici güçlerin etkisi ile oluşan basınç-gerilme miyopatisi, ikincisi ise yaralının
kurtarılarak basıncın kalkması ile başlayan reperüzyon miyopatisidir. Her iki mekanizma
sonucunda da kas hücre bütünlüğü bozulur.
Crush yaralanmalarda kas dokusu üzerine gelen basınç, hücrede lizise yol açarak ilk
etkisini gösterir. Ezilme yaralanması sırasında ekstremite damarlarının basınç altında kalması,
kas dokusunun beslenmesini bozar. Basınç süresi uzadığında, dokularda geri dönüşü olmayan
hücre ölümü başlar. Reperfüzyon miyopatisi ise ezici güçlerin kalkması ve açılan besleyici
damarlar ile yaralanan bölgenin yeniden kanlanması sonucu ortaya çıkar. Oksijenli kanın kas
dokusuna ulaşması, serbest oksijen radikallerinin toksik etkisini arttırarak hücre bütünlüğünü
bozar. Kas hücre membranının bozulması sonucu hücre içine su, sodyum (Na) ve kalsiyum
(Ca) girerken, potasyum (K), fosfor (P), laktik asit ve miyoglobin hücre dışına çıkar. Sonuç;
hipovolemi, asidoz, hipokalsemi, hiponatremi, hiperkalemi, hiperosfatemi, miyoglobinemi ve
miyoglobinüridir. Sistemik olarak bu geniş spektrumda karşılaşılacak tehlikeler, hipovolemik
şoktan akut böbrek yetmezliği veya kalp durmasına kadar değişebilir.
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Crush sendromunda hipovolemik şokun nedeni hücre içi su ve sodyumun artması
sonucu kan basıncının düşmesi, yaralanan kas dokularının beslenmesini bozarak crush
sendromu zemininde kompartıman sendromu gelişmesine yol açar.
Kas hücresinin bir proteini olan miyoglobin böbrek glomerüllerinden filtre edilir.
Crush sendromunda hücre yıkımına bağlı laktik asidoz sonucu idrar pH’sının aside dönüşmesi
ile miyoglobin ferrihemata çevrilir. Ferrihemata, böbrek tubulusları üzerine toksik etki
gösterir. Bunun yanı sıra nefron lümeni içinde birikip mekanik olarak da lümenleri tıkayarak
sonuçta akut böbrek yetmezliğine yol açar. Crush sendromunda hücre yıkımı sonucu açığa
çıkan potasyum, kalp ritim bozuklukları ve durmasına, tromboplastin ise Yaygın Damar İçi
Pıhtılaşmaya (Disseminated Intravascular Coagulation-DIC) neden olabilir.

5.1.3. Klinik Belirtiler
Travmaya bağlı gelişen lokal klinik belirtilerden; ezilen kasta ödem, hassasiyet,
gerginlik, ciltte renk değişikliği (solukluk, hemoraji), miyalji, periferik nöropati, kaslarda
kuvvetsizlik, sertlik, kas nekrozu ön plandadır. Hastalardaki tipik lokal bulgu kompartıman
sendromu olup, bu sendroma eşlik eden ağrı beklenenden daha fazladır.
Crush sendromlu hastalarda izlenen sistemik bulgular, etkilenen organ ve sisteme göre
çok farklılık gösterir. En sık rastlanan bulgular akut böbrek yetmezliği, hiperpotasemi,
hipotansiyon ve hipovolemik şok ile beraber kalp ve solunum yetmezlikleridir. Ayrıca, afet
stresine bağlı olarak koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin arttığı, hipertansiyonun daha zor
kontrol edildiği ve çok sayıda hastada psişik sorunların (bilinç düzeyinde değişiklik) ortaya
çıktığı da bilinmektedir.

5.1.4. Laboratuvar Bulguları
Hastanın tam kan ve idrar tetkikleri, crush sendromunun izleminde oldukça önemli
olup, sık aralıklarla kontrol edilmelidir. Hiperkaleminin kalp üzerindeki etkisi, günlük
elektrokardiyografi (EKG) ile değerlendirilir. Kreatin kinaz (CK) seviyesi, crush sendromu
şiddetinin belirlenmesinde etkili bir göstergedir. Crush sendromunda kreatin kinaz, potasyum,
kreatinin, Aspartat Amino Transferaz (AST), Alamin Amino Transferaz (ALT), ürik asit,
Laktat Dehidrogenaz (LDH) değerinin yükselmesi kas yıkımının göstergesi olup, tutulan
ekstremite sayısı ile orantılı olarak yükselir.

5.1.5. Tedavi
Travmalı hasta bireyde tedavi ve bakımın amacı; bireyi ve ailesini bütüncül bir
yaklaşımla ele alıp, ilk karşılaşma anından itibaren bilinçli, kaliteli, hızlı, doğru bir şekilde
sıralı ve süreli işlemler dizisini başlatarak, yaralanmanın ciddiyetini ve ölümü önlemek,
iyileştirme sürecini hızlandırmak, sakatlıklara neden olacak komplikasyonlardan korumak,
güvenli ve etkili transportu sağlamak, soruna uygun tedavi ve bakım hizmetlerini sunmak,
birey ve ailenin var olan sağlık sorunu ile en etkili şekilde baş etmesini desteklemek, fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden iyilik hâlini sağlamak ve sürdürmektir.
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5.1.5.1. İlk Yardım
Crush yaralanmalarının tedavisi olay yerinde başlayıp yaralıların taşınması sırasında
ve hastanede devam eder. Bu yaralanmaların tedavisinde genel olarak çoğul travmalı
hastalarda uygulanan temel ilk yardım kuralları geçerlidir. Yaralılarda havayolu açık
tutulmalı, yeterli oksijen alımı sağlanmalı, intravenöz (İV) kateter yerleştirilmeli ve
hipovolemik şoka karşı tüm önlemler alınmalıdır.


Kazazedenin ve kurtarıcının güvenliği sağlanır.



Kazazedenin kimlik bilgileri kaydedilir.



Olanak varsa periferik damar yolu enkaz altında iken açılır.


Göçük altındaki yaralıya herhangi bir ekstremitesinin görüldüğü anda izotonik
NaCl solüsyonu takılmalı (%5 Dekstroz + %0.45 NaCl) ve hastanın vücudu tamamen
serbestleşene kadar infüzyona devam edilmelidir.

getirilir.

Enkaz altından çıkarılan kazazedenin boyun ve omurgası hareketsiz hâle



Solunum değerlendirilerek, havayolu açıklığı sağlanır.



Kazazedenin gözleri ışığa karşı korunur.



Diğer sistem fonksiyonları ve travma bölgeleri değerlendirilir.



Beden sıcaklığı korunur.



Sıvı replasmanı devam ederken ilk yardım merkezine hızla sevk edilmelidir.

5.1.5.2. Crush Sendromunda Hastanede Tedavi ve Bakım
Crush yaralanmalarda ilk haftada izlenen ölümlerin başlıca nedeni hipovolemik şok ve
hiperkalemidir. Bu nedenle başlangıç tedavisinde yeterli sıvı verilmesi, hastaların yakın
şekilde klinik izlemi ve bunun laboratuvar sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir.
Sık nabız ve kan basıncı ölçümü yapılmalı, sıvı tedavisinin izlenmesi için idrar kateteri
yerleştirilmeli ve veriler kaydedilmelidir. Konjestif kalp yetmezliği riski nedeni ile pulmoner
arter ve santral venöz basınç ölçüm kateterleri yerleştirilerek, basınçlar düzenli aralıklarla
ölçülmeli ve kaydedilmelidir.
Sıvı tedavisine, yaralılar kurtarıldıktan hemen sonra serum fizyolojik (1500 ml/saat)
ile başlanmalıdır. Tedavi miyoglobinin idrardan temizlenene kadar sürdürülmesi ile sağlanır.
Sıvı tedavisi sırasında kan basıncı normal değerlere yükseltilemediğinde, yeterli doku
kanlanmasını sağlamak amacı ile adrenalin veya noradrenalin tedaviye eklenebilir. Güçlü
alkali diürez ile miyoglobin atımı arttırılarak akut böbrek yetmezliği gelişme riski azaltılabilir.
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Verilen sıvıya bikarbonat eklenerek idrar pH’sı 6.5 üzerinde tutulur. Bunun sonucunda
metabolik alkaloz (kan pH>7.5) gelişirse, asetozolamid başlanabilir. Diürez amacı ile %20
mannitol verilmesi, alkali idrar çıkışını arttırır. Bunun yanı sıra mannitol, serbest oksijen
radikallerini de etkileyerek reperfüzyon hasarını azaltabilir.
Crush yaralanmalarının tedavisinde; cerrahi, tıbbi ve hiperbarik oksijen kombinasyonu
(HBO) kullanılır. Cerrahi tedavide; kırıkların stabilizasyonu, debridman ve vaskülarizasyon
sağlanmasına yönelik uygun girişimlerde bulunulur. Tıbbi tedavide; hipovolemik şoka karşı
kan tranfüzyonu, IV sıvı replasmanı; mikrosirkülasyonu düzenlemek ve eritrosit
deformibilitesini arttırmak için düşük moleküler ağırlıklı dekstran (Dekstran 40) infüzyonu,
trombosit agregasyonunu ve trombozları engellemek için antikoagülan tedavi yer alır. Hipoksi
ve ödemin oluşturduğu kısır döngüyü kırmak için en etkili yöntem; kapalı yüksek basınç
odaları içinde, hastalara deniz seviyesindeki atmosferik basınçtan [1 ATA (atmosphere
absolute) = 760 mmHg] iki-üç kat daha fazla bir basınçla %100 O2 solutularak, hiperbarik
oksijen uygulamasından yararlanılır. Bu yöntemle, kapiller dolaşım düzeyinde oksijenlenme
artar. Plazmada oksijen diffüzyon mesafesi de üç kat artar. Ortaya çıkan vazokonstrüksiyon
ile doku ödemi azalır ve özellikle anaerob mikroorganizmaların tedavisinden olumlu sonuç
alınır. HBO tedavisine mümkün olan en kısa sürede başlanılması önemlidir. Hastaya cerrahi
girişim uygulanmışsa, izleyen dönemde; cerrahi uygulama geç dönemde gerçekleştirilecek ise
daha önce HBO uygulanmalıdır. HBO tedavisinin sıklığı ve süresi olgunun akut iskemik
durumuna göre belirlenir. Kompartıman sendromunda HBO tedavi protokolü, ilk 24-48 saat
içinde 6-8 saatlik aralarla, 2-5 gün arasında 12 saatlik aralarla ve sonraki günlerde de olguya
göre günde bir kez olmak üzere 2.4 ile 2.8 ATA’ lık basınçlar arasında 60-90 dakikalık
tedaviler şeklindedir.
Crush sendromuna yol açan temel nedenin (travma, ameliyat, aşırı egzersiz, metabolik
tablo vb.) tedavisi yetersiz kaldığında ve kompartıman basıncının azaltılmasının mümkün
olmadığı durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir. Bu durumda parsiyel veya tam fasyotomi
tercih edilmektedir. Fasyotomi işlemi, kası çevreleyen fasyalara uygulanan basit bir cerrahi
girişimdir. Bu girişim, etkilenen alandaki dolaşımı düzelterek basıncı azaltmaktadır.
Fasyotomi endikasyonu oluşturan basıncın ne olduğu konusunda görüş birliği
bulunmamaktadır. Hastanın hemodinamik durumuna göre karar verilir. Ekstremitede inatçı,
ilerleyici ve hareketsizlikle ortadan kaldırılamayan ağrının varlığı ve bu ağrının pasif germe
yoluyla artması, duyu ve kas gücünün azalması, ekstremitenin palpasyonda gergin ve sert
olması, distal nabızların zayıf hissedilmesi veya hissedilmemesi fasyotomi yapılmasını
gerektirir. Erken dönemde rutin yapılan fasyotomiler nekroza uğrayan kas kitlesini, böbrek
yetmezliği şiddetini, periferik nöropatiyi ve iskemik kontraktür risklerini azaltabilir. Diğer
taraftan da fasyotomi girişimi infeksiyon riskini arttırdığından dolayı her hastaya rutin olarak
uygulanmamaktadır. Ancak, distal nabız alınamadığında ve kompartıman içi basınç 40-50
mmHg’yı aştığında yapılmalıdır.
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5.1.6. Ortak Bakım Girişimleri

Hasta ve yakınına, yapılacak olan tüm girişimlere ilişkin önceden bilgi
verilmeli ve gerekli izin alınmalı,

Hastanın bilinç durumu sık aralıklarla izlenmeli, bilinç düzeyindeki
değişiklikler hekime bildirilmeli ve hasta yalnız bırakılmamalı,


Yaşam bulguları yakından izlenmeli ve değişiklikler hekime bildirilmeli,


Laboratuvar bulguları izlenmeli (Kan Üre Nitrojen-BUN, kreatinin, elektrolit
değerleri, hematokrit, LDH, Serum Glutamik Oksalasetik Transaminaz-SGOT, Adenozin
trifosfat-ATP, serum miyoglobin),


Cilt rengi, sıcaklığı ve yapısı kontrol edilmeli,


Ezilen kasın bulunduğu ekstremitenin kan akımını engelleyen pozisyonlardan
kaçınması söylenmeli ve pozisyonu sık aralıklarla değiştirilmeli,


Aktif, pasif egzersiz yapması sağlanmalı,


Aktivite toleransı kontrol edilmeli, aşamalı olarak arttırmak için uygun aktivite
ve istirahat periyodları sağlanmalı,

Yeterli
cesaretlendirilmeli,

derecede

istirahatı

sağlanmalı

ve

erken

ambulasyona



Uzun süre soğuk ortamda kalması engellenmeli,



Cildin nemli tutulması sağlanmalı ve uygun cilt bakımı yapılmalı,



Sıkı ve dar giysiler giymesine engel olunmalı,



İlaçların nefrotoksik etkileri değerlendirilmeli,



İdrar bulguları ve rengi izlenmeli,



Ödem izlemi yapılmalı, değerlendirilmeli ve cilt bakımı yapılmalı,


Hiperpotasemi belirtileri yönünden K seviyesi, EKG kontrolü, arteriyel kan
gazları izlenmeli,

konulmalı,


Aldığı çıkardığı izlemi yapılmalı, eksik olan sıvı, kan, plazma yerine
K içeren yiyecekler verilmemeli (muz, portakal, kayısı, üzüm vb.),
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Yüksek karbonhidrat içeren, fosfattan ve proteinden fakir diyet verilmeli,



Alkalizasyon için önerilen Ringer Laktat solüsyonu uygulanmalı,



Sık aralıklarla ağız bakımı yapılmalı,


K miktarı 6 mEq/L’den yüksekse periton veya hemodiyaliz/ diyaliz için gerekli
hazırlıklara başlanmalı,


Kardiyak arrest açısından hasta monitörize edilmeli,


Serum Ca, Na ve P seviyeleri belli aralıklarla izlenmeli ve gerektiğinde
hipokalsemi durumunda kalsiyum glukonat önerilen dozda İV olarak yavaş uygulanmalı,

Fosfor içeren gıdalar kısıtlanmalı (süt ve ürünleri, çikolata, et ve ürünleri, kuru
baklagiller, meyveler vb.),

Metabolik asidoz belirti ve bulguları değerlendirilmeli (apati, kuvvetsizlik,
oryantasyon bozukluğu vb.) ve gerektiğinde istenilen dozda bikarbonat (HCO3-) perfüzyonu
uygulanmalı,


İnfeksiyon belirti ve bulguları gözlemlenmeli (ateş, lökositoz vb.),



Belli aralıklarla kültür için örnek alınmalı (kateter ucu, idrar, kan vb.),


Var olan infeksiyonların tedavisi için istem edilen antibiyotikler uygulanmalı
ve pansumanlar düzenli aralıklarla steril koşullarda yapılmalı,

Yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalı ve diyete uygun besinlerden azar azar,
sık aralıklarda alması sağlanmalı,

Kanama belirti ve bulguları gözlenmeli (peteşi, ekimoz, hipotansiyon,
taşikardi, hematüri vb.) ve anormal durumlar hekime bildirilmeli,


Çarpma, düşme vb. kazalar önlenmeli,



Sakin ve rahat bir çevre sağlanmalı, hasta odası havalandırılmalı,


Anksiyete düzeyi değerlendirilmeli (iritabilite, korku, endişe, oryantasyon
bozukluğu vb.),

Geçmişteki baş etme yöntemleri değerlendirilmeli ve duygularını açıklaması
için cesaretlendirilmelidir.
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5.2. Kompartıman Sendromu

Kompartıman sendromunu önleyecek girişimler (sıkı alçı, bandaj olmaması,
etkilenen ekstremitenin kalp seviyesinde tutulması, aşırı sıvı yüklenmesinden kaçınılması,
etkilenen bölgeye soğuk uygulama yapılmaması ve uygulama sonrası kasın ıslak pansumanla
korunması vb.) uygulanmalı,

Kompartıman sendromu belirti ve bulguları değerlendirilmeli (ödem,
ekstremitelerde hissizlik, karıncalanma, ağrı, kas gücünde azalma ve gerginlik vb.),

Kompartıman sendromu önlenemediğinde, hekim istemi doğrultusunda
fasyotomi hazırlıkları yapılmalı,

Fasyotomi sonrasında cerrahi girişim sonrası ağrı değerlendirilmeli, yüksek
dozda narkotik ya da anestezi ile ağrı kontrolü sağlanmalı, infeksiyon önlenmeli, greft
uygulandıysa dokunun kanlanması izlenmeli, eklem hareketleri gözlenmeli ve 4 saatte bir
ROM (eklem açıklığı egzersizleri) egzersizleri yaptırılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Crush veya ezici tip yaralanmalar yüksek enerjili ağır travmalar sonucu görülür. Doğal
afetlerden özellikle depremlerde karşılaşılan crush yaralanmaları, yaşamı tehdit eden
komplikasyonlar ve sakatlanmalar nedeni ile dikkatle değerlendirilmelidir. Bu
yaralanmalarda, crush sendromu gibi ölüm ile sonuçlanabilen veya kompartıman sendromu
gibi ekstremite fonksiyonunu tehlikeye atabilecek ağır sonuçların tanınması, tedavi ve sağlık
bakımı ilkelerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Özellikle depremlerden sonra ölümlerin en
önemli nedenlerinden biri, künt kas travması sonucu oluşan “ezilme” sendromu ve buna bağlı
olarak ortaya çıkan komplikasyonlardır. Travmaya bağlı gelişen lokal klinik belirtiler (ezilen
kasta ödem, hassasiyet, gerginlik, ciltte renk değişikliği; solukluk, hemoraji, miyalji, periferik
nöropati, kaslarda kuvvetsizlik, sertlik, kas nekrozu) ön plandadır. En sık rastlanan sistemik
klinik bulgular; akut böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, hipotansiyon ve hipovolemik şok ile
beraber kalp ve solunum yetmezlikleridir. Crush yaralanmalarının tedavisinde; cerrahi, tıbbi
ve HBO kullanılır. Crush yaralanmalarda ilk haftada ölümlerin nedeni hipovolemik şok ve
hiperkalemidir. Bu nedenle başlangıçta yeterli sıvı verilmesi, hastaların yakın klinik izlemi ve
bunun laboratuvar sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Sık nabız ve kan basıncı
ölçümü yapılmalı, sıvı tedavisinin izlenmesi için idrar kateteri yerleştirilmeli ve veriler
kaydedilmelidir. Konjestif kalp yetmezliği riski nedeni ile pulmoner arter ve santral venöz
basınç ölçüm kateterleri uygulanmalı ve düzenli aralıklarla ölçümleri izlenmelidir.
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Bölüm Soruları
1)

Crush (ezilme) yaralanmalar en sık hangi afetlerden sonra görülür?

a)

Deprem

b)

Sel

c)

Kasırga

d)

Trafik kazası

e)

İş kazası

2)

Aşağıdakilerden hangisi crush sendromunun lokal belirtilerinden biri değildir?

a)

Kas nekrozu

b)

Kompartıman sendromu

c)

Ezilen kasta ödem

d)

Periferik nöropati

e)

Hipovolemik şok

3)
Aşağıdakilerden hangisi crush sendromunda kas hücre membranının bozulması
sonucu yaşamı tehdit eden olası sorunlardan biridir?
a)

Hipovolemi

b)

Hipokalsemi

c)

Miyoglobinüri

d)

Akut böbrek yetmezliği

e)

Hiperpotasemi
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4)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)
Crush sendromunun prognozu depremin şiddeti, binaların yapısı, yaralanma
koşulları ve kurtarma durumuna göre değişkenlik göstermektedir.
b)
Kas hücre membranının bozulması sonucu hücre içine su, sodyum ve kalsiyum
girerken; potasyum, fosfor, laktik asit ve miyoglobin hücre dışına çıkar.
c)
Crush sendromunda hücre yıkımı sonucu açığa çıkan potasyum kalp ritim
bozuklukları ve durmasına neden olabilir.
d)
Hiperkaleminin kalp üzerindeki etkisi günlük elektroensefalografi (EEG) ile
değerlendirilir.
e)
Ekstremitede inatçı ve progresif ağrının varlığı ve ağrının pasif germeyle
artması fasyotomi endikasyonudur.
5)
Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi crush sendromunun şiddetinin
belirlenmesinde etkili bir göstergedir?
a)

Kreatin kinaz (CK)

b)

Ürik asit

c)

Aspartat Amino Transferaz (AST)

d)

Laktat Dehidrogenaz (LDH)

e)

Adenozin trifosfat (ADP)

6)
Aşağıdakilerden hangisi crush sendromlu yaralıya hastanede uygulanan tedavi
girişimlerinden biridir?
a)

Havayolu açıklığı sağlanmalı

b)

Servikal ve vertebral stabilizasyonu sağlanmalı

c)

Travma bölgeleri değerlendirilmeli

d)

Beden sıcaklığı korunmalı

e)

Kırıklar stabilize edilmeli
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7)
değildir?

Aşağıdaki crush sendromunda bakıma yönelik ifadelerden hangisi doğru

a)

Cilt rengi, sıcaklığı ve yapısı kontrol edilmeli

b)

Aldığı çıkardığı sıvı izlemi yapılmalı

c)
Hipokalemi durumunda kalsiyum glukonat önerilen dozda IV olarak yavaş
uygulanmalı
d)

Sık aralıklarla ağız bakımı uygulanmalı

e)

İdrar bulguları ve rengi izlenmeli

8)
Crush sendromunun olası komplikasyonlarından biri olan böbrek yetmezliğinin
fizyopatolojisini kısaca açıklayınız.
9)

Fasyotomi endikasyonları nelerdir açıklayınız.

10)

Crush sendromunda uygulanan sıvı tedavisi nelerdir, tartışınız.

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) d, 5) a, 6) e, 7) c
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6. KİMYASAL AJANLAR VE SAĞLIK BAKIMI6

6

Bu bölüm Araş. Gör. Gönül YILMAZ, Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN tarafından yapılmıştır.
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ÖN SÖZ
Kimyasal ajanlar, yok etme, sosyal-ekonomik-psikolojik zarar verme, teröre ve paniğe
neden olma amacıyla kullanılan ve çok yüksek zehirleme potansiyeline sahip kimyasal
maddeleri taşıyan dağıtıcı/taşıyıcı sistemlerdir. Kimyasal tehditler sonucu ortaya çıkan
hastalık belirtileri sağlık çalışanlarınca erken dönemde tanılanmalı, ilgili tedavi ve bakım
girişimleri zamanında uygulanmalı ve kimyasal ajanların toplum üzerindeki zararları
azaltılmalıdır. Kimyasal ajan tehditi öncesi sağlık bakım profesonellerinin kimyasal ajanlara
ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesi, toplumsal risklerin azaltılmasında önemlidir.
Araş. Gör. Gönül YILMAZ, Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Sağlık çalışanlarının kimyasal tehditlere karşı hazırlıklı ve bilgili olmaları önemlidir.
Kimyasal tehdit sürecinde hastaneler afet planlarını aktive ederek, sağlık çalışanlarının
spesifik sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar.
Elinizdeki bu eser, kimyasal ajanların oluşturabileceği afetlere karşı sağlık bakımını
irdeleyen bir ders notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Afet Kültürü eğitimine devam eden
öğrencilere yararlı olmasını dilerim.
Araş. Gör. Gönül Yılmaz
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kimyasal Ajanlar
6.2. Sinir Ajanları
6.2.1. Solunum Ajanları
6.3. Kı̇ myasal Tehdit Durumunda Uygulanacak Girişimler
6.3.1. Kimyasal Tehdit Öncesi Tıbbi Hazırlık
6.3.2. Olay Yerinde Acil Müdahale
6.3.3. Kimyasal Tehditlere Karşı Hastanede Müdahale ve Bakım
6.3.3.1. Dekontaminasyon
6.4. Kimyasal Tehditlere Karşı Alınacak Önlemler
6.5. Kimyasal Tehditlerde Sağlık Bakım Profesyonellerinin Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kimyasal ajan çeşitleri nelerdir ve tedavi bakımını tartışınız.

2)

Kimyasal bir tehdit durumunda yapılacak girişimleri tartışınız.

3)

Kimyasal ajanlarda dekontaminasyonu tartışınız.

4)

Kimyasal tehditlerde sağlık bakım profesyonellerinin rolünü tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kimyasal ajanlar

Kimyasal ajan çeşitlerini ve
kimyasal ajanlara karşı
oluşabilecek yaralanmaların
tedavi ve bakımını anlamak

Okuyarak/Araştırarak

Kimyasal tehditlere karşı
girişimler

Kimyasal tehdite karşı
uygulanacak tıbbi girişimleri
anlamak ve uygulamak

Okuyarak/Araştırarak

Kimyasal ajanlar ve
dekontaminasyon

Kimyasal ajanlara karşı
alınacak dekontaminasyon
yöntemlerini anlamak

Okuyarak/Araştırarak

Kimyasal tehditlerde
sağlık profesyonellerinin
rolü

Kimyasal tehditlerde sağlık
bakım profesyonellerinin
rolünü anlamak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Kimyasal Ajanlar



Kimyasal Tehditlerde Bakım



Dekontaminasyon
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6.1. Kimyasal Ajanlar
Kimyasal ajanlar, öldürmek, yok etmek, sosyal-ekonomik-psikolojik zarar, teröre ve
paniğe neden olmak için kullanılan ve çok yüksek zehirleme potansiyeline sahip kimyasal
maddeleri taşıyan dağıtıcı/ taşıyıcı sistemlerdir. Kimya alanındaki gelişmelere paralel olarak
18. yüzyıl sonlarından itibaren kimyasal ajanlar geliştirilmeye başlanmıştır. İlk büyük
kimyasal saldırı Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından Fransızlara karşı klor
gazı ile gerçekleştirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında fosgen ve hardal gazı kullanımına
ilişkin bilgilere rastlanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında potent kolinesteraz inhibitörü
olan binlerce ton Sarin ve Tabun üretildiği bilinmektedir. Kimyasal ajanlar; sinir ajanları,
solunum ve mukokütanöz ajanları içerir. Kimyasal ajanlar neden oldukları predominant
semptomlara göre sınıflandırılabilir:


Nörolojik (sinir ajanları) ajanlar



Solunum (fosgen) ajanları



Mukokütanöz sendromlar (vesikan)

Tablo 1’de bir kimyasal tehdit sırasındaki tedavi ve bakıma ilişkin ilkeler yer
almaktadır:
Tablo 1: Kimyasal Ajanlar

SİNİR AJANLARI (TABUN, SARİN, SOMAN, Vx)
İlk Belirtilerin
Görüldüğü Zaman ve
Belirtiler

Temas sonrası ilk birkaç dakika

Belirleyici Semptomlar

Solunum sıklığında ve oral sekresyonlarda artış, ishal ve
kusma, terleme, zihinsel durumda değişiklik, zayıflama,
paralizi ve solunum durması

Korunma

Sağlık çalışanları, kişisel koruyucu malzeme ve solunum
cihazı kullanmalıdır.

Tedavi ve Bakım

Su, sabun ve sulandırılmış̧ çamaşır suyuyla (10:1) yapılan
yüzeysel dekontaminasyon güvenlidir. Özellikle atropin
gibi antidotlar etkin kullanılmalı, havayolu açıklığı ve
solunum desteğinin sağlanmalıdır.
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SOLUNUM AJANLARI (FOSGEN)
İlk Belirtilerin
Görüldüğü Zaman ve
Belirtiler

Temas sonrası aniden başlar.

Belirleyici Semptomlar

30 saniye içinde;
Cilt: ağrı, etrafı kırmızı halkalarla çevrili soluk deri, 15
dakika içerisinde kurdeşen,
Gözler: şiddetli ağrı ve tahriş, gözyaşı akması, geçici
körlük, hemen oluşan tahriş ve solunum zorluğu,
bronşlarda daralma

Korunma

Tam koruyucu giysi

Tedavi ve Bakım

Antidotu yoktur. İlk tedavi dekontaminasyon ve etkilenen
bireyin kaynaktan uzağa alınarak temiz havaya
çıkarılmasıdır. Gözler ve cilt derhâl suyla dekontamine
edilmeli, havayolu açıklığı sağlanmalıdır. Sıcak, nemli
hava ve destekleyici oksijen verilmeli, hasta sedatize
edilmelidir. Akciğer fibrozisi gelişebileceğinden, izlem
yapılmalı, nakil sırasında yarı oturur pozisyon verilerek,
beden sıcaklığı normal sınırlarda tutulmalıdır.

MUKOKÜTANÖZ AJANLAR (HARDAL GAZI-MUSTARD)
İlk Belirti Zamanı ve Belirtiler temas sonrası 2-48 saat sonra oluşur. Oküler
semptomlar 4-6 saat içinde ağrı ve tahriş şeklinde izlenir.
Semptomlar
Fotofobi, konjüktivaitin ağır seyretmesi, kornea
ülserasyonu ve şiddetli temasa bağlı göz kürelerinde
yırtılmalar
Belirleyici Semptomlar

Güneş̧ yanığına benzeyen kızarıklık, kaşıntı, 24 saat
içerisinde sarımsı renkte kabarcıklar, büller

Korunma

Tam koruyucu kıyafet

Tedavi ve Bakım

Sabun ve su ile dekontaminasyon sağlanmalı, mukoza ve
gözlere
izotonik
sodyum
bikarbonat
(%1,2)
uygulanmalıdır. Emici, un gibi ajanlar kullanılarak ve
suyla çalkalama yöntemi uygulayarak mustard ciltten
uzaklaştırılabilir. Eğer sülfür dokulara geçmişse
etkilerinin geriye dönüşü yoktur. Gözler bol su ile
yıkanmalıdır. Deride oluşan lezyonlar yanık gibi tedavi
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edilmelidir.
Çocuklarda
etkili
ventilasyon
düzenlenmelidir. Teratojenik ve mutajeniktir.
Yıldız D. (2010). Gebe Kadınlar ve Çocuklar İçin Biyokimyasal Tehdit Durumu ve Yaklaşımlar. TAF Prev Med
Bull; 9(6): 677-688

6.2. Sinir Ajanları
1995 yılında Tokyo’da bir metroya sinir ajanı sarinin serbestlenmiş olması, tüm
dünyanın dikkatini çekmiş ve sivil bir topluluğa kasıtlı şekilde kimyasal ajanların ne şekilde
kullanıldığı gerçeği ile yüzleşmemizi sağlamıştır. Sinir gazının kasıtlı kullanımı 12 ölümle ve
5000’den fazla erişkin ve çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanmıştır. Polis ve sağlık
profesyonelleri gibi görevlilerin %10’u ortamda bulunmaları nedeniyle sinir ajanı zehirleri ile
temas etmişlerdir. Sinir ajanları, tarımda kullanılan organofosfat böcek öldürücü ilaçlara
benzeyen toksik etkileri daha çok olan ajanlardır. İnhalasyon ve oral yolla maruziyete bağlı ya
da deriden emilim yoluyla temas sonucu ölümler ortaya çıkabilir. Tabun, Soman, Sarin,
Venom olarak bilinen dört bileşik sinir ajanları olarak tanımlanmaktadır. Bu ajanlar, merkezi
sinir sistemini aşırı uyarmaktadır. Maruziyet sonrası dekontaminasyon ve ventilasyon desteği
(ağızdan ağıza solunum kullanılmamalı) yanı sıra, antidot tedavisi ve destek tedavisi
önemlidir.

6.2.1. Solunum Ajanları
6.2.1.1. Fosgen
Fosgen sıklıkla bir akciğer inhalasyon ajanı ya da boğucu ajan olarak bilinir. Havadan
ağırdır. Bu nedenle kısa boylu olup, alt seviyede ajan maruziyet yaşayan küçük çocuklar için
daha fazla risk oluşturur. Soluk sarı-beyaz gibi bir görüntüsü olup, yeni biçilmiş̧ kuru ot
kokusuna benzer bir kokuya sahiptir. Sindirim, inhalasyon ya da cilt/göz temasıyla ilk
belirtiler ortaya çıkar. Terminal bronşioler ve alveoler membranda yapısal bütünlük bozulur,
alveole-kapiller membran geçirgenliği artmakta ve pulmoner ödem tablosu gelişebilmektedir.

6.2.1.2. Mukokutanöz-Yakıcı Ajanlar: (Vezikanlar- Hardal GazıMustard)
Vezikan terimi genel olarak deri, gözler ve solunum yollarında su toplanmasına neden
olan kimyasal ajanlar için kullanılmaktadır. Mustard, en son Irak-İran çatışmasında ve son
yüzyılda en sık kullanılan kimyasal savaş ajanıdır. Mustard gazı, ciddi ağrı ve güçsüzlükle
birlikte deri, göz ve nazal mukoza yaralanmalarına neden olur.

6.3. Kı̇myasal Tehdit Durumunda Uygulanacak Girişimler
6.3.1. Kimyasal Tehdit Öncesi Tıbbi Hazırlık
Olası bir kimyasal ajanın kitlesel etkilerine karşı, öncelikle barış stratejileri
geliştirilmelidir. Zamanında ve etkili sağlık bakım hizmetleri sunumu kapsamında, acil tıbbi
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hazırlığın ve tıbbi müdahale planları oluşturulmasının önemi yadsınamaz. Hazırlık planlarında
kimyasal tehditler öncesi gereksinimlere ağırlık verilmesi önemlidir. Hastanelerin
organizasyon şemasında dekontaminasyon ünitelerine, laboratuvarlara, ilk yardım-triyaj
ünitelerine yer verilmeli, atak sırasında veya sonrasında etkin bir şekilde çalışmaları yönünde
planlamalar yapılmalıdır. Bunun dışında, kimyasal savunmaya teknolojik bir altyapı
oluşturmak üzere, tespit, korunma, tedavi ve erken uyarı sistemlerine yönelik bilimsel
araştırmalar yapılmalıdır.

6.3.2. Olay Yerinde Acil Müdahale
Kimyasal savaş ajanı benzeri kitle imha ajanlarının kullanıldığı bir durumda, ileri
derecede etkili acil müdahale önemlidir. Olay yerinde kimyasal yaralılara hastane öncesi etkin
tıbbi müdahale, ölü sayısını, paniği ve kaosu anlamlı derecede azaltacaktır. Kimyasal ajanlara
maruz kalan bireylerin semptom ve bulgularını değerlendirebilecek kurtarma ekibi, olay
yerinde iyi bir ilk yardım ve tıbbi müdahale uygulamalı, sağlık bakımını yönetmelidir.
Kimyasal bir olaya müdahale edecek olan ekibin hazırlığı, eğitimi ve donanımı sağlık
bakımının sunulmasında önemlidir.
Kimyasal bir tehdit durumunda, kurtarma ekibi öncelikle kendini korumalıdır. Bunun
iki temel yöntemi söz konusudur:
1)

Yeterli koruyucu özelliği olan kıyafet giymek ve

2)

Yaralıların tam bir dekontaminasyona alındığından emin olmaktır.

6.3.3. Kimyasal Tehdite Karşı Hastanede Müdahale ve Bakım
Bir kimyasal olay sonrası, olay yerinden hastanelere, kapasiteyi aşan ölçüde yaralı
taşınması kaçınılmazdır. Bu aşırı hasta akımına karşı hastanelerin aksiyon planlarını
uygulamaları, ancak konularında uzman, deneyimli ve iyi derecede bilgi birikimine sahip
sağlık bakım profesyonellerinin sorumluluk almaları ile olasıdır. Kimyasal bir tehdide karşı
hastanelerde “Dekontaminasyon ve Acil Bakım Üniteleri” oluşturulmalı, kimyasal ajanla
yaralanan bireyler bu bölgelerde dekontamine edilmeli ve ilgili kliniklere sevk edilmeden
önce durumları stabilize edilmelidir.
Hastanelerdeki acil servisler, potansiyel kimyasal afetlerin tıbbi yönetiminden
sorumludur. Kimyasal bir atakta, acil müdahale gerektirmeyen hastaların tedavisinde
dekontaminasyon ilk önceliğe sahiptir.

6.3.3.1. Dekontaminasyon
Dekontaminasyon, tehlikenin azaltılması amacına dönük şekilde kimyasal ajanların
etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılmasıdır. Kimyasal ajanlar fiziksel yöntemlerle ya
da kimyasal olarak nötralize edilerek (detoksifikasyon) temizlenebilir.
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Cildin dekontaminasyonu iki nedenle önemlidir:
1)
önlemek,

Toksik kimyasalların daha fazla absorbe olarak, sistemik etki göstermesini

2)
Yaralının cildindeki ya da elbiselerindeki maddelerden dolayı diğer
ekipmanların ya da kişilerin kontamine olmasını önlemek (sekonder kontaminasyon). Yara
varlığında ve göz dekontaminasyonu gerekli olduğunda uygulanmalıdır.
Herhangi bir kimyasal madde ile temas sonrası etkili dekontaminasyon, temas sonrası
ilk 1-2 dakika içinde yapılan dekontaminasyondur. Kişisel dekontaminasyon olarak da
tanımlanabilir. Süreç çok miktarda sağlık çalışanı ve geniş bir zaman dilimi gerektirmektedir.
Sıvılar ve katılar ciltten etkin bir şekilde temizlenebilen maddelerdir.
Başlangıç dekontaminasyonu, kirli çevreden uzaklaşmayı, dekontamine olmuş tüm
giysi ve malzemelerden kurtulmayı ve bol su ile durulanmayı içerir. Sıcak su ve aşırı
ovalamadan kaçınılmalı, böylece kimyasal absorbsiyonunun artması önlenmelidir.
Dekontaminasyonun iki temel yöntemi fiziksel ve kimyasal temizlemedir.

6.3.3.1.1. Fiziksel Temizleme
Cilde basınçlı bir şekilde su ya da sulu solüsyonlar uygulamak, önemli miktardaki
ajanın ciltten uzaklaştırabilmesine ya da seyreltilmesine neden olur. Fiziksel yöntemlerin
temel avantajı, nonspesifik olmalarıdır.

6.3.3.1.2. Kimyasal Yöntemler
Dekontaminasyon açısından 3 tip kimyasal mekanizma kullanılmaktadır. Bunlar; su/
sabun ile yıkama, oksidasyon ve asit/az hidrolizidir. Mustard (HD) ve kalıcı sinir ajanı Vx,
kolayca oksidasyona tabi tutulabilecekleri sülfür molekülleri içerirler.

6.3.3.1.3. Dekontaminasyon Bölgesinin Seçimi
Nükleer Biyolojik Kimyasal (NBC) uzmanca rüzgârın yönü ve sıcak bölge (kontamine
olmuş̧ alan) sınırları bir belirlenir. Sıcak bölgeden ılık bölgeye (dekontaminasyon alanın
kurulduğu bölge) geçişte tek kontrol noktası bırakılarak, hastaları tahliyesi sağlanır.
Kontamine hastaların diğer yerlerden geçişine izin verilmez.
Dekontaminasyon alanını ılık bölge üzerinde ve rüzgârın aksi yönünde ve mümkünse
mobil olarak kurmak gereklidir. Kurulan dekontaminasyon alanının sıcak bölgeden birkaç yüz
metre ileride olmasına dikkat edilir. Dekontaminasyon alanında sadece dekontaminasyon
işleminin yapılmasına dikkat edilmeli, tedavi girişiminde bulunulmamalıdır.
İlk tedavi girişimi soğuk alanda (kontamine olmamış̧ alan) yapılır. Soğuk alanın, ılık
alandan en az 50 metre uzaklıkta olmasına dikkat edilir. Ilık alan ile soğuk alan arasında tek
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geçiş noktası olmalı, sadece dekontaminasyon işlemi uygulanmış hasta ve yaralıların geçişine
izin verilmelidir.

6.3.3.1.4. Dekontaminasyon Bölgesindeki Uygulamalar
1)
Sıcak bölgede kontamine olmuş hastaların ılık bölgede kurulmuş olan
dekontaminasyon bölgesine tahliyesi, tek geçiş noktasından yapılmalıdır.
2)

Hastaların kontamine elbiseleri çıkartılır.

3)
Elbiseler mümkünse basınçlı su altında çıkartılır. (basınçlı su yoksa itfaiye
araçlarından faydalanılır). Basınçlı suyla hastanın vücudu yıkanır.
4)

%0.5’lik hipokloridli su ile vücut tekrar yıkanır.

5)

Hasta vücuduna ikinci kez basınçlı su uygulanır.

6)

Hastaya temiz giysisi giydirilir.

Kontrol noktasında soğuk bölgeye geçişe izin verilir. Kontamine elbiseler bir torbaya
konularak, ağzı sıkıca bağlanır ve toplama noktasında biriktirilir. Dekontaminasyon işlemi
bittikten sonra kontamine suların etrafa yayılmasına izin verilmemeli ve derhâl alan
dekontaminasyonu yapılmalıdır. Toplama noktasında biriken torbalardaki eşyalar imha
edilmeli, kimyasal ajana sıvı formda temasın söz konusu olduğu durumlarda ya da ajanın cinsi
ve formundan emin olunamadığı durumlarda tam dekontaminasyon zorunludur.

6.4. Kimyasal Tehditlere Karşı Alınacak Önlemler
1)

Hastanelerde özel birimler ayrılmalı, ekipman gereksinimi karşılanmalıdır.

2)
Sağlık profesyonelleri konuyla ilgili eğitilmelidir. Sağlık ekibinin tüm üyeleri
özel olarak eğitilmeli, şahsi ekipmanları tam olarak ve her an tıbbi müdahaleye hazır
olmalıdırlar.
3)

Sivil toplum örgütlerine bilinçlendirme eğitimleri yapılmalıdır.

4)
Kamu ve özel kurumda çalışan personele, okullarda eğitim alan öğrencilere ve
toplum gönüllülerine bilinçlendirme eğitimleri yapılmalıdır.
5)
Eğitim faaliyetleri yapılmalı, görsel medyadan yararlanılmalı, devletimizin
denetiminde gazete ve dergilerde yayınlanan makaleler, seminerler izlenmeli ve halk afiş ve
broşürler ile bilgilendirilmelidir.

6.5. Kimyasal Tehditlerde Sağlık Bakım Profesyonellerinin Önemi
Sağlık profesyonellerinden, genelde kaotik çalışma ortamında görev yapması ve
alışılmadık veya genetik olarak değiştirilmiş bulaşıcı mikroorganizmalarla enfekte kişilere
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doğrudan bakım vermesi beklenir. Biyokimyasal bir terör durumunda hastaların tanınması,
kabul edilmesi ve bakımı sürecinde sağlık profesyonellerinin önemli rol üstlendikleri
literatürde bildirilmektedir. Hazırlık aşamasında lider durumunda olan sağlık çalışanları,
toplumu tehdit eden olaylarda da koordinatörlük görevi üstlenmekte, etkili yanıtı vermede
gereksindiği hayati bilgileri toplamayı, paylaşmayı ve kaynakları tanımlamayı
sağlayabilmektedirler. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin biyokimyasal bir tehdit
durumunda iş tanımları önceden yapılmış olmalıdır.
Amerika Hemşirelik Fakültesi Birliği, (Kasım 2001) “Tüm hemşireler, temel
eğitimlerinin bir bölümü olarak nükleer, biyolojik ve kimyasal acil durumlara müdahale
edebilecek eğitimi almalıdırlar” şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Sağlık profesyonellerinin
eğitimleri sürecinde kazandırılması gereken beceriler;


Temel biyolojik ve kimyasal ajanlar konusunda farkındalık,



Biyolojik ve kimyasal acillerin yönetiminde eksiksiz bilgi temeli,

Triyaj, dekontaminasyon ve tedavi modellerini içeren klinik hasta bakımıyla
ilişkili teknik beceri,




Kitlesel aşılama ve profilaktik antibiyotik kullanmayı planlama ve yerine

getirebilme,
Bir biyolojik ya da kimyasal acil duruma karşı etkili yanıtı verebilmeyi
destekleyen gelişmiş program ve sistemlerle ilişkili yönetimsel beceriler,




Halk sağlığı ile ilgili acil bir durum sırasında liderlik becerileri,



Biyoterörizm faaliyetlerini izleme ve yanıt verme sistemlerinin kavranması,

Biyolojik ya da kimyasal ajan varlığında
gereksinimlerinin önemini anlama ve durumun yönetimi,


bireylerin

psikososyal



Kaotik ve bilinmez durumlar altında çalışma esnekliğinde olma,



Stresli zamanlarda bile ekip çalışması için güçlü bir istekte olma ve



Acil bakım koşullarında yüksek etik ve moral standartları sunmadır.

Sonuç olarak; sağlık kurumlarında bu alana özgü sağlık bakım profesyonelleri
yetiştirilmeli ve istihdam edilmelidir. Sağlık bakım profesyonellerinin biyokimyasal bir tehdit
durumunda birçok işlevi bulunmaktadır. Bu rol ve işlevleri sürekli eğitim programlarıyla
sunulmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kimyasal tehdit olaylarına karşı sağlık bakım çalışanlarının önce kendilerini ve daha
sonra toplumu ve ülkelerini korumaları beklenendir. Dekontaminasyon kapsamında, kimyasal
ajanların etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması hedeflenmelidir. Herhangi bir
kimyasal ajana maruziyet (temas) sonrası en etkin ve önemli dekontaminasyon, tehdit sonrası
ilk 1-2 dakika içinde yapılan dekontaminasyondur. Kimyasal ajanlara karşı alınacak önlemler
çeşitlerine göre değişmektedir. Sağlık bakım profesyonellerinin kimyasal bir tehdit
durumunda disiplinler arası rollerini kavramaları temeldir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi sinir ajanına maruz kalındığında ortaya çıkan belirti ve
bulgulardan değildir?
a)

Oral sekresyonlar

b)

İshal

c)

Kusma

d)

Terleme

e)

Geçici körlük

2)
Aşağıdakilerden hangisi solunum ajanına maruz kalındığında ortaya çıkan
belirti ve bulgulardan değildir?
a)

Cilt ağrısı

b)

Eritem

c)

Kurdeşen

d)

Dispne

e)

Bronkospazm

3)
Aşağıdakilerden hangisi mukokütanöz ajana maruziyet sonrası uygulanan
tedavi ve bakım girişimlerinden biri değildir?
a)

Sabun ve su ile dekontaminasyon yapılır.

b)

Mukoza ve gözler için izotonik sodyum bikarbonat (%1,2) uygulanabilir.

c)

Etkilenen kişiyi kaynaktan temiz havaya çıkarılır.

d)

Deride oluşan lezyonlar yanık gibi tedavi edilir.

e)

Çocuklarda etkili ventilasyon düzenlenmelidir.
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tehdite karşı alınacak önlemlerden

a)
Eğitim faaliyetleri TV ve radyo konuşmaları, gazete ve dergilerde yayınlanan
makaleler, düzenlenen seminerler ve halkı bilgilendirme amaçlı dağıtılan afiş ve broşürler ile
desteklenmelidir.
b)

Hastanelerde özel birimler ayrılıp ekipman ihtiyacı karşılanmalıdır.

c)
Kamu ve özel kurum personeli ile okullarda öğrencilere ve gönüllülere
bilinçlendirme eğitimleri yapılmalıdır.
d)

Sivil toplum örgütlerine bilinçlendirme eğitimleri yapılmasına gerek yoktur.

e)

Sağlık profesyonelleri konuyla ilgili eğitilmelidir.

5)
Aşağıdaki hangisi hemşirelere kimyasal bir tehdit durumuna hazırlık için
verilmesi gereken eğitim becerilerinden değildir?
a)

Temel biyolojik ve kimyasal ajanların farkında olunması

b)

Biyolojik ve kimyasal acillerin yönetiminde eksiksiz bilgi temeli

c)

Ekip çalışması için isteksiz olma

d)
Triyaj, dekontaminasyon ve tedavi modellerini içeren klinik hasta bakımıyla
ilişkili teknik beceri
e)
getirebilme

Kitlesel aşılama ve profilaktik antibiyotik kullanılmasını planlama ve yerine

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) d, 5) c
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7. AFETLERDE HASSAS GRUPLARIN SAĞLIK BAKIMI-I7

7

Bu bölüm Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler
Afet olaylarında risk altında kalan savunmasız ve hassas gruplar, her toplumda görülen
ve özellikleri yönünden benzeşen bir dizi insan topluluklarından oluşurlar. Ulusal ölçekli
planlamalar kapsamında öncelikli olarak güçlenmelerine olanak sağlanacak olan marjinal
grupları savunmasız bırakan ve hassas kılan etmenler yok edilemez. Ancak, bu gruplara özgü
riskler tanımlanarak, bireylerin afetlere hazırlığı, afetler ile mücadelesi ve afetlerden
korunması sağlanabilir.
Afet olaylarında temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın işler olması, sağlık
çalışanlarınca hassas grupların sağlık bakım gereksinimlerini elde etmede karşılaştıkları
güçlükleri zamanında tanılamasını da gerekli kılmaktadır. Bu noktada, özellikle incinebilir
grupların afete hazırlık sürecinde eğitilmeleri, afet yönetiminin kültürel bazdaki başarısının
vazgeçilmezidir. Kuşkusuz, sağlık bakım profesyonellerinin temel bilgi ve becerilerinin alana
yansıması da güçlüklerin tanılanması sürecini hızlandıracak ve afet sonrası müdahale
kapasitesini yükseltecektir.
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Sağlık çalışanlarının afet kültürü programı temelinde hazırlıklı ve bilgili olmaları
önemlidir. Afetlerde, hassas grupların sağlık bakımını optimal düzeyde elde edebilmeleri,
ulusal düzeyde temel sağlık hizmetlerinin daha üst seviyelere çıkarılması, daha önemlisi
sağlık çalışanlarının spesifik sorumluluklarını yerine getirmesi ile olasıdır. Sağlık bakım
hizmetlerinin afet durumlarındaki başarısı, hassas grupların temel sağlık bakım hizmetlerine
gereksinim duyduğu anda ulaşmaları ile ölçülebilir.
Elinizdeki bu eser, afet durumlarında hassas gruplara ulaşan sağlık bakım hizmetlerini
irdeleyen bir ders notu niteliğindedir. Eserin, AUZEF Afet Kültürü eğitimine devam eden
öğrencilere yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Giriş ve Konunun Önemi
7.2. Hassas Gruplar
7.2.1. Düşük Gelirli Gruplar
7.2.2. Çocuklar
7.2.3. Kadınlar
7.2.4. Yaşlılar
7.2.5. Kronik Hastalığa Sahip Bireyler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Savunmasızlık nedir?

2)

Hassas grupları tanımlayınız.

3)

Ters bakım kavramını tanımlayınız.

4)

Hassas grupların afet öncesi hazırlığını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Hassas grupların
sağlık bakımı

Hassas grup profilleri
konusunda genel bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/ Araştırarak

Hassas grupların
sağlık bakımı

Savunmasızlık durumunu
kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Hassas grupların sağlık
bakımına ilişkin afet hazırlığını
genel hatları ile kavrayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Hassas grupların
sağlık bakımı
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Anahtar Kavramlar


Savunmasızlık



Hassas grup profilleri



Hassas grupların sağlık bakım gereksinimlerini karşılama güçlükleri



Hassas grupların afet hazırlığına ilişkin bazı eğitsel direktifler
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Giriş ve Konunun Önemi
Savunmasızlık; afete karşı bir bireyin, toplumun ya da bir organizasyonun,
öngöremediği, başa çıkamadığı, direnemediği ya da etkilerinden kurtulamadığı noktada
gerçekleşen bir güvenlik açığıdır. Çocuklar, hamileler, yaşlı bireyler, beslenme bozukluğu
yaşayan, hasta ya da bağışıklık sistemi baskı altında kalan insanlar, sigortasız, düşük gelirli ya
da ölümcül hastalar, kayıtlara geçmemiş olan işçiler, fiziksel ya da zihinsel engelli, evsiz,
yaşadığı coğrafyada dil sorunu yaşayan topluluklar, ırksal/etnik azınlıklar vb. özellikle
afetlerde “savunmasız”, “hassas”, “risk altında yaşayan” ya da “özel gereksinimleri olan”
gruplar olarak tanımlanırlar. Benzer şekilde, antikoagülan kullanan iskemik inmeli ve/veya
kalp krizi geçirmiş olan hastalar, insülinle kontrol altına alınan diabetli hastalar, evde oksijen
tedavisinde olan ciddi akciğer hastalıklarına sahip bireyler, genetik kan hastalığı ve
hemodiyaliz tedavisinde olan böbrek hastaları hassas gruplar kapsamındadır. Yoksulluk,
beslenme bozuklukları, evsizlik ve barınma sorunları, savunmasızlık durumunu daha üst
noktalara taşır.
Afetlerde karşılaşılan savunmasız gruplara benzeşen insan topluluklarına her toplumda
rastlanabilir. Ulusal ölçekli toplumsal planlamalar yapılırken, çocuklar, kadınlar ve yaşlıların,
izole toplulukların, kültürel ve dil farklılığı gösteren grupların özellikle afet durumlarında risk
altında kalan savunmasız gruplar olduğu ve ihmal edildikleri literatürde bildirilmektedir.
Araştırmalar, toplumun savunmasız ve hassas kesimlerinin, diğerlerine oranla daha
fazla oranda büyük riskler ile karşı karşıya olduklarını, zarar gördüklerini ve sağlık
bakımından eşit şekilde yararlanamadıklarını ortaya koymaktadır. Afetlerin olumsuz etkileri
ile başa çıkabilen bireylerin bile ekonomik zorlukları aşabilmeleri oldukça güç iken,
savunmasız ve hassas gruplara ait ölüm oranlarındaki artış dikkat çekmektedir. Afetlere
yönelik uyarı amaçlı eğitim ve iletişim araçları geliştirilirken, toplumun zarar görebilecek
kesimlerinin de düşünülmesi çok büyük önem taşımaktadır.
Afet olaylarında risk altında kalan savunmasız ve hassas gruplar, her toplumda görülen
ve özellikleri yönünden benzeşen bir dizi insan topluluklarından oluşurlar. Ulusal ölçekli
planlamalar kapsamında öncelikli olarak güçlenmelerine olanak sağlanacak olan marjinal
grupları savunmasız bırakan ve hassas kılan etmenler yok edilemez. Ancak, bu gruplara özgü
riskler tanımlanarak, bireylerin afetlere hazırlığı, afetler ile mücadelesi ve afetlerden
korunması sağlanabilir. Temeli oluşturan bir planlama yapılarak savunmasız veya hassas
gruplar arasındaki farklara dikkat çekilmeli, her gruba yönelik zorluklara ve özel
gereksinimlere birincil olarak odaklanılmalıdır.
Yaş (çocuk ve yaşlı), cinsiyet, fiziksel, mental, emosyonel ya da bilişsel durum,
kültürel durum ve ırk, din, dil, vatandaşlık durumu, coğrafi bölge ve sosyoekonomik durum,
hassas grupları etkileyen özelliklerdir. Bu gruplar kapsamında yer almak, bireyi savunmasız
yapan bir durum olarak tanımlanamaz. Aksine, bu grupların herbirine eşlik eden ve grubu
savunmasız kılan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler dikkate alınarak, sağlık
bakımındaki eşitsizlikler giderilmelidir.
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Ters bakım kavramının özelliği, hassas grupların sağlık bakımına en çok gereksinim
duyduğu anda, bu bakım hizmetine ulaşamaması ve gereksindiği bakımı haftalar sonra ya da
afetten aylar sonrası almasıdır. Sağlık bakımına yönelik eşitsizlik durumu temel argüman
olup, afet sonrası sosyal eşitsizliklerin giderilmesinde, sağlık sisteminin rolüne ışık tutar. Bu
bağlamda, afetlerden kurtarma sırasında sosyal epidemiyolojik çerçeve uygulamaya
sokulmalı, sağlık bakımındaki eşitsizlikler konusu tanımlanarak afet öncesi ve sonrası sağlık
gereksinimlerine odaklanılmalıdır.
Afet olgusu, sağlık sistemi üzerinde ani ve ciddi şekilde ortaya çıkan çevresel bir
faktör olup, sağlık bakım hizmetlerinin kullanımını ve tıbbi olanakları değiştiren, yeni ya da
ciddi bir sağlık durumunun yönetiminde ortaya çıkan dış kaynaklı/eksojen bir şok durumudur.
Bir afet durumunda sağlık sisteminin hassas gruplara verdiği yanıt belirleyicidir.

117

7.1. Hassas Gruplar
7.1.1. Düşük Gelirli Gruplar
Afet durumlarında düşük gelirli grupların genel olarak ciddi risk altında oldukları,
yaralandıklarında veya düştüklerinde ise hızlı ve uygun tıbbi tedavi hizmeti alamadıkları
bildirilmektedir. Düşük gelirli gruplar, sigortalı olmamaları ya da iş izni alma konusunda
yaşadıkları güçlükler nedeniyle uygun tedavi ve bakım hizmetlerinden en az düzeyde
yararlanabilmektedirler. Bu gruplar, hızla nakte dönüşebilecek varlıklara sahip
olmadıklarından, hastalıktan iyileşme sürecinde yiyecek harcamalarını karşılayamayabilirler.
Kalabalık, gürültü, güvenlik açığı benzeri çevresel stres faktörlerinin de olumsuz etkisi
psikososyal sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hastalıklar, bebek ya da
çocuk ölümleri gibi olumsuz çevresel etmenlerin yol açtığı stresle başa çıkmak durumunda
kalabilmektedirler.
Düşük gelirli, savunmasız/hassas gruplar, afet sonrası dönemde, çeşitli patojenlerden,
hava kirliliğinden ya da fiziksel tehlikelerden kolaylıkla etkilenebilirler. Çevresel koşulların
tabloyu daha da ağırlaştırması kaçınılmazdır. Bu gruplar sanitasyon önlemlerinin alınmadığı
ortamları hızla terk edememektedirler. Diyare nedeniyle bebek ölümleri gerçekleşirken,
bireylerde akut solunum yolu infeksiyonları görülebilmektedir. Uygun tedavi ve bakım
hizmeti alamayan, dolayısıyla hastalık ve yaralanmalar ile baş edemeyen bu gruplarda
prematüre ölümlere sık şekilde rastlanmaktadır. Bireyin beslenme durumu, bağışıklık sistemi
ve genetik özellikleri gibi içsel faktörleri ilgilendiren risklerin artış kaydettiği noktada hassas
gruptan söz edilir. Savunmasız gruplarda ise dışsal, sosyal, ekonomik ya da kültürel
durumların risklerde artışa neden olduğu, bu nedenlerle hastalık ya da yaralanmalar ile başa
çıkmada yetersizlikler geliştiği bildirilmektedir.
Hassas grupların savunma mekanizmalarını zayıflatan durumlar (ileri yaş, beslenme
bozukluğu, edinsel bağışıklamada kullanılan aşılar) biyolojik patojenler için uygun bir ortam
oluşturur. Afetlerde yüksek risk grupları kapsamında yer alan bu bireylerin bağışıklık sistemi,
insan bağışıklık yetmezlik virüsü (HIV) benzeri patojenlerle de baskılanmış olabilir.
Özellikle, infeksiyöz ve paraziter hastalıkların ve beslenme bozukluklarının ciddiyet
kazandığı gebeler, fetüs ve bebekler, yüksek riskli gruplar olarak dikkatle incelenmelidirler.
Hassas gruplarda fiziksel hareket azlığı veya güç ve denge kaybı/ kusuru izlenen
fiziksel engelliler, fiziksel tehlikeler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Astımlı veya kronik
solunum hastalıklarına sahip ileri yaş grubundaki hassas bireyler ise özellikle kimyasal
tehlikeler açısından risk altındadırlar.

7.1.2. Çocuklar
2010 yılında afetler nedeniyle hergün en az 18 milyon insanın yaşadıkları yeri
kaybettikleri, bunların yarısını çocukların oluşturduğu bildirilmektedir. Afet ve acil
durumlarda çocuklar, özel acil bakım ve psikolojik destek gereksinimindedir. Çocukların risk
altında oldukları durumlar; infeksiyon hastalıkları, ebeveyn kaybı, fiziksel yaralanmalar,
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istismar, akut ve/veya uzun süreli psikolojik travma, beslenme bozukluğu, dehidratasyon,
ayrılık anksiyetesi, ailede iş kaybı, okul değişikliği, sevdiği insanların kaybı ve bağışıklık
sisteminin baskı altında kalmasıdır.
Çocukların anatomik yapısı, bağışıklık sistemi ve gelişimsel durumu, çocuğun
savunmasız duruma geçişinde etkilidir. Çocukların afet sonrası dönemde pediatrik donanım
eksiklikleri ve beceri yetersizlikleri nedeniyle afetlerden olumsuz yönde etkilenen ciddi bir
grubu oluşturdukları bildirilmektedir. Katrina Kasırgası sonrası dönemde, bebek bezleri ve
formül yetersizliklerinin önemli bir halk sağlığı riski oluşturduğu, bu açıdan afetler sonrası
dönemde ailelerin bir arada tutulmaları ve ebeveynlerinden ayrılmamaları gerektiği
savunulmuştur.

7.1.3. Kadınlar
Kadınların, yüksek profilli afetlerden ciddi oranda etkilendikleri, özellikle 2004 yılı
Hint Okyanusu tsunamisine bağlı kadın ölümlerinin yüksek oranlarda olduğu
kaydedilmektedir. Kadınların kültürel hassasiyetlerine özellikle dikkat edilmeli, erkeklerle
birlikte kalma zorunluluğu doğan alanlarda gizlilik gereksinimi karşılanmalıdır. Afet sonrası
dönemde özellikle gebelik bakımı önemlidir. Afet sonrası kadının ya da gebenin kendini
güvende hissetmesi sağlanmalıdır. Özellikle hamileler, organogenezis aşamasında infeksiyöz
ajanlara açık ve savunmasız hâle gelirler. Bu nedenle gereksinilen sağlık bakımı, tanılama
süreci ile başlamalı, ekiplerde konularında uzman kadın profesyonellere de yer verilmelidir.
Toplumda kadınların güçlendirilmesi ve doğal afet riski azaltma, çevre yönetimi, afet
müdahale planlaması ve yardım çalışmaları gibi diğer konularda da çözümün bir parçası
hâline getirmenin hedeflenmesi gerekmektedir.

7.1.4. Yaşlılar
Yaşlı olmak, hassas ya da incinebilir olmak anlamına gelmese de duyusal farkındalığın
azaldığı, kronik hastalıkların yerleştiği, harekette azalmanın kaydedildiği ve sosyoekonomik
olumsuzlukların ivme kazandığı bir dönemde olmak anlamına gelir ki bu stigma; eğer varsa,
bürokratik işlemlerle başa çıkmada yetersizlik, okuryazar olmama ve internet kullanımında
eksiklik benzeri yetersizliklerle birleşebilir.
Yaşlı insanların travma sonrası stres bozukluğunu daha az sıklıkta deneyimlediği ile
ilgili bilimsel bazı kanıtlara rastlanmaktadır. Tersine, yaşlıların bilişsel işlevlerinin afet
sonrası dönemlerde bozulabileceğine ilişkin kanıtlar olduğu vurgulanmaktadır. Kırılgan, yaşlı
ve demans hastalarının özellikle yüksek risk altında oldukları kabul edilmelidir.
Yaşlıları, iki haftalık ilaç gereksinimlerini sağlamaları ve ilaçlarını bir doz kutusunda
saklamaları gerektiği yönünde eğitmek önemlidir. Afet öncesi hazırlık dönemine ilişkin
bilgiler verilirken, bireyin özellikle duyusal işlev bozuklukları dikkate alınmalı, gerekli uygun
uyarılarda bulunulmalıdır. Yaşlı bireye tahliye uygulamaları yaptırtılmalı ve bireyin yeterliliği
kontrol edilmelidir. Özel gereksinimleri ile ilgili olarak oluşturulan liste kontrol edilmeli,
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eksiklikler giderilmelidir. Demanslı hasta bireylerin kimliğini gösteren bilezikleri olmalıdır.
Afet durumlarında ilk müdahale ekiplerinin yaşlılar konusunda eğitimli ve uzman olmaları
önemlidir. Ayrıca, yaşlı hizmetleri sunan merkezler ile gerekli olan haberleşim ve iletişim
sağlanmalı, afet durumunda barınma gereksinimlerinin karşılanması amacıyla gerekli olanak
ve kaynaklar harekete geçirilmelidir.

7.1.5. Kronik Hastalığa Sahip Bireyler
Afet sonrası dönemde gıda yokluğu, temiz su bulunmaması, sıcak ya da soğuk hava
dalgası, fiziksel ve mental stres, yaralanma ve infeksiyona eğilim benzeri durumlar kronik
hastalığa sahip bireylerin sağlık durumunda olumsuz etki gösterir. Bu bireylerin evde bakımı,
çoğunlukla karmaşık tıbbi makineler, teknik ekipman ve toplum sağlığı hizmetleri ile
karşılanmaktadır. Bir afet durumunda, verilen evde bakım hizmeti kesintiye
uğrayabilmektedir. Güç kaynaklarındaki bozukluklar, tıbbi donanım ve karmaşık cihaz
kullanımında eksikliklere yol açmakta, temel ilaçların yeniden reçete edilmesi ve temini
konusunda zaman sorunu yaşanabilmektedir. Bu tür hastaların afet sırasında hastanelere sık
şekilde başvurdukları bildirilmektedir.
Kronik hastalıklarda, rutin sağlık bakımına ulaşılamaması, afet sonrası mortalitenin
başlıca nedenidir. Bununla birlikte, indirekt koşullardaki eksiklikler (elektrik kesintisi vb.),
sıcak ya da soğuk hava dalgası ile mücadelede ya da oksijen sisteminde kesintiye yol açabilir.
Herhangi bir afet durumunda, hastaneler sadece akut durumda olan hastalara hizmet
vermektedirler. Bu gerçekten hareketle, acil durumlarda kronik hastalığa sahip hasta bireylere
yönelik stratejilerden yararlanılarak, yaşlı nüfusa verilecek olan bakım da planlanmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde savunmasızlık durumu, afetlerden etkilenen hassas grupların profili,
hassas grupların sağlık bakım hizmeti alma durumlarını etkileyen yetersizlikler, hassas
grupların afet öncesi hazırlığı kapsamındaki eğitimleri, temel sağlık bakım gereksinimlerini
karşılama zorlukları ve ters bakım kavramı geniş bir biçimde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
ifadedir?

Aşağıdakilerden hangisi “afete karşı savunmasızlığı” en iyi açıklayan bir

a)

Sağlık hizmetlerine erişememek

b)

Ruhsal bütünlüğüne saldırı

c)

Fiziksel yetersizlik

d)

Öngörülemeyen, başa çıkılamayan ya da direnilemeyen bir güvenlik açığı

e)

Maddi koşullarda yetersizlik

2)
Ters bakım kavramının özelliği aşağıdaki ifadelerden hangisinde en iyi şekilde
açıklanmaktadır?
a)

Gereksinim duyulduğu an sağlık hizmetine ulaşabilme

b)
Sağlık bakımına en çok gereksinim duyulduğu an bakım hizmetine
ulaşılamaması
c)

Sağlık bakım hizmetinin bireye ulaştırılması

d)

Sağlık bakım hizmetinin aynı gün ulaştırılması

e)

Sağlık bakım hizmetinin aynı yıl ulaştırılması

3)
Afet öncesi hazırlık sürecinde yaşlıları ilaçları konusunda eğitirken verilmesi
gereken bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yaşlılar iki haftalık ilaç gereksinimlerini bir doz kutusunda saklamalıdır.

b)

Yaşlılar iki günlük ilaç gereksinimlerini bir doz kutusunda saklamalıdır.

c)

Yaşlılar iki aylık ilaç gereksinimlerini bir doz kutusunda saklamalıdır.

d)

Yaşlılar iki saatlik ilaç gereksinimlerini bir doz kutusunda saklamalıdır.

e)

Yaşlılar iki yıllık ilaç gereksinimlerini bir doz kutusunda saklamalıdır.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi çocukların risk altında olduğu bir durum değildir?

a)

İnfeksiyon hastalıkları

b)

Ebeveyn kaybı

c)

Fiziksel yaralanmalar

d)

İstismar

e)

Sevdiği insanların gözetimi altında bulunma

5)
Afet durumlarında diyare (ishal) nedeniyle gerçekleşen ölümler en sık hangi
bireyleri etkiler?
a)

Akut inmeli hastalar

b)

Anne ve babalar

c)

Bebekler

d)

Beyin anevrizmalı hastalar

e)

Böbrek hastaları

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) a, 4) e, 5) c
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8. AFETLERDE HASSAS GRUPLARIN SAĞLIK BAKIMI-II8

8

Bu bölüm Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Sevgili Öğrenciler
Afet olaylarında risk altında kalan savunmasız ve hassas gruplar, her toplumda görülen
ve özellikleri yönünden benzeşen bir dizi insan topluluklarından oluşurlar. Ulusal ölçekli
planlamalar kapsamında öncelikli olarak güçlenmelerine olanak sağlanacak olan marjinal
grupları savunmasız bırakan ve hassas kılan etmenler yok edilemez. Ancak, bu gruplara özgü
riskler tanımlanarak, bireylerin afetlere hazırlığı, afetler ile mücadelesi ve afetlerden
korunması sağlanabilir.
Afet olaylarında temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaksızın işler olması, hassas
grupların sağlık bakım gereksinimlerinin zamanında karşılanmasını sağlayacaktır. Bu
bağlamda ilgili sağlık çalışanlarının afete hazırlık sürecindeki rol ve sorumluluklarını
kavramaları, faz 1 ve faz 2 müdahale aşamalarını güçlendirecektir.
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Sağlık çalışanlarının afet kültürü programı temelinde hazırlıklı ve bilgili olmaları
önemlidir. Afetlerde, hassas grupların sağlık bakımını optimal düzeyde elde edebilmeleri,
ulusal düzeyde temel sağlık hizmetlerinin daha üst seviyelere çıkarılması, daha da önemlisi
sağlık çalışanlarının spesifik sorumluluklarını yerine getirmesi ile olasıdır. Sağlık bakım
hizmetlerinin afet durumlarındaki başarısı, hassas grupların temel sağlık bakım hizmetlerine
gereksinim duyduğu anda ulaşmaları ile ölçülebilir.
Elinizdeki bu eser, afet durumlarında hassas gruplara ulaşan sağlık bakım hizmetlerini
irdeleyen bir ders notu niteliğinde olup, dersin 2. bölümünü ele almaktadır. Eserin, AUZEF
Afet Kültürü eğitimine devam eden öğrencilere yararlı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Kronik Hastalığa Sahip Bireyler
8.2. Ayırımcılığa Uğrayan Gruplar
8.3. Kültürel ve Dil Farkı Yaşayan İnsan Toplulukları
8.4. Engelliler
8.5. Hassas Grupların Sağlık Bakım Gereksinimleri
8.6. Faz 1 ve Faz 2 Müdahale Müdahale
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kronik hastalığa sahip bireylerin özelliklerini tanımlayınız.

2)

Ayırımcılığa uğrayan grupların özelliklerini tanımlayınız.

3)

Kültürel ve dil farkı yaşayan insan topluluklarının özelliklerini tanımlayınız.

4)

Engellilerin özelliklerini tanımlayınız.

5)

Hassas grupların sağlık bakım gereksinimlerini açıklayınız.

6)

Faz 1 ve Faz 2 Müdahale aşamalarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hassas grupların
sağlık bakımı
Hassas grupların
sağlık bakımı
Hassas grupların
sağlık bakımı
Hassas grupların
sağlık bakımı
Hassas grupların
sağlık bakımı
Hassas grupların
sağlık bakımı

Kazanım
Kronik hastalığa sahip bireyler
konusunda genel bilgi sahibi
olmak
Ayırımcılığa uğrayan gruplar
konusunda genel bilgi sahibi
olmak
Kültürel ve dil farkı yaşayan insan
topluluklarının özellikleri
konusunda genel bilgi sahibi
olmak
Engellilerin özellikleri konusunda
genel bilgi sahibi olmak
Hassas grupların sağlık bakım
gereksinimlerini açıklayabilmek
Faz 1 ve Faz 2 Müdahale
aşamalarını kavramak

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak/ Araştırarak
Okuyarak/ Araştırarak

Okuyarak/ Araştırarak
Okuyarak/ Araştırarak
Okuyarak/ Araştırarak
Okuyarak/ Araştırarak

131

Anahtar Kavramlar


Hassas grupların sağlık bakım gereksinimleri



Hassas grupların afet öncesi hazırlığına ilişkin genel bilgiler


Hassas grupların temel sağlık bakımı kapsamındaki eksikliklerine yönelik
müdahale aşamaları
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Giriş ve Konunun Önemi
Afetlerde hassas grupların sağlık bakımına ilişkin dersin 2. bölümünde, diğer hassas
grup profillerine, afet hazırlığı kapsamındaki temel kavramlara, yapılandırılmış klinik
yönergelere, tarama araçlarına ve uygun müdahale aşamalarına yer verilecektir.
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8.1. Kronik Hastalığa Sahip Bireyler
Bu kapsamda kronik hastalıkların kontrolü ve yönetimine, akut olaylara ve
komplikasyonlara odaklanılmasına dönük ilgili stratejilerin yönerge içeriğinde yer alması, bu
yönergelerin özellikle hamile kadın ve fetüsün sağlığını ve konforunu sürdürmesine ilişkin
tüm önlemleri içerecek şekilde işlevsellik kazanması önemlidir.
Afetlerde kronik hastalıkların kontrol altına alınması sürecinde;


Olumsuz sağlık sonuçları ve hastalık yükünün afet öncesi oranlarını bilmek,


Kronik hastalığa sahip bireylerin acil gereksinimlerini (temel ilaçların
sağlanmasına ilişkin planlama) fark etmek,

Kronik hastalıkların yönetiminde ve tedavi edilmesinde çevre alanları ve
etkilenmiş bölgelerde verilen sağlık bakımının temel ve müdahale kapasitesi ile ilgili bilgi
sahibi olmak,

Bakım desteği için temel altyapının yeniden inşa edilmesi sürecinde faaliyet
alanının gücü konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

8.2. Ayırımcılığa Uğrayan Gruplar
Çeşitli faktörler nedeniyle afetlerin çoğu olumsuz etkilerine açık hassas gruplardan biri
de Avusturalya, Tazmanya gibi yerleşim bölgelerindeki yerliler, mahkûmlar/ tutsaklar gibi
izole insan topluluklarıdır. Bu gruplara özel bireylerin eğitim farklılıkları, afet hazırlığı ve
afete müdahale kapsamındaki mesajların anlaşılmasında güçlüklere neden olmakta, iletişim
ağında ve bilgi akışında sorunlar yaşanabilmektedir. İlgili sorunların aşılmasında, kültürel
açıdan benzeşmeyen grupların konuştukları dil dikkate alınmalıdır.
Yerliler gibi özel grupların iş olanakları ve gelirleri üzerindeki ekonomik baskılar, afet
hazırlığı aktiviteleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Sağlık durumlarına ilişkin kaygıların
yanı sıra, bu topluluklarda izlenen yaşamsal beklentiler, çocuk ölümleri ve kronik hastalıklar
da çeşitli ve diğer insanlara oranla önemli ölçüde farklıdır. Sağlık durumlarının afetlerden
olumsuz yönde etkilendiği bilinen bu toplulukların sayısal anlamda gittikçe artış kaydetmesi
ve hanede yaşayan insan sayısının fazla olması ve kalabalık aile yapıları, bireylerin eğitim
düzeylerini, hane gelirini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir.
Tipik olarak Avusturalya’da izlenen bu tabloda, insanlar arasındaki farkın
kapatılmasına dönük çalışmalar yapılmakta, afetlerden korunmaları yönünde adımlar
atılmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalar sırasında, bireylerin beslenme ve diğer
gereksinimleri de karşılanmaktadır.

8.3. Kültürel ve Dil Farkı Yaşayan İnsan Toplulukları
Kültürel açıdan farklı insan toplulukları da afetlerden olumsuz yönde etkilenmektedir.
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Afet yönetiminin her aşamasında (önleme, hazırlık, müdahale ve iyileştirme) çeşitli kültürlere
sahip bireylerin gereksinimleri dikkatle incelenmelidir. Çeşitli dillerde bilgi verilmeli,
planlama kapsamına alınması gereken gruplar ile bağlantı kurulmalıdır. Acil bir durumda
başvurulabilecek iletişim detayları alınmalı, bu gruplardan gelen tercümanlar, din liderleri ve
sağlık bakım profesyonellerinden yararlanılmalıdır. Farklı kültürel altyapıya sahip kadınlar,
çocuklar ve yaşlı bireyler özellikle risk altındadırlar. Çocukların daima tercüman olarak
kullanılmaları uygun bir yaklaşım değildir.
Demografik ve epidemiyolojik haritaların eksikliği hassas gruplara ulaşılmayı
zorlaştırmaktadır. Afet bölgesinde yer alan kuruluşlardaki eksiklikler ya da koordinasyon
sorunları ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Ayrıca afet
çalışanlarında deneyim ve dikkat eksiklikleri kazazedelere ve özellikle hassas gruplara
ulaşılmasında sorunlara yol açmaktadır. Özellikle triaj aşamasında kaydedilen bu tip sorunlar
gerçekten yardıma gereksinimi olan bireylerin ihmal edilmesine neden olmaktadır. Afet
sırasında uzakta duran veya toplumun genel cinsiyet anlayışı nedeniyle bakım hizmeti
almayan ve göz ardı edilen hassas gruplar ilk aşamada bu sorunlarla karşılaşabilirler.

8.4. Engelliler
Engellilere özellikle bireysel bakım verilmelidir:
1. Afetler sırasında haberleşim şekli görsel ve işitsel duyurular ile güçlendirilmelidir.
2. Tahliye planları, bireylerin fiziksel hareketlilik durumu, görsel, işitsel, bilişsel ve
mental sağlık sorunlarına uygun şekilde yapılmalıdır.
3. Planlamacılar, acil durumlarda tüm hasta sevk modüllerine ulaşılabilirliği (örneğin:
asansör donanımlı otobüsler) sağlamalıdır.
4. Sığınakların yeri ulaşılabilir olmalıdır. Sığınaklardaki personelin sakat bireylere
özel gereksinimler (hareket yardımı, giyim yardımı ve iletişim) konusunda eğitimli olması
gerekmektedir.
5. Güç kaynağı, ilaç, tıbbi malzeme ya da yardımcı gereç (tekerlekli iskemle) gibi
donanım gereksinimi karşılanmalıdır.

8.5. Hassas Grupların Sağlık Bakım Gereksinimleri
Toplumsal sağlığı olumsuz yönde etkileyen afet durumlarında, artan sağlık bakım
gereksinimleri ölçülebilir. Afet durumları bilimsel çalışmalar açısından (doğal denek) değerli
veriler sağlar. Gereksinim, ortaya çıkan hastalık düzeyi veya ortaya çıkma olasılığının
değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. Hassas grupları kurtarma girişimlerinin başarılı
olması, afetlere müdahale ekibinin, afetzedenin; temel gereksinimlerini, faz 1: akut müdahale
ve faz 2: ikincil müdahale (uzun dönem birincil bakım gereksinimi) dönemlerinde karşılaması
ile olasıdır.
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8.5.1. Temel Sağlık Eşitsizlikleri
Sağlık hizmetleri gereksinimlerinin, güvenli sağlık sistemleri desteğinin ve bakımın
koordinasyonunun öncelikli olarak planlamaya alınması, hassas grupların temel sağlık
eşitsizliklerinin giderilmesinde ilk adımdır.

8.5.2. Yönergeler
Yönergeler, hasta triajını, klinik değerlendirmeyi ve kronik hastalıkların tedavi ve
bakımında kullanılacak olan temel ilaçları, acil tıbbi müdahale sisteminin desteklenmesini,
hemodiyaliz ve oksijen cihazı kullanımı ve acil doğum bakımını açıklamalı/ tanımlamalıdır.
Halk sağlığı birimleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (HKM) ile iş birliği
yaparak, genel toplumun ve hassas grupların (özellikle hamile kadın ve engelliler)
gereksinimlerine yeterince ışık tutan izleme/tarama araçları geliştirmesi, böylece afet
planlamasına katkı vermesi önemlidir.

8.5.3. İzleme/ Tarama Araçları
Hassas grupların (özellikle hamile kadın ve engelliler) gereksinimlerine ışık tutan
izleme/ tarama araçlarının en az 3 bileşeni olmalıdır:
Bunlar:
1) Öngörülebilir afetlere (kasırga gibi) duyarlı alanlarda savunmasız nüfusun
boyutunu, gereksinimlerini ve işlevsel durumunu belirleyebilmek;
2) afetler sırasındaki gerçek müdahale düzeylerini ve gereksinimlerini tanılayabilmek
ve
3) acil durumun uzun dönem etkilerini izleyebilmektir.
Bu bileşenler, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki tarama aktivitelerini haritalamaktadır.
Hekim, hemşire, halk sağlığı uzmanları, yasa koyucular, yaşlı hizmet ağı, ulusal ve toplumsal
kurumlar, bu bileşenlerden yararlanarak, yönergeleri geliştirebilir ve afet sırasında hassas
gruplara gereken müdahalenin zamanında ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Sağlık
bakım profesyonellerinin eğitiminin geliştirilmesini destekleyecek olan ulusal politikalara
işlerlik kazandırılmalıdır.
Benzer eğitim materyalleri tıp okulları, hemşirelik okulları ve kamu sağlık
kuruluşlarında acil yardım eğitiminin bir parçası olarak kullanılabilir. Acil durumlarda
doğuma yönelik, yanı sıra kronik hastalıkların tedavi ve bakımına ilişkin sağlık
gereksinimlerini karşılamak amacıyla uygun politikalar geliştirilmeli, en iyi uygulamalar
devletin ve belediyelerin hazırladığı acil müdahale planlarında yer almalıdır. Bu planlar
kapsamındaki
uygulamalar,
periyodik
aralıklarla
tüm
kurum,
kuruluşlarca
değerlendirilmelidir. Afetlerden etkilenen bölgelerdeki halk, kronik hastalıkların yönetiminde
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gereksinilen rutin adımların atılması ve böylece olumsuzlukların tüm afet olayı süresince
önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

8.6. Müdahale
8.6.1. Faz I: Akut Müdahale (Akut Yanıt)
İlk 96 saat için, afete ilk müdahale edenler, bölgesel afet acil yönetim ekipleri, tıbbi
personel ve toplum gönüllülerinden oluşur. Bu sistem akut yaralanmalara direkt olarak
gereken tıbbi bakımı sağlar. Faz 1, akut müdahalenin verildiği ve acil tıbbi gereksinimlerin
karşılandığı dönemdir. Faz 1 akut müdahale dönemi genellikle 1-4 gün sürse de afet olayının
ciddiyetine göre değişir.
Faz 1 müdahale, olası yeni gereksinimlere de (izlem bakımı, kronik hastalık ve mental
sağlık belirtileri izlemi vb.) yönlendirilebilir. Afet sonrası strese eşlik eden psikolojik sekel,
akut bir hastalığın ya da ilk belirtilerinin (hipoglisemi, yüksek kan basıncı vb.) bir habercisi
olabilir.
Anekdot niteliğindeki kanıtlar faz 1 akut tedavi girişimlerinin, bölgesel olanakları
tükettiğini ve buna bağlı olarak sağlık sistemi kapasitesini düşürerek, temel bakım
hizmetlerinin karşılanamadığını göstermektedir. Davis ve arkadaşlarının afet epidemiyolojisi
ile ilgili ayrılıklara dikkat çektiği izlenmektedir.

8.6.2. Faz II: İkincil Müdahale (Uzun Dönem Birincil Bakım
Gereksinimi)
Özellikle akut müdahale süresinin uzadığı durumlarda birincil bakım hizmetlerine olan
gereksinim hızla artış kaydetmektedir. Bu konuda yapılmış olan araştırmalar oldukça
sınırlıdır. Millin ve ark. Katrina Kasırgası sonrası 2 hafta süresince kronik hastalıklarda
birincil bakım yönetimine olan gereksinimi incelemiş, olguların %40’ından fazlasının iki
geçici klinikte tedavi edildiğini ve bu kliniklerde boşalan ilaçların doldurulduğunu ve tıbbi
malzeme reçete edildiğini kaydetmiştir. Tedavinin ertelenmesi, hizmet kusuru ve özellikle
hassas gruplar arasında görülen ciddi komplikasyonlar, sağlık sisteminin özellikle iyileşme ve
rehabilitasyon dönemleri üzerinde olumsuz etki göstermiştir. Bölgesel kaynakların ve dış
yardımların azalması durumu, müdahale kapasitesinin azalmasına ve rutin sağlık
hizmetlerinin aksamasına, birincil bakıma (ilaçların reçete edilmesi, tıbbi malzeme sağlanması
[oksijen, glukoz test strip] ve afet sonrası aylar veya haftalar içinde gerçekleşen izlem bakımı)
olan ciddi gereksinimin karşılanmasında olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu süreç faz II
olarak tanımlanır.
Afet sonrası dönemde hassas grupların daha önce varolan tedavileri ile ilgili
gecikmelerden olumsuz yönde etkilendiklerini gösteren kanıtlar sınırlıdır. Erken müdahalede
bulunulamayan hassas grupların tıbbi durumları, afetten günler, haftalar ve aylar sonra
bozulabilir. Faz II döneminde, izlem bakımları ve kronik hastalıklara yönelik eş zamanlı
girişimler, kapasitesi üzerinde ya da altında çalışan sağlık sistemi üzerinde aşırı baskı
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oluşturur. Uzun süreli birincil bakım gereksinimi önemlidir. Veriler ve tahminler sınırlı olsa
da, faz II de temel bakım hizmetlerine olan gereksinimin artabileceği bildirilmektedir.
Ülkemizde hâlen geçerliliğini koruyan mevzuatta ve afet acil yardım planlarında riskli
bireylerin oluşturdukları gruplar (çocuklara, yaşlılara, engellilere ve kadınlara) üzerinde
düşünülmektedir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar
özelinde her bir grubun ayrı ayrı dikkate alınacağı çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların
sonuçlarının da afet yönetimi sistemi kapsamına alınması gerekmektedir.
Afetlere yeterince müdahale edebilmek, afet hazırlığının tüm paydaşlarıyla koordine
edilmesini, rol tanımlarının yapılmasını ve işlemlerin/ uygulamaların açıkça belirtilmesini
gerektirir. Müdahale aşamasının her elemanı, sorumluluklarını iyi bilmeli, özellikle hassas
grupların sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik planlar periyodik aralıklarla
güncellenmeli, yeterli haberleşme olanakları ve uygun girişimler planlama kapsamına
alınmalıdır.
Sonuç olarak, bilimsel çalışmalar yapılarak sonuçlar afet yönetim sistemine entegre
edilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, hassas gruplar (kronik hastalığa sahip bireyler, kültürel ve dil farkı
yaşayan insan toplulukları, engelliler, ayırımcılığa uğrayan gruplar), hassas grupların sağlık
bakım gereksinimleri, akut ve ikincil müdahale aşamaları geniş bir biçimde irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi kronik hastalıkların kontrol altına alınması sürecinin
bir parçası değildir?
a)

Olumsuz sağlık sonuçları ve hastalık yükünün afet öncesi oranlarını bilmek

b)

Kronik hastalığa sahip bireylerin acil gereksinimlerini fark etmek

c)
Kronik hastalıkların yönetiminde ve tedavi edilmesinde çevre alanları ve
etkilenmiş bölgelerde verilen sağlık bakımının temel ve müdahale kapasitesi ile ilgili bilgi
sahibi olmak
d)
ertelemek

Temel ilaçların sağlanmasına ilişkin planlamayı büyük afet olayları için

e)
Kronik hastalıkların yönetiminde ve tedavi edilmesinde çevre alanları ve
etkilenmiş bölgelerde verilen sağlık bakımının temel ve müdahale kapasitesi ile ilgili bilgi
sahibi olmak
2)
Aşağıdakilerden hangisi afetlerin çoğu olumsuz etkilerine açık yerliler,
mahkûmlar/ tutsaklar gibi izole insan topluluklarının bulundukları yerleşim bölgelerinden
biridir?
a)

Avusturalya

b)

Belçika

c)

Hollanda

d)

İsveç

e)

Norveç

3)

Aşağıdakilerden hangisi hassas gruplara ulaşılmasını zorlaştırır?

a)

Sosyolojik bölgelerin haritalanmasında eksiklik

b)

Demografik ve epidemiyolojik haritaların eksikliği

c)

Altyapı eksikliği

d)

Ulaşım zorlukları

e)

Kara yolları kazaları
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4)

Aşağıdakilerden hangisi engellilere yönelik bir donanımdır?

a)

Fiziksel bariyerler

b)

Raylı ulaşım araçları

c)

Hava yolu ulaşım araçları

d)

Kaldırımlar

e)

Asansör donanımlı otobüsler

5)

Aşağıdakilerden hangisi akut müdahale fazıdır?

a)

Faz 1

b)

Faz 2

c)

Faz 3

d)

Faz 4

e)

Faz 5

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) e, 5) a
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9. AFETLERDE TRİYAJ9

9

Bu bölüm Yrd. Doç.Dr. Gülay Altun Uğraş ve Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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ÖN SÖZ
Ülkemizi ve dünyamızı etkileyen afetler, toplumun olağan yaşam düzenini ortadan
kaldırarak, yaralanmalara ve ölümlere yol açmaktadır. Afet durumunda kaynakların etkili
kullanımı, daha fazla yaşamın kurtarılması ve daha az kişinin yaşamını kaybetmesi amacıyla
triyaj uygulaması yapılmaktadır. Afet durumunda yaralıları kısa sürede değerlendirerek renk
kodlarına ayıran, hastaneye nakil sırasını belirleyen ve ilk müdahaleyi yapanlar, genellikle
olay yerindeki sağlık çalışanı olmayan kişi/lerdir. Bu kişilerin, afet durumunda yapılan basit
triyaj yöntemini öğrenmesi, ölümlerin ve sakatlıkların azaltılmasında önemlidir.
Yrd. Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş
Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN
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YAZAR NOTU
Doğal ya da yapay olarak afetler meydana geldiğinde, toplumun var olan olanakları
yetersiz hâle gelmektedir. Afet durumunda amaç herkese sağlık bakımı vermek değildir,
aksine var olan kısıtlı kaynakları en etkili biçimde kullanımını sağlayarak daha fazla yaralıya
ulaşmaktır. Bu doğrultuda yapılan afet triyajını bilmek sağlık çalışanı olan/olmayan triyaj
uygulayıcıları açısından önemlidir. Afet triyajının temel ilkelerinin bilinmesi, ölümlerin ve
sakatlıkların azaltılmasında yararlı olacaktır.
Elinizdeki bu eser, afetlerde uygulanması gereken triyajı irdeleyen bir ders notu
niteliğindedir. Eserin, AUZEF Afet Kültürü eğitimine devam eden öğrencilere yararlı
olmasını dilerim.
Yrd. Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş
Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Afet Nedir?
9.2. Türkiye Afetlerden Nasıl Etkilenmektedir?
9.3. Triyaj Nedir?
9.4. Afetlerde Triyaj Neden Gereklidir?
9.5. Triyaj Aşamaları
9.6. Afetlerde Triyaj Uygulaması-Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi
9.7. Triyaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afet nedir?

2)

Triyaj nedir?

3)

Afetlerde triyaj neden yapılır?

4)

Triyajın aşamalarını açıklayınız.

5)

Afetlerde triyaj nasıl uygulanır?

6)

Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemini açıklayınız.

7)

Triyajda kullanılan renk kodlamasını açıklayınız.

8)

Triyaj sırasında dikkat edilmesi gerekenleri açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afetlerde triyaj

Afetlerde triyajin yapılma
nedenini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Afetlerde triyaj

Triyajın aşamalarını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Afetlerde triyaj

Afetlerde triyajin nasıl
yapıldığını öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Afetlerde triyaj

Triyaj sırasında dikkat edilmesi
Okuyarak/Araştırarak
gerekenleri öğrenebilmek
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Anahtar Kavramlar


Afet



Triyaj



Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi
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9.1. Afet Nedir?
Afet; ekolojik dengeyi bozarak, toplumun olağan yaşam düzenini ortadan kaldıran, can
ve mal kaybına neden olan, toplumun uyum sağlama ve yanıt verme kapasitesini aşarak, onu
dış yardıma muhtaç kılan ekolojik olgu ve olaylara denir. Başka bir deyişle afet, birçok kurum
ve kuruluşun koordine hâlde görev almasını gerektiren ve insan hakları açısından fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı ve insan aktivitelerini durdurarak
veya kesintiye uğratarak, toplumları veya insan topluluklarını etkileyen doğal, teknolojik ve
insan kökenli olaylardır.
Afetler; deprem, tsunami, heyelan, seller, su baskınları, fırtınalar, yanardağ patlamaları
ve çığ düşmesi vb. doğal afetler olabileceği gibi, biyolojik ve kimyasal saldırı tehditleri,
nükleer kazalar, savaş ve çatışmalar, terör amaçlı bombalama olayları, toplu ulaşım kazaları,
göçler gibi yapay afetler de olabilir.
Büyük afet ve kazalarda, 10-99 yaralı olduğunda basit, 100-999 arası orta ve 1000 ile
üzerinde yaralı olduğunda büyük afetler olarak ayrılmaktadır.

9.2. Türkiye Afetlerden Nasıl Etkilenmektedir?
Türkiye, afet türlerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Öncelikle deprem olmak
üzere, sel, su baskınları, çığ düşmesi gibi ülkemizi tehdit eden doğal afetlerin yol açtığı can ve
mal kaybı yüksek orandadır. 1900’lerin başından günümüze dek, yalnızca doğal afetler
nedeniyle kaybedilen insanların sayısı 120 binden daha fazladır. Bu kayıpların, %65’i
depremlerden, %15’i heyelandan, %12’si su basmasından, geri kalanları ise diğer doğal afet
türlerindendir. Aynı nedenle 200.000’ni aşkın insan ağır yaralanmış ve sakat kalmıştır.
Ülkemizi boydan boya kat eden Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde oluşan ve dünyada son 20
yılda en çok ölüme yol açan beşinci deprem olan 17 Ağustos 1999 Marmara depremi, resmî
rakamlara göre yaklaşık 18,000 kişinin yitirilmesiyle sonuçlanmıştır. 2000-2014 yılları
arasında deprem ya da sel gibi toplam 40 kez doğal afet görülmüş, 1,139 kişinin ölümüne yol
açmıştır.
Türkiye’de, yapay afetlerin neden olduğu zararlar doğal afetlere oranla daha fazladır.
Trafik ve iş kazaları da önemli yapay afetler arasındadır. 1900’lerden günümüze dek, trafik
kazalarına bağlı 100.000’e yakın insan yaşamını yitirmiş, yarım milyona yakın insan sakat
kalmıştır. Trafik kazaları boyutunda olmasa da iş kazalarından meydana gelen ölüm ve
sakatlanmalar önemli boyutlardadır. Bu bağlamda Türkiye’de doğal ve yapay afetler, görülme
sıklığı, ölüm riski, sakatlanma ve ekonomik kayıplar açısından önemli ve öncelikli bir
toplumsal sorundur.
2000-2014 yılları arasında, 56 büyük ulaşım kazası görülmüş, 1,392 kişinin ölümüne
yol açmış, 12 endüstriyel kaza görülmüş, 476 kişi yaşamını yitirmiş, 5 terör saldırı sonunda 63
kişi yaşamını yitirmiştir. Son bir yıl içerisinde ise terör saldırılarında artış görülmüş ve üç
büyük yaralanmalı olay ortaya çıkmıştır. Ülkemizde son bir yıl içerisinde Diyarbakır’da 5
kişinin ölümü, 400’ün üzerinde kişinin yaralanması, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 34 kişinin
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ölümü ve 100’den fazla kişinin yaralanması, Ankara’da 107 kişinin ölümü ve 500’ün üzerinde
yaralının bulunduğu terör saldırıları da yapay afetlere örnektir.

9.3. Triyaj Nedir?
Fransızca bir kelime olan “trier” fiilinden türetilen “triyaj”; seçmek, ayırt etmek,
sınıflandırmak ve seçim yapmak anlamına gelir.
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2000) göre ise triyaj; çok sayıda hasta ve
yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin
tespiti amacıyla olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı
seçme ve kodlama işlemidir.
Triyaj, ilk olarak kahve tanelerinin kalite ve boyutlarına göre ayrılması için
kullanılmıştır. Tıbbi alanda ise ilk kez Napolyon savaşlarında, yetersiz sayıdaki sağlık
kaynakları nedeni ile ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakarak ve daha hafif yaralı
olanlara müdahale ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için
uygulanmıştır. Öncelik, yaşam şansı yüksek hastalara verilmiştir. Birinci ve ikinci Dünya
Savaşları sırasında, Avrupa’da savaş alanında çok ağır yaralı askerlere, gereksinimleri
doğrultusunda acil bakım girişimlerinde bulunmak üzere öncelik hakkı tanınması nedeni ile
kullanılmıştır. Cephede ve bombalanan şehirlerde yaygın olarak uygulanan triyaj, savaş
sonrasında özellikle afetler, kimyasal, biyolojik etkili ve diğer kitle kazalarında topluma
yönelik geliştirilmiştir.
Triyaj; birçok hasta/yaralı varlığında, eldeki olanakların kullanımını ve hasta/yaralıları
öncelik sırasına göre ayırmak ve seçmektir. Diğer bir tanımla, acil bir durum için; önde gelen,
önemli ve sürekli bir süreç olan önceliklerin belirlenmesi; gelişen durumun önemi nedeni ile
diğerlerinden ayırt edilmesi, seçilmesi ya da öncelik hakkının tanınması anlamını taşır. “En
fazla riski taşıyan hastaları belirleme ve uygun tedaviyi başlatma sistemi” veya “etkili ve
doğru bakım alabilmesi için hastanın doğru zamanda, doğru yere yerleştirilmesi süreci” olarak
da tanımlanabilir.

9.4. Afetlerde Triyaj Neden Gereklidir?
Afetlerden sonra ölümlerin %80’i ilk bir iki saat içinde meydana gelmektedir. Hiç bir
ülke ya da toplumda bu kadar kısa bir süre içinde olay yerine ulaşabilecek bir dış yardım söz
konusu değildir. Özellikle büyük afetlerde dış yardımın/kamu örgütlerinin ya da olay bölgesi
dışından gelecek arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması ve çalışmaya başlaması
oldukça gecikmekte ve bazen 24 saati bulabilmektedir. Oysa bu saatler yaralıların
kurtarılabilmesi için altın saatlerdir. Bu zaman zarfında, toplum kendi başının çaresine
bakmak zorundadır. Büyük afetler gibi hasta veya yaralı sayısının aniden ortamdaki mevcut
yardım kapasitesinin üzerinde bulunduğu durumlarda, hizmetlerin sunumunda önceliğin
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun nedeni; sağlık çalışanlarının, zamanı, araç gereç ve
malzemeyi iyi/seçici kullanması gereğidir. Aksi durumda, sözü edilen tüm ögeler, yardıma
gerek olmadan iyileşecek veya kurtarılamayacak yaralılara harcanır, yardımla iyileşecek olan
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yaralılara/yaşam idamesi gereken bireylere ise gerekli zaman ayrılamaz/hizmet verilemez ve
kayıplar artar. Afet durumunda, çok fazla sayıda sağlık yardımına gerek duyan insan olmasına
karşın, yeterli sağlık çalışanı ve malzeme bulunmadığı durumlarda “ilk yardımda ve taşımada
öncelik belirleme”ye yönelik sınıflandırma yani; triyaj uygulanır.
Afet durumunda triyajın ana kuralı; en fazla sayıda hasta/yaralı için üst düzeyde
hizmet sunmak/mevcut kaynakları en yararlı şekilde kullanmaktır. Afetlerde triyajın amacı ise
yaşam kurtarmak ve en fazla sayıda bireye en gerekli yardımı yapabilmektir. Triyaj da her
yapılan sınıflama sonucuna göre verilen bakım nedeniyle öncelikler değişebilir, bu nedenle
süreklilik gerektirir ve tekrarlanmak zorundadır.

9.5. Triyaj Aşamaları
Afet durumunda triyaj; (1) olay yerinde, (2) yaralı toplama yerinde ve (3) hastanede
olmak üzere 3 farklı alanda uygulanmaktadır. Bu bölümde özellikle afet durumunda olay
yerinde triyaj uygulamasından söz edilecektir.
Olay yerindeki triyajın en belirgin özelliği, çoğu kez profesyonel kurtarma görevlisi
gibi sağlık çalışanı olmayan kişilerce başlatılması zorunluluğudur. Tehlikeli bölgeden
kurtarılan yaralılar, güvenli alan sınırında sağlık ekiplerine devredilmektedir.

9.6. Afetlerde Triyaj Uygulaması- Basit Sınıflandırma ve Hızlı
Müdahale Yöntemi
Afet durumunda dünyada en yaygın kullanılan triyaj yöntemi; 1983 yılında
California’da geliştirilmiş olan Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi’dir
(BSHM) (START: Simple Triage And Rapid Treatment). Solunum, dolaşım ve bilinç
durumuna göre yaralıları sınıflamayı amaçlar. Her yaralıya, sağlık durumundaki aciliyete göre
bir renk verilir. Yöntem uygulanırken, karar verildiği anda o kişinin triyajı biter ve bir sonraki
yaralıya geçilir. Değerlendirme sonucunda, kişiler farklı renklerde kodlanmış 4 gruptan
birisine ayrılır.
Triyaj Renk Kodları:
Kırmızı kart, ACİL: Yaşamı tehlike içinde olan yararlılardır. Öncelikli sağlık hizmeti
alması ya da nakledilmesi gereken yaralılar bu gruba girer. Mümkün olan en kısa zamanda,
hekim müdahalesi gerekir. Ölüm ya da kalıcı sakatlık riski vardır. Terk edilmeden önce,
kanama kontrolü yapılır ve şok pozisyonu verilir. Durdurulamayan (kontrol altına
alınamayan) kanama, şok, solunum güçlüğü, açık göğüs ya da karın yaralanması, yüzün ya da
solunum yollarının etkilendiği ağır yanıklar, vücut yüzeyinin %40’ndan fazlasının etkilendiği
yanıklar, ağır kafa yaralanması, diyabetliler, zehirlenmeler, normal olmayan doğumlar
KIRMIZI koda örnek olarak verilebilir.
Sarı kart, İKİNCİ: Yaşamsal tehlike yoktur. Bu yaralılara alanda gerekli acil bakım
verildikten veya durumlarının daha kötüleşmesi önlendikten sonra nakil için bekleyebilirler.
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Durumları ciddi ancak anında tedavi gerektirmeyen, geciktirilebilir (1-2 saat) yaralılardır.
Acil grup müdahalesi tamamlandıktan sonra bu gruba müdahale edilir. Bu sırada gözetim
altında tutulmalıdırlar. Solunum güçlüğüne neden olmayan göğüs yaralanması, şoka neden
olmayan delici karın ve göğüs yaralanması, kırıklar, komplikasyonsuz kafa travması, turnike
ile kontrol edilebilen kanamalar, SARI koda örnek olarak verilebilir.
Yeşil kart, HAFİF: Önemli tıbbi tedavi gerektirmeyen, diğer yaralılara yardım
edebilen, hafif yaralılardır. Yaşamsal tehlikeleri yoktur ve bilinci açık yaralılardır. Olay
yerinden en son nakledilebilirler. Ancak durumları kötüleşebilir. Gözetim altında tutulmalıdır.
Gereksinim olduğunda yardım edebilirler. Yeşil koda, basit kapalı kırıklar, sıyrık ve yüzeyel
yaralanmalar, 1. ve 2. derece yanıklar örnek verilebilir. (En çok bağıran grup olduğu için,
dikkat edilmezse tüm kaynakları tüketebilir, ağır yaralıların az yardım almasına neden
olabilirler).
Siyah kart, SOLUNUM YOK: Solunum alınamayan, ölü ya da ölü olarak kabul
edilen, umutsuz yaralılardır. Afet zamanlarına özgü olarak, kişi tıbben ölmemiş bile olsa bu
sınıfa alınabilir. Bu sınıfa girenlere sağlık hizmeti verilmez. Ayrı yerde gözetim altında
tutulmalıdırlar. (Ülkemizde ölüm tanımı koymak hekim yetkisindedir. Ancak belirgin
özelliklere bakılarak ölmüş olduğu düşünülen bireylere yardım geciktirilebilse de hekim
tarafından değerlendirilmeleri gerektiği unutulmamalıdır). Masif amputasyon, kraniofasial
ağır laserasyonlar, SİYAH koda örnek olarak verilebilir.
Triyaj Uygulaması
Yeşil kodun belirlenmesi: Triyaja başlarken triyaj sorumlusu, bölgeye, “Sesimi
duyanlar ve benim olduğum yere gelebilenler buraya gelsin” şeklinde seslenir. Bu komutu
yerine getirenler geçici olarak YEŞİL olarak kodlanır. Bu durum, bu kişilere diğer kriterlerin
uygulanmayacağı anlamına gelmemelidir. Ancak YEŞİL kodlu kişilere solunum, dolaşım ve
bilinç durumu kriterleri, alandaki diğer yaralılar değerlendirildikten sonra uygulanır.
Değerlendirme sonrasında başta YEŞİL olarak değerlendirilmiş yaralıların arasından, SARI
hatta KIRMIZI olarak kodlanması gereken kişilerin de çıkabileceği olasılığı gözardı
edilmemelidir.
Siyah Kodun Belirlenmesi: Yaralının yanına gidildiğinde, baş-boyun manevrası
kullanılarak havayolu açılır ve Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 10 saniye boyunca solunumu
değerlendirilir. Eğer solunum yoksa bir kez daha baş-boyun manevrası yapılarak işlem
tekrarlanır. Eğer yine solunum yoksa kişi SİYAH renk kodu ile işaretlenir.
Kırmızı kodun belirlenmesi: Yaralının solunum, dolaşım ve bilinç durumu
değerlendirilir.
Solunum: Eğer yaralıda spontan solunum varsa veya baş-boyun manevrası (baş geri,
çene yukarı) sonucu başlamışsa solunumun hızı değerlendirilir. Eğer solunum sayısı dakikada
10’un altında ya da 30’un üzerindeyse yaralı KIRMIZI olarak kodlanır. Solunum sayısı
dakikada 30’un altındaysa dolaşım kontrolüne geçirilir. Bu tip yaralılarda, havayolunun açık
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kalmasını sağlamak üzere çevrede bulunan bireylerden ya da YEŞİL olarak kodlanan
kişilerden yardım istenebilir.
Dolaşım: Uluslararası alanda kullanılan iki farklı kriter vardır: Kılcaldamar Renk
Dönüm Testi ve Radyal Nabız. Kılcaldamar Renk Dönüm Testi’nde yaralının tırnak
uçlarına basılır ve bırakılır. Eğer bölgenin rengi beyazdan pembeye 2 saniyenin üzerinde bir
sürede dönüyorsa yaralı KIRMIZI olarak kodlanır. Eğer bu süre ortalama 2 saniye ise bir
sonraki aşama olan, bilinç kontrolüne geçilir. Radyal nabız, sağlık çalışanı olmayanların
nabız yerini bulmakta ve nabzı hissetmekte sorunlar yaşaması nedeniyle pek tercih edilmeyen
bir değerlendirme kriteridir. Bu yöntemde eğer radyal nabız alınamıyorsa yaralı KIRMIZI
olarak kodlanır. Radyal nabız varsa bir sonraki aşamaya, bilinç kontrolüne geçilir. Ciddi
kanaması olan yaralılarda kanama kontrolü için çevredeki birinden ya da YEŞİL olarak
kodlanan kişilerden yardım istenebilir.
Bilinç Kontrolü: Bilinç kontrolü, yaralının yanına gelindiğinde solunum ve dolaşımın
kontrolü ile eş zamanlı olarak yapılabilir. Bu aşamada yaralının sorulan sorulara mantıklı
yanıt verip vermediği ve basit komutları uygulayıp uygulamadığı araştırılır. “Gözlerinizi
açın”, “Elimi sıkın” gibi basit komutlar verilir. Eğer yaralı sorulara mantıklı yanıtlar
veremiyor ve basit komutlara uyamıyorsa KIRMIZI olarak kodlanır. Aksi hâlde renk kodu
SARI’dır.
İlk triyaj turunda; havayolu, solunum ve kanama sorunu olmayan yaralılar ve ölü
olduğu belirlenmiş ve çok şiddetli yaralanmaları olup yaşama olasılığı zayıf olan yaralılar
elenirler. Kurtarılabilecek bireyler açısından az zaman ve personel varken bu yaralılara bir
süre ilgisiz kalmak gerekli olabilir.
İkinci triyaj turunda; havayolu, solunum ve/veya dolaşım sorunları için daha ciddi
bakıma gereksinimi olan yaralılar belirlenip, öncelikli sevkleri için hazırlıklara başlanır.
Üçüncü triyaj turu; yaşamı tehdit eden yaralanmalar kontrol altına alındığında
yapılır. İkincil yaralanmalar, örneğin; omurga zedelenmeleri büyük veya açık kırıklar, karın
travmaları saptanır. Özellikle SARI ve YEŞİL olarak kodlanan her yaralının –(bekletildikleri
için)- kısa bir süre içinde sağlık durumu değişebilir ve bir başka triyaj renk kodu içine
girebilirler. Bu nedenle tüm yaralılar değerlendirilip taşınana değin triyaj turları devam
etmelidir.
START triyaj uygulaması özetlenirse:
• Dur, Bak, Dinle, Düşün!
• Sesli Triyaj Yap!
• Bulunduğun Noktadan Başla!
• Herkes için Solunum Dolaşım Bilinç Kontrolü Yap!
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• Tüm Yaralıları Sınıfla!

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık
Eğitim Birimi. (2005). Sivil Savunma Görevlileri Toplum Afet Gönüllüsü ve Halkın Afete Hazırlık
Eğitimi El Kitabı, 8.

9.7. Triyaj Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fazla sayıda insanın etkilendiği afetlerde, tüm yaralıların acil bakım almasının
mümkün olmadığı unutulmamalıdır.


Olay yerine gelen ilk kurtarıcı triyaj sorumluluğunu üstlenir.


Triyaja başlama noktası -eğer tehlike açısından başka bir risk yok isekurtarıcının olay yerine girdiği yerdir.

Bir afet triyajında, olay yerine giriş daima çevre güvenliği sağlandıktan sonra
yapılmalıdır. Yani yaşam kurtarmak için kurtarıcı yaşamını riske atmamalıdır.

Kurtarıcı, kural olarak sınıflandırmaya kendisine en yakındaki yaralı ile başlar.
Bu durum zamanın etkin kullanılması amacıyla önemlidir.

Triyaj sırasında kurtarıcı, durumunu ciddi bulduğu yaralının tedavisine
başlamamalıdır. Bu durum, diğer yaralıların yaşamını riske atmak demektir. Triyaj görevlisi
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solunum yolunun açıklığının sağlanması dışında acil bakım vermez: acil bakım ekibi triyaj
görevlilerinin hemen ardından gitmelidir.
Kurtarıcı, -geçici bir süreyle- YEŞİL olarak kodladığı kişilerden ve olay

yerinde bulunan bireylerden, bazı küçük müdahalelerde bulunmaları veya yaralının taşınması
yönünden yardım alabilir. Örneğin ciddi bir kanamanın durdurulması için basınç uygulama
veya havayolunun açıklığının sürdürülmesi için baş-boyun pozisyonunu koruma gibi.


Triyaj süresi her bir yaralı için 1 dakikadan daha kısa olmalıdır.


Triyaj sorumlusu, triyaj sırasında her yaralı bireye bir renk vererek, üzerine
aynı renkte bir işaret bırakır. Herhangi bir form doldurmakla zaman kaybetmez. Yaralı
formları, tedavi/nakil hizmeti verilmeye başlandıktan sonra, o hizmeti veren personel
tarafından doldurulur.

Triyaj görevlisi, yaralıların triyajı tamamlanınca, sadece havayolunun açık
tutulması, kanama kontrolü ve şok pozisyonu verme gibi ilk yardım uygulamalarını, gerekli
olduğunda yapabilir.

9.8. Sonuç
Afet durumunda yaralıları kısa sürede değerlendirerek renk kodlarına ayıran,
hastaneye nakil sırasını belirleyen ve ilk müdahaleyi yapanlar, genellikle olay yerindeki sağlık
çalışanı olmayan kişi/lerdir. Bu kişiler, afet durumunda yapılan basit triyaj yöntemini
öğrenmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Geçmişten günümüze kadar doğal ve yapay afetlerden dünya ve ülkemiz
etkilenmektedir. Afet durumunda kaynakların etkili kullanımı, daha fazla yaşamın
kurtarılması ve daha az kişinin yaşamını kaybetmesi amacıyla triyaj uygulaması
yapılmaktadır. Afet durumunda olay yerinde triyaj uygulaması genellikle sağlık çalışanı
olmayan kişi/ler tarafından yapılmaktadır. Bu kurtarıcıların kolayca yaralılara ilk müdahalede
bulunması ve hastaneye nakil önceliğini belirleyebilmesi amacıyla basit sınıflama ve hızlı
müdahale yöntemi tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemde yaralılar kısa
sürede değerlendirilerek renk kodlarına ayrılmakta, hastaneye nakil sırası belirlenmekte ve ilk
müdahaleleri yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde triyajın yapılma nedenlerinden biri değildir?

a)

Tüm yaralıları kurtarmak

b)

En fazla sayıda yaralıya yardım etmek

c)

Uygun yardım/tedaviyi başlatmak

d)

Hastaneye nakil sırasını belirlemek

e)

En fazla riski taşıyan hastaları belirlemek

2)

Aşağıdakilerden hangisinde afetlerde triyaj ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

a)

Triyaj sağlık çalışanları tarafından yapılır.

b)

Olay yerinde ve hastanedeki triyaj uygulaması aynıdır.

c)

Triyajın tekrarlanmasına gerek yoktur.

d)

Yaralı tıbben ölmemişse mutlaka müdahale edilmelidir.

e)

İlk yardım ve nakilde öncelikleri belirlemek amacıyla yapılır.

3)
Aşağıdakilerden hangisinde “Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi”
ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?
a)

Afet durumunda dünyada en yaygın kullanılan triyaj yöntemidir.

b)

Solunum, dolaşım ve bilinç durumuna göre yaralıları sınıflandırır.

c)

Karar verildiğinde yaralının triyajı biter ve bir sonraki yaralıya geçilir.

d)

Renk kodlamasında kımızı, sarı, yeşil, mavi ve siyah kullanılır.

e)

Her yaralıya, sağlık durumundaki aciliyete göre bir renk verilir
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4)
Afet durumunda “Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi”ne göre
yapılan triyaj uygulamasında hastalara renk kodlaması verilir. Aşağıdakilerden hangisinde
renk kodlası verilen hasta ile özellikleri doğru eşleşmemiştir?
a)
yaralılar

Kırmızı kod- Öncelikli sağlık hizmeti alması ya da nakledilmesi gereken

b)

Sarı kod- Durumları ciddi ancak 1-2 saat geciktirilebilir yaralılar

c)

Sarı kod- Hafif yaralılar

d)

Yeşil kod- Yaşamsal tehlikeleri olmayan, bilinci açık yaralılar

e)

Siyah kod- Solunum alınamayan, ölü ya da umutsuz yaralılar

5)
Afet durumunda “Basit Sınıflandırma ve Hızlı Müdahale Yöntemi”ne göre
yapılan triyaj uygulamasında hastalara renk kodlaması verilir. Aşağıdakilerden hangisi
hastalara verilen renk kodlarından biri değildir?
a)

Kırmızı

b)

Mavi

c)

Sarı

d)

Yeşil

e)

Siyah

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) c, 5) b
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10. AFETLERDE TIBBİ MÜDAHALE I - İLK YARDIM VE TEMEL
İLKELER10

10

Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu ve Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İlk Yardımın Tanımı
10.2. İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri
10.3. İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları
10.3.1.

Solunum ve Kalp Durması

10.3.2.

Yaşam Zinciri Halkaları

10.3.3.

Kalp-Akciğer Canlandırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İlk yardım ve acil tedavinin farkı nedir?

2)

İlk yardımın amaç ve hedefleri nelerdir?

3)

İlk yardımda temel ilke ve uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İlk Yardımın Tanımı

Kazanım
İlk yardımın tanımı hakkında
bilgi sahibi olacaksınız.

İlk Yardımın Amaç

İlk yardımın amaç ve hedeflerini

ve Hedefleri

öğreneceksiniz.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak /Araştırarak
Okuyarak /Araştırarak

- İlk yardımda temel ilke ve
uygulamalar hakkında bilgi
sahibi olacaksınız.
 Temel ilke ve
uygulamalardan uygun olan
girişimlere karar verebilecek
ve uygulayabileceksiniz.
 Solunum ve dolaşım
sisteminin önemi hakkında
İlk Yardımda Temel

bilgi sahibi olacaksınız.

İlke ve Uygulamalar

 Solunum ve kalp durmasının

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

belirti ve bulguları hakkında
bilgi sahibi olacaksınız.
 Yaşam zincirinin halkalarını
sıralayabileceksiniz.
- Yaşam zincirinin hangi
halkasında, hangi tür
girişimlerin yapıldığı
hakkında bilgi sahibi
olacaksınız.
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Anahtar Kavramlar


İlk yardım



Acil tedavi



Afetlerde ilk yardım



Yaşamın kurtarılması



Solunum



Dolaşım



Bilinç



Yaşam zinciri halkaları



Kalp akciğer canlandırılması
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Giriş
Ülkemizde, bireye/topluma yönelik ortaya çıkan şiddet olayları ve terörist eylemler,
trafiğin başı çektiği çoğu kazalar, doğal afetlerin başında gelen depremler ya da çok çeşitli
yaralanmalar, tıbbi girişim ve ilk yardım uygulamalarının gerçekleştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Bu gibi durumlarda “ilk 60 dakika” içinde doğru ve etkili yöntemle yapılan ve
“altın saat” olarak adlandırılan girişimler, yaralıların yaşamının kurtarılmasında birincil
öneme sahiptir. Özellikle acil havayolu açılması ve solunum uygulaması gerektiren yaralılara
uygulanacak girişimlerde ise bu süre, birkaç dakika ile sınırlıdır. Bu nedenle, sağlık bakım
profesyonelleri dışında kalan toplumun büyük bir kısmının da ilk yardım konusunda
bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.
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10.1. İlk Yardımın Tanımı
Yaşamın tehlikeye düştüğü herhangi bir durumda, sağlık bakım profesyonellerinin
yardımı sağlanıncaya değin, yaralıya, ortamda bulunan ya da bu ortama çevreden katılım
gösteren diğer bireyler tarafından, olay yerindeki malzemelerden yararlanılarak uygulanan
ilaçsız girişimlere ilk yardım denir. İlk kez resmî olarak İngiltere’de 1879 yılında St. John
Sıhhi İmdat Teşkilatı tarafından “ilk yardım terimi” kabul edilmiştir.
İlk yardım; acil tedavi girişimleri olmayıp, bilgi sahibi tüm bireylerce uygulanabilen
basit, sınırları belirli olan, ancak yaşam kurtarıcı nitelikteki yöntemlerdir.
Acil tedavi ise sağlık eğitimine sahip, insan bedenine girişimde bulunma konusunda
yasalarca yetki verilmiş olan bireylerce uygulanan ilaçlı girişimlerdir.
İlk yardım acil tedavi ile karıştırılmamalıdır. İlk yardım, acil tedavi/bakım ile
sonlanmakta ve yaralı tedavi edileceği yere ulaşıncaya değin devam etmektedir.
Gerçekte her birey, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda “Afetlerde İlk yardım
Gönüllüsü”dür. İnsan yaşamını kurtarıcı rol üstlenirken önemli olan, yaşamın sonlanmasına
ya da sakatlığa yol açmamaktır. Bu nedenle, ilk yardım temel ilke ve uygulamaları konusunda
bilgi sahibi olmayan bireylerin, sağlık çalışanı olsun olmasın, herhangi bir girişimde
bulunmaması yaşamsaldır.

10.2. İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri
İlk yardımın amacı üç madde hâlinde özetlenebilir. Bunlar:


Yaşamın kurtarılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,



Durumun ciddileşmesini (kötüye gitmesini) önlemek,



Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmaktır.

Bu amaçlara ulaşırken hedef girişimler;


Havayolunu açmak ve rahat solunum yapılmasını sağlamak,



Kalp atımının olmadığı durumda, kalp masajı yapmak,



Kanamayı durdurmak,



Yaralının şoka girmesini önlemek,



Yaraları sarmak,



Kırık ve çıkıkları hareketsiz hâle getirmek,
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Yaralıyı uygun pozisyona getirmek,



Beden sıcaklığını korumak,


Haberleşmeyi sağlayarak yaralının hızla sağlık kuruluşuna sevk edilmesini
sağlamaktır.

10.3. İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları
Afet durumunda, afetzedeye girişimde bulunurken, ilk yardımın temel ilke ve
uygulamaları konusunda yeterli şekilde bilgi ve beceri sahibi olmak, yaşamın kurtarılmasında
büyük önem taşımaktadır. İlk yardım uygulamaları sırasında temel ilke ve uygulamalara
dikkat edilmesi, kurtarma girişimlerinin aceleye getirilmemesi, yeni kanamaların, yeni
kırıkların hatta ağır yaralanmaların ortaya çıkmasının önlenmesinde önemlidir. İlk yardım
tekniklerinin yeterli ve etkili şekilde bilinmemesi ve uygulanmaması, yaşamın kurtarılması
adına yapılan yanlışlıklara ve sonuç olarak yaralının durumunun ciddileşmesine/
kötüleşmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle ilk yardım bilinçli şekilde ve belirli temel
ilkeler doğrultusunda uygulanmalıdır.
İlk yardım temel ilke ve uygulamaları: İlk yardımı gerçekleştiren birey;


İlk yardımın bir insanlık görevi olduğunu unutmamalı,



Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı,


Olay yerinde birden fazla yaralının olduğu durumlarda, tüm yaralıları hızla
değerlendirerek, öncelikli olarak yardıma gereksinimi olan yaralıları belirlemeli
(triyaj/ayırma),

İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek, riskleri ortadan kaldırmalı ya da
yaralıyı ilk yardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere taşımalı,

Çevresinde bulunan sağlık bakımı veren kuruluşları tanımalı ve ülkenin sağlık
sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı,


İlk yardımla ilgili yenilikleri izlemeli,



Sakin ve telaşsız olmalı, olayları hızla değerlendirme yeteneğine sahip olmalı,



Eldeki olanakları ve malzemeyi en etkin şekilde kullanabilmeli,



Gereken ilk yardım girişimlerini başlatabilmeli,



Doğru olmayan uygulamalardan kaçınmalı,


Ortamda bulunan bireyleri organize ederek, sağlık kuruluşları, itfaiye ve
güvenliğe haber vermeleri için katkıda bulunmalarını sağlamalı,
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Yaralıyı sakinleştirmeli ve güven vermeli,


Ortamda, yaralıya girişimde bulunabilecek bir sağlık bakım profesyonelinin
olduğu durumlarda, yardımcı rol üstlenmeli,


Profesyonel ekip üyelerine bilgi aktarımı sağlamalı,



Yaralının kimliğini ve değerli eşyalarını koruma altına almalı,



Haberleşmeyi sağlamalı ve yaralının sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve
güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamalıdır.

10.3.1. Solunum ve Kalp Durması
Solunum sistemi, normal şekilde nefes almaya ve vermeye katkıda bulunan solunum
yolları ile akciğerler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Solunum yolları; burun,
ağız, yutak (farenks), gırtlak (larenks), soluk borusu (trakea), ana solunum yolları (bronşlar)
ve ikincil solunum yollarından (bronşiyoller) oluşmaktadır. Diyafragma, göğüs kafesi kasları
ve yardımcı solunum kasları da normal solunum hareketlerine yardım etmektedir. Solunum
sistemi, vücudun gereksinim duyduğu gaz alışverişi görevini yaparak, hücre ve dokuların
oksijenlenmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi, hücrelerin oksijen gereksinimini
karşılarken ve hücrelerden karbondioksiti uzaklaştırırken, dolaşım sistemi ile birlikte
çalışmaktadır. Dolaşım sistemi, vücut dokularına oksijen, besin, hormon, bağışıklık
maddeleri vb. elemanları taşıyan ve vücut hücrelerinden kana geçen yıkım ürünlerini geri
toplayan kalp, kan damarları ve kandan oluşur.
Solunum ve dolaşım işlevi, canlıların yaşamını sürdürmede büyük önem taşır.
Solunum durması, çeşitli nedenlerle solunum hareketlerinin durması yoluyla vücudun
gereksindiği oksijenden yoksun kalmasıdır. Yapay solunuma derhâl başlanmadığı taktirde,
kısa bir süre içerisinde kalp durması ortaya çıkabilmektedir. Bilinci kapalı olan bireyde ortaya
çıkan kalp durması, büyük arterlerden (atar damarlardan) nabız alınamaması durumudur.
Havayolunun açılması, solunum ve dolaşımın sağlanması ilk yardım uygulamalarında
önceliklidir. Bu nedenle solunum ve kalp durmasının belirti ve bulgularının bilinmesi ve
erken dönemde tanılanması önemlidir.
Solunum ve kalp durmasının belirti ve bulguları:


Ani ve tam bilinç (şuur) kaybı,



Büyük damarlardan (kasık ya da şah damarı) nabız alınamaması,



Kalp seslerinin duyulmaması,



Solunumun durması,
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Göz bebeklerinin büyümesi,



Hareketsizlik/kaslarda gevşeme,



Cildin soluk (gri-beyaz) renkte olması ve



Morarmadır.

10.3.2. Yaşam Zinciri Halkaları
Kalp durması ile karşı karşıya kalan yaralının yaşamı ancak, yaşam zinciri olarak
adlandırılan ve olguların arka arkaya, düzenli, yeterli ve hızlı şekilde uygulanması ile
kurtarılabilir.
Yaşam Zinciri’nin halkaları şunlardır:
1.

Halka: Erken Tanı ve Yardım Çağırma

2.

Halka: Erken Temel Yaşam Desteği

3.
Halka: Erken Defibrilasyon (Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok
dalgaları ile normal ritme döndürülmesi)
4.

Halka: Erken İleri Yaşam Desteği (Bknz. Şekil 10.1)

Son iki halka ileri yaşam desteği kapsamında olan girişimler olup, ilk yardımı
gerçekleştiren bireyin görevi değildir.

Şekil 10.1. Yaşam Zinciri Halkaları
(Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim
Tarihi: 29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm)
1)
Halka: Erken Tanı ve Yardım Çağırma: Kalp ve solunum durması belirti ve
bulgularının kısa sürede belirlenmesi, yaralının bilinç durumunun hızlıca tanılanması ve acil
yardım aranması ile ilgili olan süreçtir.
2)
Halka: Erken Temel Yaşam Desteği: Her birey, bilinci kapalı hasta ya da
yaralıyla her yerde karşılaşabilmektedir. Olay yerinde kalp-akciğer canlandırmasına
başlanması, yaşamın kurtarılmasını olumlu anlamda ve önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
nedenle temel yaşam desteğini sağlık bakım profesyonelleri dışındaki bireylerin de iyi
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düzeyde bilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir. Hedef; tüm toplumun bilgilendirilmesi
olmalıdır.
3)
Halka: Erken Defibrilasyon (Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok
dalgaları ile normal ritme döndürülmesi): Eksternal (dış) defibrilatörlerin otomatik, yarı
otomatik ve otomatik olmayan çeşitleri vardır. Otomatik olmayan defibrilatörlerde ritmin,
konunun uzmanı bir kişi tarafından tanınması ve yorumlanması gerekirken, otomatik
defibrilatörler ritmi yorumlayabilmekte ve otomatik olarak defibrilasyon yapabilmekte ya da
defibrilasyon yapılması konusunda uyarıda bulunabilmektedir. Defibrilasyonun geciktiği her
dakika yaralının yaşama şansını %7-10 oranında azaltmaktadır. On dakika sonra uygulanan
ilk defibrilasyonun bir yararı kalmamaktadır. Bu nedenlerle halka açık, insanların kalabalık
olduğu bölgelerde ve ambulanslarda otomatik eksternal defibrilatörler bulunmalıdır. Sağlık
bakım profesyoneli olmayan bireyler, otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması
işlemini,
temel
yaşam
desteği
kurslarında
verilen
eğitim
sonucunda
gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması
işlemi temel yaşam desteği kapsamında değerlendirilmektedir.
4)
Halka: Erken İleri Yaşam Desteği: Sadece sağlık bakım profesyonelleri
tarafından uygulanabilmekte ve konu ile ilgili özel eğitim almayı gerektirmektedir. Bu halka
kapsamında; solunumun sağlanması ve sürdürülmesi, kalp ritminin normal ritme geri
döndürülmesine yönelik defibrilasyon uygulaması, ilaç ve sıvı verilmesi amacıyla damar yolu
açılması ve ilaç tedavileri uygulaması ile ilgili girişimler yer almaktadır.

10.3.2.1. Kalp-Akciğer Canlandırması
Kalp durması sonucu, kanın pompalanması işlevi durmakta ve bunu izleyen kısa süre
içerisinde solunum da durmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kalp ve solunum
durmasında, ilk ve acil yardım için yapılan girişimlerin tümüne kalp-akciğer canlandırması
adı verilmektedir. Bu girişimlerle korumaya çalışılan organ ise, beyindir. Bunun nedeni,
havayolu açıklığı, solunum veya dolaşım ile ilgili herhangi bir bozukluğun, beyin hasarı ve
ölüme yol açmasıdır. Kalp ve solunum durması sonucu, en geç 5 dakika sonra beyinde geri
dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir.
Kalp- akciğer canlandırması;


Temel yaşam desteği



İleri yaşam desteği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

(Bu kitapta yalnızca temel yaşam desteği uygulamaları anlatılacaktır).
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Uygulama Soruları
1)

İlkyardım ile acil yardım arasındaki farkı yazınız.

2)

İlk yardımın temel ilke ve uygulamalarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk yardımın amaç ve hedeflerini, ilk yardımda temel ilke ve uygulamaları, kalp,
solunum durması ve bilinç kaybı durumunda görülen belirti ve bulguları, yaşam zinciri
halkalarını öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın özelliklerinden biri değildir?

a)

Yaralıya uygulanan ilaçsız girişimlerdir.

b)

Olay yerinde bulunan diğer bireyler tarafından yapılır.

c)

Olay yerindeki malzemelerden yararlanılır.

d)

Yasalarca yetki verilmiş olan bireylerce, uygulanan ilaçlı girişimlerdir.

e)
Sağlık
girişimlerdir.
2)
değildir?

bakım

profesyonellerinin

yardımı

sağlanıncaya

değin

yapılan

Aşağıdakilerden hangisi solunum ve kalp durmasının belirti ve bulgularından

a)

Ani ve tam bilinç (şuur) kaybı

b)

Büyük damarlardan (kasık ya da şah damarı) nabız alınamaması

c)

Göz bebeklerinin küçülmesi

d)

Kalp seslerinin duyulmaması

e)

Cildin soluk (gri-beyaz) renkte olması

3)
İlk yardım temel ilke ve uygulamalarına uygun şekilde, ilk yardımı
gerçekleştiren birey aşağıda verilenlerden hangisini yapmamalıdır?
a)
b)
sürdürmeli

İlk yardımla ilgili yenilikleri izlemeli
Gerekirse kendi can güvenliğini tehlikeye atmalı ve ilk yardım girişimlerini

c)

İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek, riskleri ortadan kaldırmalı

d)

Yaralıyı ilk yardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere taşımalı

e)
Ortamda, yaralıya girişimde bulunabilecek bir sağlık bakım profesyonelinin
olduğu durumlarda, yardımcı rol üstlenmeli
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4)

Aşağıdakilerden hangisi yaşam zinciri halkalarından biri değildir?

a)

Erken Tanı ve Yardım Çağırma

b)

Erken Temel Yaşam Desteği

c)

Erken Defibrilasyon

d)

Acil tedavi

e)

Erken İleri Yaşam Desteği

5)

Aşağıdakilerden hangisi yaşam zinciri halkasında 3. sırada yer alır?

a)
Erken Defibrilasyon (Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok dalgaları ile
normal ritme döndürülmesi)
b)

Erken Tanı ve Yardım Çağırma

c)

Erken Temel Yaşam Desteği

d)

Erken İleri Yaşam Desteği

e)

Acil tedavi

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a
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11. AFETLERDE TIBBİ MÜDAHALE II – TEMEL YAŞAM DESTEĞİ11

11

Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu ve Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Temel Yaşam Desteği (TYD)

179

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Temel yaşam desteği nedir?

2)

Temel yaşam desteğine ilişkin ilk yardım girişimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üç Yaşamsal İşlev

Üç yaşamsal işlevin (solunum,

(Solunum, Dolaşım,

dolaşım, bilinç) izlemini

Bilinç) İzlemi

yapabileceksiniz.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

 Havayolu açıklığının
sağlanması ve sürdürülmesi
için gerekli girişimleri
Havayolu Açıklığını
Sağlama ve Sürdürme

yapabileceksiniz.
 Havayolu açıklığının
sağlanması ve sürdürülmesi

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

için yaralıya uygun
pozisyonları
verebileceksiniz.
 Bak-dinle-hisset yöntemini
solunumu değerlendirirken
kullanabileceksiniz.
Solunumun
Değerlendirilmesi

 Solunumun
değerlendirilmesinde dikkat

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

edilmesi gereken noktaları
bileceksiniz.
 Dolaşımın
değerlendirilmesinde dikkat
Dolaşımın
Değerlendirilmesi

edilmesi gereken noktaları
bileceksiniz.
 Nabız kontrolü yapılan

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

alanlardan nabız kontrolü
yapabileceksiniz.
 Kalp, solunum durması ve
Temel Yaşam Desteği

bilinç kaybı durumunda
temel yaşam desteğini

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak
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başlatabileceksiniz.
 Kalp, solunum durması ve
bilinç kaybı durumunda
temel yaşam desteğini
sürdürebileceksiniz
 Temel yaşam desteği
sırasında dikkat edilmesi
gereken noktaları
bileceksiniz.
 Uygun pozisyonu sağlayacak
ve sürdüreceksiniz.
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Anahtar Kavramlar


İlk yardım



Solunum



Dolaşım



Bilinç



Kalp akciğer canlandırılması



Temel yaşam desteği



Hava yolu açıklığı



Kalp masajı



Nabız kontrolü



Solunum kontrolü
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Giriş
Kalp durması sonucu, kanın pompalanması işlevi durmakta ve bunu izleyen kısa süre
içerisinde solunum da durmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kalp ve solunum
durmasında, ilk ve acil yardım için yapılan girişimlerin tümüne kalp-akciğer canlandırması
adı verilmektedir. Bu girişimlerle korumaya çalışılan organ ise beyindir. Bunun nedeni,
havayolu açıklığı, solunum veya dolaşım ile ilgili herhangi bir bozukluğun, beyin hasarı ve
ölüme yol açmasıdır. Kalp ve solunum durması sonucu, en geç 5 dakika sonra beyinde geri
dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir.
Kalp- akciğer canlandırması;
 Temel yaşam desteği ve
 İleri yaşam desteği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
(Bu bölümde/kitapta yalnızca temel yaşam desteği uygulamaları anlatılacaktır).
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11.1. Temel Yaşam Desteği (TYD)
Bilinci kapalı olan, kalbi ve solunumu duran bir yaralı ile karşılaşıldığında, ortamda
bulunan herhangi bir kişi/kişiler tarafından acil yardım gelene ve kalp durmasının altında
yatan neden belirlenene değin, basit havayolu araçları dışında hiçbir araç-gereç
kullanılmaksızın, havayolu açıklığının sağlanması, solunum ve dolaşım işlevlerinin
desteklenmesi amacına dönük uygulanması gerekli olan girişimlere temel yaşam desteği
(TYD) denir. Başka bir ifade ile bu uygulamalar ilk yardımın ABC’sidir.
A (Airway) : Havayolu açıklığının sağlanması
B (Breathing) : Solunumun sağlanması
C (Circulation) : Dolaşımın sağlanması
TYD;
 Bilinçsizlik durumunun belirlenmesi,
 Havayolu açıklığının sağlanması,
 Solunumun sağlanması ve
 Kalp masajı adımlarını içermektedir.
TYD uygulamaları yetişkinler, çocuklar (1-8 yaş) ve bebekler (0-1 yaş) açısından bazı
farklılıklar göstermektedir.
TYD uygulama adımları;
1. İlkyardım görevlisi ve yaralının güvenliği sağlanır.
2. Yaralının bilinç durumu belirlenir. Bu amaca yönelik, yaralı omuzlarından tutulup
hafifçe sarsılmalı ve kendisine yüksek sesle “İyi misin?” diye sorulmalıdır. Boyun
yaralanmasından şüphelenilen bebekler ve çocuklar ise sarsılmamalıdırlar. Bebeğin bilinç
durumu, ayağına hafifçe vurularak kontrol edilmelidir.
3A. Sözlü olarak veya hareketle yanıt alınıyorsa, başka bir tehlike söz konusu değilse;


Yaralı bulunduğu pozisyonda bırakılmalı,


Gerekli ise acil yardım çağrılmalı (yardım için biri gönderilmeli/ilk yardımı
yapan bireyin tek başına kaldığı durumda yardımı kendisi çağırmalı) ve


Yaralının durumu düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir.

3B. Yaralı yanıt vermiyorsa/ bilinci kapalı ise;
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Acil yardım çağrılmalı,


Bulunduğu pozisyon ile durumu tam olarak değerlendirilemiyorsa, sırt üstü
yatar pozisyona çevrilmeli, (yüzüstü yatmakta olan yaralı çevrilirken baş, boyun ve sırtından
tutularak bir bütün olarak yuvarlanmalı ve boyun yaralanması olasılığı unutulmamalıdır)
(Bknz. Şekil 11.1).

Şekil 11.1: Yaralıyı Sırt üstü Çevirme
(Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm)


Havayolu açılmalıdır (bilinci kapalı yaralılarda, boğaz ve dil kaslarındaki
gevşeme sonucu dil, havayolunu kapatmaktadır).
Havayolunu açmak için;

Yaralının ağzı içerisinde görülebilen yabancı cisim, kırık diş, sallanan diş
protezleri çıkarılmalıdır. Yerinde sağlam bir şekilde duran protezler çıkarılmamalıdır.
Yaralının ağız içi temizlendikten sonra, başa, doğru pozisyon verilerek havayolu açılmalıdır.
Baş pozisyon işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir:
1)
Baş-Çene Pozisyonu: Bir el yaralının alnına konulmalı ve diğer elin 2. ve 3.
parmakları ile çenenin altından tutulmalı, bu şekilde baş geriye doğru itilirken çene yukarı
kaldırılmalıdır (Bknz. Şekil 11.2). Bu pozisyon, boyun yaralanması şüphesi olan yaralılarda
asla kullanılmamalıdır.

Şekil 11.2: Baş-Çene Pozisyonu
(Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitations
2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7S23.)
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2)
Çene Pozisyonu: İki el ile çenenin her iki yanından tutulup alt çene öne ve
yukarıya doğru kaldırılmalıdır (Bknz. Şekil 11.3). Bu uygulama, boyun yaralanması şüphesi
olan bireyler ve bebeklerde güvenilirdir. Bu yöntemle boynun aşırı geriye doğru itilmesi
önlenmektedir.

Şekil 11.3: Çene Pozisyonu
(Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm)

Her iki uygulama ile dil yutaktan öne doğru çekilmekte ve yeterli havayolu açıklığı
sağlanabilmektedir.

Havayolunu açık tutmaya devam ederken 5-10 saniye sürede “bak, dinle,
hisset yöntemi” ile normal solunum olup olmadığı belirlenmelidir. Ara sıra görülen zayıf
solunum çabaları izlenmeli, normal solunumdan ayırt edilmelidir.

Şekil 11.4: Solunumun “Bak, Dinle, Hisset” Yöntemi ile Değerlendirilmesi
(Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitations
2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7S23.)



Göğüs hareketlerine bak,



Yanağını yaralının ağzına yaklaştırarak solunum sesini dinle,



Hava akımı ve sıcaklığını, yanağında hisset (Bknz. Şekil 11.4).

5A. Yaralı normal olarak kendiliğinden soluk alıp veriyorsa:


Recovery/ iyileşme pozisyonuna alınmalı (Bknz. Bölüm 12, Şekil 12.5 ).
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Acil yardım çağrılmalı (Yardım için başka biri gönderilmeli/ ilk yardımı yapan
birey yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmelidir),


Solunum devamlılığı kontrol edilmelidir.

5B. Kendiliğinden (spontan) solunum yok ya da zayıf solunum çabası varsa:

Öncelikle acil yardım çağrılmalıdır. Yardım için başka biri gönderilmeli/ ilk
yardımı yapan birey yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmeli ve yaralının yanına geri
döndüğünde vakit kaybetmeksizin kalp masajına başlamalıdır. Bunun için;


Yaralı sırt üstü yatar duruma getirilmelidir.


Yaralının giysileri açılmalı/çıkarılmalı, kalp masajının, yaralının
önündeki/göğüs kafesinin tam ortasındaki kravat kemiğinin (sternum) üzerine yapılmalı
(kravat kemiği erkeklerin boyunlarına bağladıkları kısa bir kravat gibi boyundan aşağıya
doğru uzanan kemiktir), kravat kemiğinin alt yarısının ortasına kalp masajı uygulanmalıdır
(Bknz. Şekil 11.5).

Şekil 11.5: Kalp Masajı Uygulama Noktası ve Ellerin Pozisyonu
(Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitations
2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7S23.)


Yaralının yan tarafına, dizler hafifçe açılarak diz çökülmeli, kollar dirsekten
bükülmeden düz tutularak bir elin ayası kalp masajı uygulanacak noktaya yerleştirilmeli,
diğer elin ayası bu elin üzerine yerleştirilmeli, iki elin parmakları birbirine kenetlenmeli veya
serbest bırakılmalı, ancak kaburga kemiklerine değmemeli, bunun için eller kaldırılıp kontrol
edilmelidir. Karnın üst kısmına ya da göğüs kemiğinin alt ucuna bası uygulamamaya dikkat
edilmelidir. Çocuklarda tercihe göre tek el ya da çift el ile bası uygulanmalı, bebeklerde ise,
her iki meme başını birleştiren hayali çizginin bir parmak altına iki parmak yerleştirilerek,
parmak uçlarıyla bası uygulanmalı, parmaklar birbirine eşitlenmeli, bitişik olmalı ve göğse
dik tutulmalı (Bknz. Şekil 11.6),
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Şekil 11.6: Bebeklerde Kalp Masajı Uygulama Yöntemi
(Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitations
2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133.)


Dirsekler bükülmeden, kollar düz ve yaralının göğsüne dik pozisyonda
yukarıdan aşağıya doğru, göğsün 4-5 cm çökmesini sağlayacak şekilde bası uygulanmalı,
çocuklarda 2.5-3 cm, bebeklerde ise göğüs kemiği 1-1.5 cm, içe çökecek şekilde bası
uygulanmalı,


Eller göğüs üzerinden kaldırılmaksızın göğüs kafesi serbest bırakılmalı,


Dakikada yaklaşık 100 atımlık bir (1 saniyede iki defadan biraz daha az) kalp
masajına devam edilmeli (yüksek sesle saymak yararlı olabilir), baskı uygulama ve serbest
bırakma aşamalarının sürelerinin eşit olmasına dikkat edilmelidir.
Bebeklerde TYD’ne başlanmadan önce 5 kez kurtarma solunumu yapılmalıdır.
Yetişkinlerde ve çocuklarda ise bu uygulanmamakta, temel yaşam desteğine kalp masajı ile
başlanmaktadır.
6A. Solunum ve dolaşım devamlılığı birlikte sürdürülür:
Ara vermeden 30 kez göğse bası uygulanmalı, 30 basıdan sonra yaralının başı
geriye doğru itilip, çene öne doğru çekilerek 2 etkili solunum yaptırılmalı, yapay solunum
öncesi, solunumun olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır. Yapay solunum ağızdan- ağıza
ya da ağızdan buruna yapılabilmektedir.
Ağızdan-ağıza yapay solunumda yaralının;


Pozisyonu sırt üstü yatar durumda olmalı,



Başı geriye itilmeli,



Çenesi yukarı kaldırılmalı ve böylelikle havayolu açık tutulmalı,


Alın bölgesi üzerindeki elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları
havanın çıkmasına engel olacak şekilde sıkıca kapatılmalı,

Alt dudağı, diğer elin başparmağı ile aşağı bastırılmalı, böylelikle ağzın hafifçe
açılması sağlanmalı,
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Ağız çevresine ilk yardımı yapan birey hava kaçağı olmayacak şekilde, (derin
bir soluk alarak akciğerlerini oksijenle doldurduktan sonra ) kendi ağzını yerleştirmeli,

Tıpkı normal solunumda olduğu gibi, göğsü yükselecek ölçüdeki hava, iki
saniye süreyle akciğerlerine verilmeli, (bu arada bir göz ile göğüs kafesinin yükselmesi
izlenmeli, çocuk ve bebeklerin akciğerlerinin kapasitesinden fazla hava üflenmemeli ve
verilen hava miktarı göğsün kalkış hareketlerine göre düzenlenmelidir),

Havayolunun açık kalmasının sağlanması için (baş geriye itilmiş, çene çekilmiş
pozisyonda) ilk yardımı yapan birey ağzını uzaklaştırmalı ve yaralının pasif nefes vermesine
izin vermeli, bu arada göğüs kafesinin eski hâline dönmesini izlemeli,

İki etkili solunum yapabilmesi için, tekrar derin nefes alınması ve yukarıdaki
uygulamaların tekrarlanması sağlanmalıdır (Bknz. Şekil 11.7).
Ağızdan buruna yapay solunumda ise;

İlk yardım görevlisi yaralının alnına koyduğu eli ile başı geriye doğru itilmiş
şekilde tutarken, diğer elini alt çenesini kaldırmak üzere kullanmaktadır. Böylece yaralının
dudakları birleşmektedir.

İlk yardım görevlisi, derin bir nefes alarak dudakları ile yaralının burnunu
kapatmakta, yaralının göğsünü yükseltmeye yetecek ölçüde, her biri bir saniyeden uzun süren
2 nefes vermektedir.

Şekil 11.7: Ağızdan-Ağıza Yapay Solunum
(Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm)


Bu işlemi iki kez yaptırdıktan sonra, eller, hemen gecikmeden göğüs kafesinin
tam ortasına yerleştirilerek yeniden otuz bası daha uygulanmalı, bası ve solunumlara 30:2
oranını sağlayacak şekilde devam edilmelidir.
Bebeklere yapay solunum uygulanması için, bebeğin ağzı ve burnunun, ilk yardımı
yapan bireyin ağzı içine tamamıyla alınması gerekmektedir (Bknz. Şekil 11.8).
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Şekil 11.8: Bebeklerde Yapay Solunum
(Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitations
2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133)

Bebek ve çocuklarda, yetişkin TYD’de olduğu gibi 30 kalp masajına 2 solunum oranı
uygulanmaktadır. İki ya da daha fazla kurtarıcı varsa bebek ve çocuklarda, 15 kalp masajına 2
solunum da uygulanabilir.


Etkili solunum yaptırılmakta güçlük çekiliyorsa;



Yaralının ağzı yeniden kontrol edilmeli, yabancı cisim varsa çıkarılmalı,


Başın yeterince geriye itilip itilmediği ve çenenin yeterince öne çekilip
çekilmediği yeniden kontrol edilmeli,

Beş kez 30:2 döngüsünü uyguladıktan sonra (yani 2 dakika sonra) dolaşım
belirtilerini kontrol etmek için ara verilmeli, bunun dışında kalp-akciğer canlandırmasına/
TYD’ne ara verilmemelidir. Yaralının hareket etmesi veya kendiliğinden soluk alması
durumunda dolaşım belirtilerini yeniden kontrol etmek için ara verilebilir. Dolaşım
belirtilerini değerlendirmede;

Bak, dinle, hisset yöntemi ile yaralı normal solunum, öksürük ya da hareket
varlığı açısından izlenmeli,

Karotis arterden nabız kontrol edilmeli, bebeklerde nabız kontrolü, kolun iç
kısmında brakiyal arterden yapılmalıdır (Bknz. Şekil 11.9).


Yukarıdaki girişimler için 10 saniyeden fazla zaman harcanmamalıdır.

Şekil 11.9: Karotis ve Brakiyal Arterden Nabız Kontrolü
(Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm)
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7A. Dolaşım belirtisi varsa:


Yaralı, kendiliğinden nefes alıncaya değin yapay solunuma devam edilmelidir.


Yaralı kendiliğinden nefes alıyorsa, ancak bilinci kapalı ise iyileşme
pozisyonuna getirilmeli, solunumunun tekrar durması olasılığına karşı kontrol edilmeli,
durması hâlinde, yeniden sırt üstü pozisyona getirilerek yapay solunuma yönelik hazırlıklı
olunmalıdır.
7B. Dolaşım belirtileri yoksa ya da tam olarak emin olunamıyorsa;


Kalp masajına başlanmalı,



Kalp masajı ve solunum kombine edilmelidir (30:2).

Kalp-akciğer canlandırmasına/ TYD’ne;


Eğitimci sağlık bakım profesyoneli yardımı gelinceye,



Yaralı düzelme belirtileri gösterinceye ve


edilmelidir.

İlk yardımı yapan birey yorgunluktan bitkin düşünceye kadar devam

İki Kurtarıcı ile Kalp-Akciğer Canlandırması
İki kurtarıcı ile uygulanan kalp-akciğer canlandırması daha az yorucudur. Ancak bu
uygulamada her iki kurtarıcının eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir.
Bazı kurallara özen gösterilmelidir:

İlk öncelik yardım çağırmaktır. Bunun anlamı; yalnız başına olan bir
kurtarıcının kalp-akciğer canlandırmasına başlaması ve diğerinin acil sistemle iletişime
geçmenin yollarını aramasıdır.

Kurtarıcıların,
önerilmektedir.

yaralının

her

iki

yanında

karşılıklı

olarak

durmaları


İki kurtarıcı ile kalp-akciğer canlandırmasında da 30 kalp masajına 2 solunum
oranı uygulanmaktadır. Göğüs bölgesine 30 bası uygulaması sonunda, solunumdan sorumlu
olan kurtarıcı, en az gecikme ile iki solunum yaptıracak şekilde hazır olmalıdır. Kalp masajı
sırasında yüksek sesle saymak yararlı bir yöntemdir.

Başın geriye doğru itilmesi, çenenin öne doğru çekilmesi ile sağlanan havayolu
açıklığı, tüm uygulamalar boyunca sürdürülmelidir. Kalp masajına ara verildiğinde uygulanan
solunumların her birinin süresi, 2 saniye olmalı, ikinci solunumdan sonra kalp masajı
uygulamasına hemen başlanmalıdır.
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Kalp masajı yapan kurtarıcılar yer değiştirerek, uygulamayı mümkün
olduğunca hızlı ve zararsız bir şekilde gerçekleştirmelidirler (Bknz. Şekil 11.10).

Şekil 11.10: İki Kurtarıcı ile Kalp Akciğer Canlandırması
(Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm)

İyileşme (Recovery/ Stabil Yan) Pozisyonu
Yaralının bilincinin kapalı olduğu, solunum ve dolaşım belirtilerinin var olduğu
durumda ise, sırt üstü yatar pozisyonda dil kökünün geri düşmesi ve ağız içindeki kusmuk,
kan vb. salgıların (sekresyonların) havayolunu tıkamasına neden olması önlenmelidir.
Yaralının yan yatırılması ile sağlanan pozisyon “iyileşme” pozisyonu adını almakta ve
yukarıda sözü edilen sorunlardan yaralıyı korumaktadır (Bknz. Şekil 11.11).
İyileşme pozisyonunun değişik şekilleri vardır. Her kurum kendi kabul ettiği
pozisyonu önermektedir. İyileşme pozisyonunun uygulanması sırasında, dolaşım durumunun
izlenmesi ve kol üzerindeki bası süresinin minimal olması açısından altta kalan kol
korunmalıdır. Yaralı iyileşme pozisyonunda 30 dakikadan fazla tutulmuş ise diğer tarafa
çevrilmelidir.

Şekil 11.11: İyileşme (Recovery/ Stabil Yan) Pozisyonu
(Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm)



Yaralının gözlüğü ve cebindeki büyük hacimli eşyalar çıkarılmalıdır.


Yaralının yan tarafına diz çökülmeli, her iki bacağının düz olması
sağlanmalıdır.

193


Kurtarıcı tarafındaki kol, yaralının bedeni ile dik açı yapacak şekilde, kol
dirsekten bükülerek, kol ile ön kol arasında 90 derecelik bir açı oluşması sağlanacak şekilde
avuç içi yere, el sırtı ise yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Uzakta kalan kol göğüs kafesini çaprazlayacak şekilde ve karşı omuza doğru;
avuç içi yere, el sırtı yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Uzak taraftaki bacak diz ekleminin hemen üst kısmından ve bacağın arka
tarafından tutularak yukarıya doğru çekilmelidir. Ayak tabanının yere basar durumda kalması
sağlanmalıdır.

Bir el ile yaralının yanağının yanına yerleştirilen elinden, diğer el ile
bacağından tutularak, yaralı yan yatar pozisyona çevrilmelidir.

Üstte kalan bacak, hem kalça ve hem de diz eklemi ile dik açı yapacak şekilde
yerleştirilmelidir.


Havayolunun açık olduğundan emin olmak üzere baş geriye doğru itilmelidir.



Düzenli aralıklarla solunum ve dolaşım kontrol edilmelidir.
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Uygulama Soruları
1)

Temel yaşam desteği adımlarını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kalp, solunum durması ve bilinç kaybı durumunda temel yaşam desteğini başlatma ve
sürdürme becerisini kazandınız. Afetlerde yaşamsal öneme sahip, acilen müdahale gerektiren
durumları ve buna yönelik ilk yardım girişimlerini öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım sağlayan kişilerin sayısal olarak yeterli
olduğu, kazazedenin önceliğinin ve en ileri yardımın hedeflendiği “Temel Yaşam Desteği”
basamaklarından biri değildir?
a)

Bilinç kontrolü

b)

Havayolu kontrolü

c)

Genel tanılama

d)

Dolaşım kontrolü

e)

Kalp masajı

2)
Aşağıdakilerden
hangisi
Solunum-Dolaşım-Bilinç
düzeyi
(SDB)
değerlendirilirken, kazazedenin bulunduğu pozisyon korunarak, solunum kontrolü için
uygulanacak adımlardır?
a)

Bak – dinle – hisset

b)

Bak - dinle – konuş

c)

Bak – konuş – omuzlardan silkele

d)

Sırtüstü çevir, baş-çene pozisyonu ver

e)

İyileşme pozisyonuna al- bak- dinle

3)
Kalp ve solunum durması sonucu, en geç kaç dakika sonra beyinde geri
dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir?
a)

10 dakika

b)

2 dakika

c)

15 dakika

d)

5 dakika

e)

20 dakika
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4)

Kalp masajı uygulaması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Yaralının yan tarafına, dizler hafifçe açılarak diz çökülür.

b)

Kollar dirsekten bükülmeden düz tutulur.

c)
Bir elin ayası kalp masajı uygulanacak noktaya yerleştirilir, diğer elin ayası bu
elin üzerine yerleştirilir.
d)

Çocuklarda tercihe göre tek el ya da çift el ile basınç uygulanabilir.

e)

Karnın üst kısmına ya da göğüs kemiğinin alt ucuna basınç uygulanabilir.

5)
Yaralının bilincinin kapalı olduğu, solunum ve dolaşım belirtilerinin var
olduğu durumda, dil kökünün geri düşmesi ve ağız içindeki kusmuk, kan vb. salgıların
(sekresyonların) havayolunu tıkamasına neden olmasının önlenmesi amacıyla verilen
pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Baş- çene pozisyonu

b)

Çene pozisyonu

c)

İyileşme (Recovery/ Stabil Yan) Pozisyonu

d)

Sırtüstü pozisyon

e)

Yüzüstü pozisyon

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) d, 4) e, 5) c
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12. AFETLERDE TIBBİ MÜDAHALE III - ÜÇ YAŞAMSAL TEHLİKE
(HAVAYOLU TIKANIKLIĞI-KANAMA-ŞOK)12

12

Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu ve Prof. Dr. Seher Deniz Öztekin tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Havayolu Tıkanıklığı
12.1.1. Havayolu Tıkanıklığının Nedenleri
12.1.2. Havayolu Tıkanıklığında Belirti ve Bulgular
12.1.3. Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Girişimleri
12.2. Kanamalar
12.2.1. Kanama Çeşitleri
12.2.2. Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri
12.3. Şok
12.3.1. Şokta Belirti ve Bulgular
12.3.2. Şokta İlk Yardım Girişimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Üç yaşamsal tehlike nedir?

2)

Havayolu tıkanıklığının nedenleri nelerdir?

3)

Hava yolu tıkanıklığının belirti ve bulgularını biliyor musunuz?

4)

Havayolu tıkanıklığında ilk yardım girişimleri nelerdir?

5)

Kanama çeşitleri nelerdir?

6)

İç ve dış kanamalarda ilk yardım girişimleri nelerdir?

7)

Şoka neden olan durumları biliyor musunuz?

8)

Şokun belirti ve bulguları nelerdir?

9)

Şokta ilk yardım girişimleri nelerdir?

10)

Üç yaşamsal tehlikeye yönelik ilk yardım girişimlerini biliyor musunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
- Havayolu tıkanıklığının

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

nedenlerine göre girişimde
bulunabileceksiniz.
Havayolu
tıkanıklığında ilk
yardım

- Havayolu tıkanıklığının belirti

ve bulgularını bileceksiniz

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

- Havayolu tıkanıklığında

gerekli ilk yardım girişimlerini
uygulayabileceksiniz.
 Kanama çeşitlerini
bileceksiniz.
Kanamalarda ilk
yardım

 Kanama şekline göre uygun
ilk yardım girişimlerini

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

uygulayabileceksiniz.
 Şokta belirti ve bulguları
bileceksiniz.
Şokta ilk yardım

 Şok durumunda gerekli ilk
yardım girişimlerini

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

uygulayabileceksiniz.
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Anahtar Kavramlar


İlk yardım



Üç yaşamsal tehlike



Havayolu tıkanıklığı



Kanamalar



Şok



Heimlich manevrası



Solunum



Dolaşım



Bilinç
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Giriş
Bu bölümde, afet durumunda oluşabilecek, olduğunda gerekli girişimlerin doğru, hızlı
ve etkili bir şekilde yapılamaması durumunda, afetzedenin yaşamını yitirmesiyle
sonuçlanabilecek üç yaşamsal işleve ilişkin acil durumlar olan; havayolu tıkanıklığı,
kanamalar ve şokta yapılabilecek ilkyardım girişimleri hakkında temel bilgi ve uygulamalar
yer almaktadır.
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12.1. Havayolu Tıkanıklığı
Havayolu tıkanıklığı, havayolunun, solunumun gerçekleştirilmesinde gereksinilen
havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.

12.1.1. Havayolu Tıkanıklığının Nedenleri
Yabancı cisimler (yiyecek parçaları, sıvı maddeler, bilye, boncuk, düğme, kuru
yemiş gibi çok küçük cisimler, küçük parçalara ayrılan oyuncaklar, takma ya da kırılmış dişler
vb.),
-

Bilincin kaybolduğu durumlarda dilin geriye doğru gitmesi,

Solunum
zehirlenmeler,

sistemine

ilişkin

hastalıklar,

alerjik

reaksiyonlar,

yanıklar,

Kafa ya da yüz yaralanmalarında meydana gelen kanamaların havayolunu
tıkaması olarak sıralanabilmektedir.

12.1.2. Havayolu Tıkanıklığında Belirti ve Bulgular
Havayolu tıkanıklığı, tam ya da kısmi olmak üzere iki şekilde meydana gelir.
Havayolu tıkanıklığının belirti ve bulguları tam ya da kısmi tıkanıklık olmasına göre
değişiklik gösterebilmektedir:
Tam Tıkanıklık Durumunda Belirti ve Bulgular:
Yaralı bilinçli ise konuşma çabası içinde olduğu hâlde konuşamamakta,
öksürememekte, soluk alamamakta, acı çekmekte ve panik yaşamaktadır. Yaralının, evrensel
boğulma bulgusu sergileyerek ellerini boynuna götürdüğü, renginin morardığı ve 1-2 dakika
içinde bilincini kaybettiği izlenmektedir.
Yaralının bilinci yerinde değilse; burun ve ağız bölgesinden hava giriş çıkışı
hissedilememekte, göğsünde solunum hareketleri gözlenememektedir.
Kısmi Tıkanıklık Durumunda Belirti ve Bulgular: Yaralı birey, soluk alabilmekte,
konuşabilmekte ve öksürebilmektedir. Öksürük sırasındaki anormal solunum sesleri hırıltılı,
ıslık ve ötme şeklinde olup, boğulma hissi gelişmekte ve yaralı birey panik içinde
olabilmektedir.

12.1.3. Havayolu Tıkanıklığında İlk Yardım Girişimleri
Yaralı bireyin bilinci yerindeyse ve yeterli hava giriş çıkışı varsa (kısmi
tıkanıklık), pozisyonu korunmalı, öksürmesi için cesaretlendirilmeli, ek bir girişimde
bulunulmamalı ve arka tarafında durulmalıdır.
-

Sürekli izlenmeli ve ağız boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa çıkarılmalıdır.
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Öksürük etkili değilse, solunum ve öksürüğünün etkisi azalıyorsa ya da
kaybolmaya başlamışsa, tam tıkanmaya yönelik girişimde bulunulmalıdır.
Bu amaca yönelik girişimler:
Sırta vurma tekniği;


Yaralı bireyin yanında ve hafifçe arkasında durulur.


Bir elle göğüs kemiği üzerinden desteklenirken, hafif öne doğru eğilir, başı
olabildiğince göğsün aşağı kısmında olacak şekilde tutulmaya çalışılır. Böylece yabancı cisim
yer değiştirecek olursa, havayollarından daha aşağıya doğru gitmesi önlenmiş olur.

Diğer elin topuk kısmıyla yaralının kürek kemikleri arasına 5 kez kuvvetli
şekilde vurulur. Sırta vurma sırasında amaç, yabancı cismi çıkarmak ve tıkanıklığı ortadan
kaldırmaktır.


Herhangi bir vuruş sonrasında yabancı cisim çıkabilir.


Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra, sırta vurma işleminin 5 kez tamamlanması
zorunlu değildir.

Sırta vurma işlemi ile cisim çıkarılamıyorsa Heimlich Manevrası (Karına bası
uygulaması) yapılmalıdır.
Heimlich manevrası (karına bası uygulama);

Yaralı ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. İlk yardım yapan birey yaralıya
arkadan sarılarak gövdesini kavrar. Bu arada yaralı bireyin iyice öne doğru eğilmesine dikkat
edilmelidir.

En çok kullandığı elinin başparmağını yaralının midesinin üst kısmına, göğüs
kemiğinin altına gelecek şekilde yumruk yaparak koyar. Diğer el ile yumruk yaptığı elini
kavrar.

Kuvvetle yumruğunu içe ve yukarı doğru bastırır. Bu girişim ile tıkanmaya
neden olan cisim çıkabilir.


Bu girişim yabancı cisim çıkıncaya kadar 5-7 kez tekrarlanır.


Tüm çabalara rağmen yabancı cisim çıkmıyorsa; 5 kez sırta vurma, 5 kez
Heimlich manevrası şeklinde devam edilir. Yaralı bireyin, herhangi bir anda bilinci
kapanabilir.
Bilinç kaybı gelişen yaralı için uygulanan Heimlich manevrası;


Sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.
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Baş geriye doğru itilir ve çene öne doğru çekilerek, havayolunun açılması
sağlanır. Ağız boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa, parmakla çıkarılır. Kan pıhtısı, kusmuk,
mukus veya kırık dişler varsa temizlenir.

Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunumun olup olmadığı kontrol edilir. İki
yapay solunum uygulanır.

uygulanır;

Beş kez yapay solunum sonrası etkili solunum yoksa Heimlich manevrası

 Yaralının bacakları üzerinde, ata biner pozisyonda ve yüzüne doğru dönük olarak
diz çökülür.
 Bir elin topuk kısmı, yaralının göğüs kemiği alt ucu ile göbek deliği arasına
yerleştirilir. Diğer el, bu elin üzerine yerleştirilir ve kuvvetlice içe ve yukarı doğru baskı
uygulanır. Bu girişim 5-7 kez tekrarlanır.


Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.



Acil yardım istenir (Şekil 1) .

Başarılı oluncaya kadar Heimlich manevrası-ağız içi temizliği-yapay solunum girişimi
döngüsüne devam edilir. Diğer yandan nabız kontrol edilir, gerekli ise kalp-akciğer
canlandırmasına/ TYD’ne başlanır.

Şekil 1: Bilinçli ve Bilinçsiz Kişide Heimlich Manevrası
Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm

Heimlich manevrasını kişi kendi kendine de uygulayabilmektedir. Göbeğin üst
bölümüne yumruğunu yerleştirip öne eğilerek içe ve yukarı doğru kuvvetlice bastırarak ya da
sandalyenin arkalığı gibi sert bir cisme dayanarak da bu manevrayı uygulayabilmektedir.
Bebeklerde, hamile ve şişman bireylerde karına bası uygulanmamalıdır. Hamile ve
şişman bireylerde havayolu tıkanıklığı geliştiğinde, yukarıdaki girişimler aynı olmakla
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birlikte, karın üzerine bası yerine göğüs kemiğinin alt yarısına (kalp masajı yapılan kısma)
bası uygulanmalıdır.
Bebeklerde havayolu tıkanıklığının açılması;


Bebek ilkyardım yapan bireyin bir kolu üzerine ters olarak yatırılır.


Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak
boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir. Baş gergin olup, gövdeden aşağı
bir pozisyonda tutulur.

El bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırt bölgesinde yer alan kürek kemiklerinin
arasına 5 kez hafifçe vurulur.

Bebeğin başı diğer kolun üzerine alınır ve elle kavranarak sırtüstü çevrilir.
Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.

Yabancı cismin çıkmadığı durumda, bebeğin başı, gövdesinden aşağıda olacak
şekilde sırtüstü tutulur.

İki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına doğru 5 kez
baskı uygulanır (Şekil 2).

Şekil 2: Bebeklerde Havayolu Tıkanıklığını Açmak Üzere Kullanılan Sırta Vurma ve Göğse
Bası Yöntemi
Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm


Bu uygulamalara, yabancı cisim çıkıncaya, hava yolları açılıncaya ve bebek
kendiliğinden nefes alıncaya değin devam edilir.


Acil yardım istenir.

12.2. Kanamalar
Damar içerisinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına kanama
adı verilmektedir. İlk yardımı yapan birey, sıklıkla kanama durumu ile karşı karşıya
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kalabilmektedir. Ciddi kanamaların kontrol altına alınamadığı durumlarda şok ve ölüm
kaçınılmazdır. Yetişkin birey, sahip olduğu 5-7 litrelik kanın 1-1.5 litresini ani olarak
kaybettiğinde, yaşamı tehlikeye girebilmektedir. Çocuklarda 200-300 ml., bebeklerde ise 2530 ml. kan kaybı şok bulgularına neden olabilmektedir.
Kanamanın ciddiyeti;
-

Kanamanın hızına,

-

Kaybedilen kan miktarına,

-

Kanayan damarın cinsine,

-

Yaralının fiziksel durumuna ve yaşına bağlıdır.

12.2.1. Kanama Çeşitleri
Kanamalar, kanayan damarın cinsine ve kanın aktığı yere göre isimlendirilmektedir.
Kanayan damarın cinsine göre kanamalar:
Arter (atardamar) kanamaları; atardamarlar, kalbimizden yüksek basınçla
pompalanan kanı hücrelere ileten, toplardamara kıyasla vücudumuzda kol ve bacaklarda daha
derin seviyelerde bulunan damarlardır. Atardamar kanamalarında kan, yara yerinden kalp
atımına uyumlu şekilde kesik kesik ve fışkırır tarzda akmaktadır. Kanayan yer kalbe yakın ise
fışkırma daha şiddetlidir. Kanın rengi açık parlak kırmızıdır. Durdurulması zor, yaşamı
tehlikeye sokan kanamalardır.
Venöz (toplardamar) kanamaları; toplardamarlar hücrelerden dönen kanı kalbe
taşıyan, düşük basınçlı kan akımı olan damarlardır. Cilde yakın olan yüzeysel toplardamarlar,
kol ve bacak, el ve ayak sırtında rahatça görülebilmektedir. Kanama fışkırır tarzda olmayıp,
kesintisiz ve taşma şeklindedir. Çoğunlukla kanayan bölge üzerine direkt basınç
uygulandığında kanama durmakta ve yaşam tehlikeye girmemektedir.
Kılcal damar kanamaları; kılcal damarlar hücrelere ulaşan damarların son
uzantılarıdır. Çok ince olup, çok az miktarda kan taşıdıklarından kesiklerde ya da
yaralanmalarda sızıntı şeklinde kanama izlenmektedir. Kanın rengi toplardamar
kanamasındaki gibidir
Kanın aktığı yere göre kanamalar:
Dış kanamalar; kanın vücudun dışına aktığı ve kan akışının gözle izlenebildiği
kanamalardır.
İç kanamalar; kanın damarlardan vücut boşluklarına doğru aktığı, kan akışının
dışarıdan görülemediği, ancak belirtilerle tespit edilebildiği kanamalardır.
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12.2.2. Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri
Kanamalarda ilk yardım girişimlerinin amacı; en kısa zamanda kanamayı durdurarak
şok gelişimini önlemek ve yaralının sağlık kuruluşuna acil ulaşımını sağlamaktır.
Dış kanamalarda ilk yardım girişimleri:
-

Acil yardım istenir.

-

Yara/kanama bölgesi değerlendirilir.

-

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.

-

Kanama durmadığında, ikinci bir bez konularak basınç arttırılır.

-

Gerektiğinde, yara bölgesi bandaj ile sarılarak basınç uygulanır.

-

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.

-

Kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.

Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda ilk yardım yapan birey tek kişi ise
yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, yaralının uzvu koptuysa ve/veya bası noktalarına
baskı uygulanması yeterli değilse, turnike uygulanmalıdır.
-

Şok pozisyonu verilir.

-

Sık aralıklarla solunum ve dolaşımı değerlendirilir.

-

Yaralının kanayan bölgesi dışarıda kalacak şekilde üzeri örtülür.

Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) kaydedilerek
yaralı bireyin yanına bırakılır.
-

Hızla bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır.

Kanamayı durdurma yöntemleri;


Kanayan yere direkt basınç,



Basınçlı bandaj (pansuman),



Kanayan yerin yüksekte tutulması,



Kanayan yerin yakınındaki damar üzerine basınç,



Boğucu sargı (turnike).

212

Kanayan yere direkt basınç: Yara üzerine yerleştirilebilecek steril pansuman
malzemesi, bulunmadığı durumda ise temiz bir bez üzerinden el ya da parmaklarla basınç
uygulanmalıdır. Bu uygulamada, kanayan damar, parmakla kemik arasına sıkıştırılmaktadır.
Bu yöntem, dış kanamaları durdurmada etkili ve kolaydır. Kanayan yere yerleştirilen bez, kan
ile ıslandığında yerinden kaldırılmaksızın, üzerine ikinci ve hatta üçüncü bir bez konularak
basınca devam edilmelidir. Kırığın olduğu durumlarda, direkt basınç uygulanmamalıdır.
Kanayan yere direkt basınç uygulayan bireyin eldiven giymesi ya da elini, kanla teması
önleyebilecek bir malzeme ile desteklemesi (poşet vb.) önerilmektedir. Bu, hem kendi hem de
yaralının sağlığının korumasında önemli bir uygulamadır.
Basınçlı bandaj (pansuman): Direkt basınç ile kontrol altına alınan kanamalarda,
pansuman üzerine ya da temiz bez üzerine, sargı bezi, kumaş parçası, kravat, atkı, kemer vb.
sarılarak uygulanır. Bandaj, kanamayı durduracak tarzda sıkı olmalı, ancak dolaşımı
engellemeyecek ölçüde gevşek şekilde, 3-4 kez sarılmalı ve uçları bağlanmalıdır. Basınçlı
bandaja rağmen kanama durdurulamıyorsa, direkt basınca devam edilmelidir.
Kanayan yerin yüksekte tutulması: Kanayan yerin kalp seviyesinden yüksekte
tutulması yoluyla, o bölgeye giden kan akımında azalma ve dolayısıyla kanama miktarında
azalma ortaya çıkmaktadır. Böylece kanamanın direkt basınç ile durdurulması
kolaylaşmaktadır.
Kanayan yerin yakınındaki atardamar üzerine basınç: Basınç noktaları, kan
damarlarının yüzeye yakın olduğu, kalp ile kanayan bölge arasında kalan damarın, özellikle
kemik desteği ile sıkıştırılabildiği yerlerdir. Kanayan yere direkt basınç uygulanamadığı ya da
direkt basınçla kanamanın kontrol altına alınamadığı durumlarda, vücutta bulunan belirli
basınç noktalarına basınç uygulayarak kanama durdurulabilmektedir.
Vücudumuzda, atardamar üzerine baskı uygulanabilecek bölgeler (Şekil 3);
-

Kulağın üst ön noktası (şakak),

-

Boynun ön yan noktası,

-

Köprücük kemiği altı,

-

Koltuk altı,

-

Kolun üst iç kısımları,

-

El bileği,

-

Kasık,

-

Uyluk.
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Şekil 3: Basınç Noktaları
Kaynak: Erdil, F. (2009). Kanamalar. İçinde: Temel İlk Yardım. 1. baskı, eflatun basımevi, Repreton
Ltd. Şti.,Ankara, 37-48

Boğucu sargı (turnike) uygulaması: Kanayan atardamarın, tek kemik üzerinde
boğucu sargı ile sıkıştırılması ve böylece kanamanın durdurulması yöntemidir. Üst kol (koltuk
altı ve dirsek arası) ve üst bacak (kasık-diz arası) boğucu sargının başlıca uygulandığı
bölgelerdir. Boğucu sargı uygulaması, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygulanacak
en son yöntem olarak bilinmektedir.
Kol ve bacak kopması durumlarında kanama olmadan da boğucu sargı
uygulanabilmektedir. Boğucu sargının kol ya da bacakta uzun sürekalması durumunda, altta
kalan dokular ezilebilmekte, sinir ve damarlarda kalıcı hasar meydana gelebilmektedir.
Bölgenin kanlanması ile ilgili bir bozukluk durumunda hücreler ölmekte ve kangren
gelişebilmektedir. Bu nedenle, diğer yöntemler denenmeksizin boğucu sargı uygulaması
tercih edilmemelidir.
Boğucu sargı, 8-10 cm genişliğindeki bir eşarp, büyük bir bez mendil, fular, kravat,
kemer veya bir atkı olabilmektedir. Doku hasarını arttırabilecek ip, tel, kablo gibi malzemeler
boğucu sargı olarak kullanılmamalıdır.
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Boğucu sargının uygulanması;

Şekil 4: Boğucu Sargı(Turnike) Uygulaması
Kaynak: Heckman, J. D., Rosenthal, R. E., Worsing, R. A., McFee, A. S. (Amerikan Ortopedik
Cerrahlar Akademisi) (1996). Hasta ve Yaralılarda Acil Bakımı ve Nakledilmesi. Türkçe 2. baskı, Mısırlı
Matbaacılık, İstanbul, 119-129.

A)
Boğucu sargı malzemesi, uygulanacak bölgeye (el ve koldaki kanamalar için
omuz ve dirsek arasına, ayak ve bacaktaki kanamalar için diz ve kalça arasına ve yaralı
bölgenin 5-10 cm üzerine) yerleştirilerek, iki kez sarılmalı ve bir düğüm atılmalıdır.
B)
Düğüm üzerine yaklaşık 20 cm uzunluğunda sağlam bir çubuk (kalem, tahta
parçası vb.) yerleştirilmelidir.
C)

Çubuğun üzerine sargı bezinin serbest uçları ile iki düğüm daha atılmalıdır.

D)
Boğucu sargı üzerindeki çubuk, kanama duruncaya kadar kendi etrafında
döndürülerek sıkıştırılmalı, sargı üzerindeki cismin kendiliğinden gevşememesi için, başka bir
sargıyla, uygulandığı uzva sabitlenmelidir (Şekil 4).
Boğucu sargı, en fazla 2 saat süreyle uygulanabilmektedir. Boğucu sargı, ilk bir saatte
her 15-20 dakikada bir 5-10 saniye kadar gevşetilmeli, böylece kan dolaşımı sağlanarak ciddi
doku hasarı önlenmelidir. Boğucu sargı uygulamasına bir saatten daha uzun süre devam
edilmesi gerektiğinde, sargının gevşetme aralıkları sıklaştırılmalıdır. Sargının gevşetilmesi
sırasında kan kaybının önlenmesine yönelik direkt basınç uygulaması gerçekleştirilmelidir.
İç kanamalarda ilk yardım girişimleri:
İç kanamalar, gözle görülmeyen, dış kanamalara oranla durdurulması zor ve daha
tehlikeli olan kanamalardır. Ateşli/kesici silahlarla yaralanmalar, kapalı kemik kırıkları,
düşmeler, sert ve künt cisimlerle alınan darbeler vb. nedenler, iç kanama oluşumuna yol
açabilmektedir.
İç kanamalarda belirti ve bulgu olarak;
-

Hızlı ve zayıf nabız,

-

Ayakta duramama ya da bayılma,
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-

Kan basıncında düşme,

-

Solgun cilt,

-

Sık soluk alıp verme ve hava açlığı,

-

Susuzluk,

-

Bulantı-kusma,

-

Huzursuzluk,

-

Görme ve işitme sorunları,

-

Uyuklama hâli,

Bilinç
görülebilmektedir.

bozukluğu

ve

kanamanın

devam

etmesi

ile

bilinç

kaybı

İç kanama belirtileri, bulunduğu yere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin
mide kanamasında kahve telvesi gibi kusma, akciğerlerden gelen kanamalarda kanlı balgam,
beyin kanamalarında ağızdan kan gelmesi vb. örnek olarak gösterilebilmektedir.
İç kanama olasılığında ilk yardım girişimleri;
-

Yaralı sırt üstü yatırılır,

-

Havayolu açıklığı, solunum ve dolaşım durumu değerlendirilir,

-

Ağızdan hiçbir şey verilmez,

-

Kusma olabileceği için yaralı bireyin başı yana çevrilir,

-

Yaralının üzeri örtülür ve bacakları 30 cm kadar yükseltilir,

-

Kırık olasılığına karşı yaralının hareketsiz kalması sağlanır.

-

En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülür veya acil yardım çağrılır.

12.3. Şok
Ciddi kan kaybı, kalp hastalıkları, alerjik durumlar, mikrobiyal hastalıklar,
zehirlenmeler, geniş yanıklar, sinir sisteminde meydana gelen yaralanmalar gibi çeşitli
nedenlerle damarlarda akan kanın, miktar olarak azalması ya da damar içinde dolaşan kanın,
basıncının düşmesine bağlı olarak hücrelere yeterli oksijen taşınamaması sonucu meydana
gelen akut bir dolaşım yetmezliğidir.
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Şokta dolaşım yetmezliğine bağlı olarak yaşamsal önemi olan kalp, akciğer gibi
organların iyi çalışmaması söz konusudur. Şokta ilk etkilenen organ ise beyindir.

12.3.1. Şokta Belirti ve Bulgular
-

Endişe ve huzursuzluk,

-

Soluk, soğuk ve nemli cilt,

-

Susuzluk hissi,

-

Hızlı ve zayıf nabız,

-

Hızlı ve yüzeysel solunum,

-

Bilinç bulanıklığı ya da baygınlık hissi, olarak özetlenebilmektedir.

12.3.2. Şokta İlk Yardım Girişimleri
-

Yaralı güvenli bir yere sırtüstü yatırılır.

-

Dar giysi ya da aksesuarlar varsa gevşetilir.

-

Yaralı olabildiğince az hareket ettirilir.

-

Kusma ya da ağızdan kan gelmesi durumunda, başı yana çevrilir.

-

Üzeri battaniye gibi kalın bir örtü ile örtülür.

Şok pozisyonu verilir (dizler bükülmeden bacaklar 30 cm yükseltilir, baş
göğüsle aynı seviyede kalır ya da hafif yükseltilir) (Şekil 5).

Şekil 5: Şok Pozisyonu
Kaynak: Eti Aslan, F. (2005). İlkyardım. Tavaslı matbaası, İstanbul, 64-68.

edilmelidir.

Dış ortama kanama durumunda, ilk yardım girişimleri uygulanır,
Kırık olduğunda ağrı azaltılmalı, hasarın artmasını önlemek üzere tespit
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Ağız yoluyla yiyecek ya da içecek verilmemeli, sadece dudaklar, susuzluk
hissini gidermek üzere pamukla ıslatılmalıdır.
Yaralı yalnız bırakılmamalı ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna
götürülmeli ya da acil yardım çağrılmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerde yaşamsal öneme sahip, acilen müdahale gerektiren durumları ve buna
yönelik ilk yardım girişimlerini öğretme ve uygulama becerisi kazandınız. Havayolu
tıkanıklığı, kanama ve şok durumlarında belirti ve bulguları değerlendirmeyi ve gereken ilk
yardım girişimlerini uygulamayı öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi iç kanama olasılığında ilk yardım girişimlerinden

a)

Ağızdan hiçbir şey verilmez.

b)

Bacakları 30 cm kadar yükseltilir.

c)

Yaralının hareketsiz kalması sağlanır.

d)

Yaralı yüz üstü yatırılır.

e)

Havayolu açıklığı, solunum ve dolaşım durumu değerlendirilir.

2)

Aşağıda verilen venöz kanamalarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Kanama kesintisiz ve taşma şeklindedir.

b)

Yaşam tehlikeye sokar.

c)

Kanın rengi açık parlak kırmızıdır

d)
akmaktadır.

Yara yerinden kalp atımına uyumlu şekilde kesik kesik ve fışkırır tarzda

e)

Kanayan bölge üzerine direkt basınç uygulandığında kanama durmaz.

3)

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı durdurma yöntemlerinden değildir?

a)

Kanayan yere direkt basınç

b)

Basınçlı bandaj (pansuman)

c)

Kanayan yerin yüksekte tutulması

d)

Kanayan yerin uzağındaki damar üzerine basınç

e)

Boğucu sargı (turnike)
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4)

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden değildir?

a)

Soluk, soğuk, nemli cilt

b)

Hızlı ve yüzeyel solunum

c)

Yavaş nabız

d)

Bulantı, kusma

e)

Endişe ve huzursuzluk

5)

Aşağıdakilerden hangisi şokta ilk yardım girişimlerindendir?

a)

Yaralı güvenli bir yere yüz üstü yatırılır.

b)

Yaralı olabildiğince çok hareket ettirilir.

c)

Ağız yoluyla yiyecek ya da içecek verilir.

d)

Üzeri tamamen açık bırakılır.

e)

Kusma ya da ağızdan kan gelmesi durumunda, başı yana çevrilir.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) e
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13. DOĞADA İLK YARDIM I13

13

Bu bölüm Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım Güngör tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde doğa etkinlikileri sırasında meydana gelen kazaları nendenleri ile bu kaza
sonrasında yapılacak müdahaleler anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğada meydana gelen kazaların nedenleri nelerdir?
2) Kişiden kaynaklanan kazaların nedenleri nelerdir?
3) Doğadan kaynaklanan kazaların nedenleri nelerdir?
4) Malzemeden kaynaklanan kazaların nedenleri nelerdir?
5) Kazayı önlemek için kişinin çantasında bulunması gereken temel malzemeler
nelerdir?

226

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Dağda ve Doğada
kazalar

Dağda ve doğada meydana
gelen kazalar hakkında
bilgi edinmek

Dağda ve doğada meydana gelen
kazalar üzerine yapılan videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Doğada meydan
gelen kazaların
nedenleri

Doğada meydan gelen
kazaların nedenleri
hakkında bilgi edinmek

Dağda ve doğada meydana gelen
kazalar nedenleri üzerine yapılan
videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

İlk yardım Seti

Doğada kullanlması
gereken ilk yardım seti
hakkında bilgi edinmek

Dağda ve doğada meydana gelen
kazalarda kullanılan ilk yardım
seti üzerine yapılan videolar,
çalışmalar, ders notları, internet
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Giriş
Son yıllarda gerek gezi amaçlı gerekse keşif amaçlı doğa aktivitelerinde büyük bir
artış gözlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her gün farklı kazalar yaşanmakta, bu kazaların
bir kısmı ne yazık ki gerekli ilk yardım uygulanamadığı için ölümle sonuçlanmaktadır.
Özellikle kış aylarında meydana gelen çığ olaylarında her yıl yüzlerce kişi yaşamını
kaybetmektedir. Bu nedenle özellikle doğa sporları meraklılarının basit bazı ilk yardım
kurallarını bilmeleri şarttır. Doğaya hangi amaçla gidilirse gidilsin; düşerek yaralanma,
dehidrasyon, hipotermi gibi bazı olgularla karşılaşmak bazen kaçınılmaz olabilmektedir. Bu
duruma düşen insanların mutlaka yardıma ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. İyi bir ilk
yardım bilgisi, yaralanması çok basit olan ama müdahale edilmezse yaşamsal risk
taşıyabilecek bir vakanın kolay atlatılmasını sağlayabilir. İki bölüm hâlinde ele alınacak olan
bu derslerde önce doğada meydana gelen kazaların nedenleri, sonra da meydana gelen
kazalara nasıl müdahale edeceğimiz anlatılacaktır.
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13.1. Doğada Meydana Gelen Kazaların Nedenleri
Doğada her gün birçok kaza meydana gelmektedir. Ancak her kaza mutlaka bir
yaralanma anlamına gelmemektedir. Örneğin ayağı kayarak birkaç metre aşağıdaki dereye
düşen biri eğer yaralanmaz ve etkinliğine devam ederse, bu sadece kaza olarak değerlendirilir
ve kişi daha dikkatli olması konusunda uyarılır. Ancak bu kişi düşme sonucunda yaralanırsa
bu olay artık ilk yardım müdahalesi yapılabilecek ciddi bir olay hâline gelmiştir. Bu durumda
yaralının yanındaki arkadaşlarının ilk yardım bilgisi onun hayatını kurtarabilir. Doğada
meydana gelen kazalar üç farklı başlık altında irdelenebilir.

13.1.1. Kişiden Kaynaklanan Kazalar
Bilgi yetersizliği: Doğaya giden sporcuların yaptıkları sporla ilgili yeterince bilgiye
sahip olmamaları eksik bilgi ve donanıma sahip olmaları yaptıkları işin ciddiyetini fark
etmemelerine yol açar. Bu yetersizlik kazaya yol açan önemli nedenlerden biridir.
Deneyim Eksikliği: Doğa sporcularının yaptıkları sporla ilgili ciddi bir deneyime
sahip olmaları gereklidir. Doğa sporları diğer sporlardan farklı olarak insanların bir anda en
üst düzey etkinlik yapmalarına izin veren bir yapıya sahiptir. İnsanlar lisans sahibi olmadan
veya bir kulübün sporcusu olmadan da doğaya giderek tehlikeli etkinlikler
gerçekleştirebilirler. Eğer kendilerinden daha tecrübeli kişilerle giderek deneyimini
artırmamış ise deneyimin ne olduğunu da tam olarak bilemeyebilir ve kendini bu konuda çok
yetkin sanabilir. Ne yazık ki bu durum kazaya yol açan önemli sepeplerden biridir.
Antrenman Eksikliği ve Performans Yetersizliği: Sadece doğa sporlarında değil
birçok sporu amatör olarak yapan insanlar arasında, yaptıkları sporu daha üst düzeye
çıkarmaları için antrenman yapma alışkanlığı yoktur. Bu belki yarım saatlik bir halı saha
maçında sorun yaratmayabilir ancak saatlerde belki de günlerce sürecek olan bir aktiviteye
aylar öncesinden hazırlanmak gerekir. Tersi bir durum etkinlik sırasında performans
düşüklüğüne neden olabilir. Performans düşüklüğü, belli bir süre sonra yorgun düşecek olan
vücudun kaza yapmasına neden olacaktır.
Aşırı Özgüven: Ne yazık ki sınırlar bilinmeden aşırı bir özgüvenle yapılan
etkinliklerin büyük bir çoğunluğu hüsranla sonuçlanmaktadır. Doğa sporlarında aşırı öz güven
kişinin yaralanmalı bir kaza yapmasına, çığ altında kalmasına veya dehidre (vücudun susuz
kalması) olmasına neden olabilir. Aşırı özgüvenin bir başka zararı da kişinin farkında
olmadan sınırlarını zorlamasıdır.
Rahatlama: Bir doğa etkinliği çıkılan noktadan başlar, bu noktaya dönünce biter.
Bazı durumlarda “nasıl olsa etkinlik bitti” diye başlayan rahatlama kısa sürede büyük kazalara
yol açabilir. Çünkü rahatlama dikkat dağıtır, dikkatin dağılması da kazalara yol açar.
Panik: Panik doğa kasalarının önemli nedenlerinden biridir. Bir doğa sporcusunun
bulunduğu durum ne olursa olsun asla paniklememelidir. Doğada paniklemek, sonu ölümle
biten yaralanmalara neden olmaktadır. On yıl önce, 20 Ocak 2009 tarihinde Uludağ’da kayak
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yaparken kaybolan gencin hipotermiden ölmesinin ana nedeni panik hâlinde bulunduğu
kulübeyi terk etmesidir. Genç paniklemezse kısa bir süre sonra jandarma gencin bulunduğu
kulübeye ulaşacak ve onu kurtaracaktı.
Yetersiz beslenme: Doğada en zor koşullarda bile beslenmemizi ihmal etmememiz
gerekir. Yüksek kalorili yiyeceklerden oluşan menü yerine küçük bir sandviç ile yola çıkmak
kısa süre içinde iyi beslenememeden dolayı yaşamanızı kaybetmenize neden olabilir. Örneğin
çok terleme tuz kaybına neden olur. Potasyum kaybı ise en doğal olarak kuru kayısı ile
giderilir.
Yetersiz sıvı alımı: Doğa aktiviteleri uzun süren ve vücudun çok fazla su harcamasına
neden olan aktivitelerdir. Bu nedenle sürekli su içmek vücudun zinde kalmasını sağlayacaktır.
Orta karar bir doğa aktivitesinde bile en az 1,5 litre su içmek gerekir. Kış aylarında ise bu
durum daha da önem arz etmektedir. Sıvının sıcak alınması gereklidir. Yetersiz sıvı alımı
vücudun dengesini bozar ve sporcunun hata yapmasına neden olur

13.1.2. Malzemeden Kaynaklanan Kazalar
Doğa aktivitelerinde doğru malzeme alımı çok önemlidir. En pahalı malzeme asla en
yararlı malzeme değildir. En yararlı malzeme yapılan etkinlik için en uygun olan malzemedir.
Bu nedenle malzeme seçilirken fiyatından çok yapılacak aktivite için uygun olup
olmayacağına bakılmalıdır. Sürekli vuran bir ayakkabı, sırtta hareket ederek dengeyi bozan
bir çanta, kötü bir mat, ince bir uyku tulumu gibi malzemeler etkinliğin çok kötü geçmesine
ve önemli kazaların olmasına yol açabilir. Örneğin kötü bir tulum sporcunun gece sürekli
üşümesine neden olur. Bu durumda sporcu tüm gece enerji kaybeder ve ertesi gün vücudu
kötü performans göstererek kazaya hazır bir hâle gelebilir. Bu nedenle eğer doğa aktiviteleri
için malzeme seçilmesi gerekiyorsa bilen birine danışılmalıdır.

13.1.3. Doğadan Kaynaklanan Kazalar
Sis: Sis doğa aktivitelerinde sporcuların kaybolmasına neden olan en önemli doğa
olaylarının başında gelir. Sis içinde yapılacak kazalar ölüme yol açabilir. Bazen günlerce aynı
noktanın etrafında dönülebilir. Bu nedenle sis başladığı zaman yapılacak en akla yatkın şey
sisin açılmasını beklemektir. GPS olsa bile özellikle kayalık alanlarda önünü göremeyen doğa
sporcuları ciddi kazalar yapabilirler.
Yıldırım: Doğa sporcuları için en riskli doğa olaylarından biri de yıldırım düşmesidir.
Dünyada her yıl yaklaşık olarak 205.000 kişiyi yıldırım çarpmaktadır. Doğa sporcuları
özellikle kötü havalarda sürekli bir yıldırım tehdidi altındadırlar. Doğa sporcularının
yıldırımdan nasıl korunacakları konusunda eğitim almadan doğaya çıkmamaları gerekir.
Çığ: Çığ özellikle kış aktivitelerini seven doğa sporcuları için büyük yaşamsal riskler
taşımaktadırlar. Çığ riski olan yerlerde etkinlik yapanların çığ konusunda çok bilgili olmaları
gerekmektedir.
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Yabani Hayvan: Çok az da olsa bir risk taşımaktadır. Ayı, kurt gibi hayvanlar doğada
sorun yaratabilirler. Ama ülkemizde yabani hayvan saldırıları sonucu ölen doğa sporcusu
kaydı bulunmamaktadır.
Ani hava değişimleri: Etkinlik sırasında meydana gelen ani hava değişimleri doğada
bulunan insanların yaşamlarını olumsuz olarak etkileyebilir. Örneğin bir dereyi yürüyerek
geçen bir grup dönüşte o derenin büyük bir sel yatağı hâline dönüştüğünü görebilir. Bu durum
onların bulundukları bölgede mahsur kalacaklarının işaretidir.

13.2. Alınması Gereken Malzemeler
Doğa etkinlikleri basit bir hatada bile kazalara dolayısıyla da yaralanmalara yol
açabildiği için sırt çantamızda ekibin sayısına uygun olarak bazı ilk yardım malzemelerinin
bulunması önemlidir. Bu ilk yardım malzemeleri dışında her bireyin kendi çantasında
bulundurması gereken temel malzemeler de vardır. Çığ veya benzeri doğa olaylarında
yapılacak müdahaleler için bu malzemelerin çantada mutlaka bulunması gerekir.

13.2.1. Temel Malzemeler


Harita



Pusula



Yedek yiyecek



Yedek giyecek



Yedek pil



Yağmurluk



Gözlük



Güneş kremi



Bıçak



Kibrit veya çakmak



İlk yardım seti
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13.2.2. İlk Yardım Setinde Olması Gereken Malzemeler
Malzeme

Miktar

Ebat

Kullanılma amacı

Yapışkan yarabandı

6 adet

2,5 cm uzunluğunda

Küçük çaplı yaralanmalar

Kelebek bandaj

3 adet

Farklı ebatlarda

Ufak delinmeler

Steril gazlı bez

4 adet

10 x 10 cm ebadında

Geniş yaralanmalar

Kan emici tampon

1 adet

10 cm abadında

Şiddetli kanamalar için

Yapışkan olmayan
gazlı bez

2 adet

10x10 cm

Aşınma ve yanıklar için

Yapışkan rulo bandaj
gazlı bez

2 rulo

5cmx5cm

Gazlı bezleri sabitlemek için

Kumaş yapışkan bant

1 rulo

5 cm genişlikte rulo

Çok amaçlı kulanım için

Üçgen bez

2 adet

90cm x 90cm x 130cm

Askı veya kravat için

Moleskin (yapışkan
özel bant)

1 adet

10cm x 15cm

Su toplayan yerler için

Benzoin boyası
karışımı

20 gram

--

Bant yapıştırılan deriyi
korumak için

Povidin-iyodin
karışımı sıvı

2 paket

--

Antiseptik

Alkollü veya sabunlu
mendiller

3 paket

--

Deriyi temizlemek için

Termometre

1 adet

Şeker tabletleri

4 adet

Diyabet

Aspirin

6 adet

Baş ağrısı veya genel ağrılar
için

30-41 0C arası

Vücut ısısını ölçmek için

Aspirine alerjisi
6 tablet
olanlar için ağrı kesici

Çocuk ve tetişkinler için
ağrı kesici

Alerjik reaksiyon ilacı 6 Tablet

Alerjik reaksiyonlar içim

Elastik bandaj

1 Rulo

Burkulmalar için

Plastik torba

1 adet

30cmx45cm

Kirli enfekte olmuş
malzemeleri taşımak için

Çizelge 1: İlk Yardım Setinde Olması Gereken Bazı Malzemeler (Carline ve diğer., 2001)
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’deki meydana gelmiş doğa ve dağ kazalarına nasıl müdahale edildiğin,
araştırınız
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Bölüm Sonu Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temel malzemeler nelerdir ?
İlk yardım setinde hangi malzemeler bulunmalıdır?
Kişiden kaynaklanan kazalar nelerdir ?
Doğadan kaynaklanan kazalar nelerdir ?
Malzemeden kaynaklanan kazalar nelerdir?
Doğada ani hava değişimleri nasıl bir risk yaratır?
Sis başladığı zaman yapılacak en akılvı davranış nedir?
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14. DOĞADA İLK YARDIM II14

14

Bu bölüm Dr. Öğr.Üyesi Yıldırım Güngör tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Doğada İlk Yardım İçin İlk Adımlar
Ekibe ve Olaya Hâkimiyet
Yaralıya Güvenli Bir Şekilde Yaklaşma
Acil Yardım ve Kurtarma
Yaralıyı Korumak
Tüm Yaraların Kontrolü
Planlı Hareket Etme
Planın Uygulanması ve İlk Yardımın Geçekleşmesi
Çığda İlk Yardım
Solunum Yolunun Açılması
Donma Belirtileri
İlk Yardım Uygulaması
Yıldırım Çarpmalarında İlk Yardım

236

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğada ilk yardım için ilk yedi adım nelerdir?
2) Doğada yaralıya güvenli bir şekilde yaklaşmanın amacı nedir?
3) Çığda ilk yardım nasıl yapılır?
4) Çığdan çıkarılmış bir yaralının neden önce solunum yolu açılmalıdır?
5) Donma belirtileri nelerdir?
6) Çığdan çıkarılmış birine nasıl bir ilk yardım uygulanır?
7) Yıldırım çarpmış birine nasıl bir ilk yardım uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Doğada İlk yardım
için ilk adımlar

Doğada İlk yardım için ilk
adımlar hakkında bilgi
edinmek

Doğada İlk yardım için ilk
adımlar üzerine yapılan videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Doğada yaralı
birine yaklaşma

Doğada yaralı birine
yaklaşma hakkında bilgi
edinmek

Doğada yaralı birine yaklaşma
üzerine yapılan videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Doğada ilk yardım
hakkında bilgi edinmek

Doğada ilk yardım Dağda ve
doğada meydana üzerine yapılan
videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Doğada ilk yardım
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14.1. Doğada İlk Yardım İçin İlk Adımlar
Doğada afete dönüşmüş veya dönüşmekte olan olaylar ile doğada meydana gelen
kazalara ilk yardım müdahalesi sırasında ezbere yapılanlar dışında beklenmedik birçok
vakayla uğraşmak zorunda kalınabilir. Bu nedenle doğa kaynaklı afetlerde ilk yardım
müdahalesi için yapılması gerekenleri adım adım ortaya koyup müdahaleyi bu adımlara göre
yapmak sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

14.1.1. Ekibe ve Olaya Hâkimiyet
İlk yardım müdahalesi yapacak ekip liderinin hem ekibine hem de olaya hâkim olması
İlk yardım çalışmalarının başarısı için çok önemlidir. İlk yardımı yapacak olan kişiler arasında
daha önce bir ekip lideri atanmamışsa operasyon sırasında lider seçilmeli ve ekip liderin
direktiflerine göre hareket etmelidir.

14.1.2. Yaralıya Güvenli Bir Şekilde Yaklaşma
Yaralının yeri saptandıktan sonra önce kurtarmacıların güvenliği düşünülerek hareket
edilmelidir. Özellikle çığ ve deprem kurtarma çalışmalarında yaralıya ilk yardım uygulamak
için yaklaşma sırasında ciddi riskler ortaya çıkar. Bu nedenle yaralıya yaklaşırken hem kendi
güvenliğimiz hem de yaralının güvenliğini sağlamak çök önemli adımlardan biridir.

14.1.3. Acil Yardım ve Kurtarma
En iyi ilk yardımın en hızlı ve güvenli bir ilk yardım olduğu unutulmamalıdır. Amaç;
yaşamı kurtaracak en hızlı yardımı yapmak ve yaralıyı / yaralıları güvenli bölgelere taşıyarak
sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlamaktır. Yaralı güvenli yerde değilse güvenli bir yere
taşınır. Güvenli yerde ise ilk yardım uygulaması başlatılır. Burada yaralının solunum, dolaşım
ve bilinç durumuna bakılır ve kanaması varsa durdurulur.

14.1.4. Yaralıyı Korumak
İlk yardımcıların görevi sadece yaralının fiziksel görünümüne göre ilk yardım
uygulamak değildir. Gerektiği zaman yaralıya şefkatle yaklaşmak yaralıya duygusal olarak da
yardım edilmesini sağlar ki bu tarz davranışlar yaralının motivasyonu için çok önemlidir.

14.1.5. Tüm Yaraların Kontrolü
Bir triyaj çalışmasında tercih edilmemekler birlikte İlk yardımın ana konusu tüm
yaraları tespit ederek bu yaraların tümünü kontrol altına almaktır. İlk yardımcı, bu konuda
hata yapmamalıdır.

14.1.6. Planlı Hareket Etmek
Buradaki ana amaç hem yaralıya hem de yaralının içinde bulunduğu ekibe azami ilk
yardım uygulamaktır. Bu uygulamanın sağlıklı ve düzenli işleyebilmesi için ise önceden
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planlama yapmış olmak gereklidir. Planlama için ise içinde bulunulan durumun sağlıklı
değerlendirilmesi gerekir.

14.1.7. Planın Uygulanması ve İlk Yardımın Gerçekleştirilmesi
Bu aşamada yaralıya gereken ilk yardım uygulanır. Planlamaya bir bütün olarak
bakılması ekibin başarısını artırır. Planlama yaparken yaralının durumu, tüm ekibin güvenliği,
yaralının durumu, hava durumu, ekibin performansı gibi kriterler planlamanın yeniden gözden
geçirilmesine neden olabilir.

14.2. Çığda İlk Yardım
Kar çığları her yıl tüm dünyada ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Çığ
aslında hiçbir kazazedenin beklemediği bir doğa olayıdır. Özellikle kış aylarında sadece
kayakçılar veya dağcılar değil dağlık alanlarda yaşayanlar da büyük bir risk altındadırlar. Çığ
altında kalan kazazedeler ya boğularak ya donarak ya da travmalar sonucunda hayatlarını
kaybederler. Çığ altında kalan kazazedelerin yanlarında onlara hemen yardım edecek birileri
yoksa yaşama şansları ne yazık ki çok fazla değildir. Türkiye’de kış aylarında birçok çığ olayı
yaşanmasına rağmen kurtarma konusunda çok ileri gidilememiştir. Bu nedenle bu konuda çok
fazla ilk yardım tecrübesinin olduğu söylenemez. Ancak Avrupa ve Amerika’da çığ altında
kalanlara müdahale ve ilk yardım oldukça ileri aşamadadır. Bu ülkelerde çığ altında kalanlara
anında müdahale edildiği için çığ altından yaralı çıkarılma şansı epey yüksek olmaktadır. Çığ
altından kurtarılan yaralılara sırayla aşağıdaki ilk yardım aşamaları uygulanır.

14.2.1. Solunum Yolunun Açılması
Çığdan çıkarılan yaralıya yapılacak ilk müdahale solunum yolunu açmaktır. Çığ
altında sürüklenirken kontrolü kaybeden kazazedelerin ağzına kar kaçtığı için soluk borusu
kısa süre içinde tıkanır ve kazazede nefes almakta zorlanır. Bu nedenle yapılacak ilk şey hızla
göğsünü ve kafasını karın içinden çıkarıp solunum yolunu açmak olmalıdır. Bu nedenle bir
taraftan ısı kaybını önlemek için çaba serf ederken diğer taraftan da solunum geri getirmeye
çalışılmalıdır. Eğer solunum yoksa mutlaka suni teneffüs yapılarak solunum alınması için
çaba sarf edilmelidir. Solunum geldikten sonra kazazede sırt üstü yere yatırılır. Amaç, ısı
kaybını önlemek ve kan dolaşımının devam etmesini sağlamaktır. Isı kaybı ve hipotermi kan
dolaşımını olumsuz etkiler. Burada amaç, kan dolaşımını tekrar eski seviyesine getirmektir.
Kan dolaşımını sağladıktan sonra kazazedenin yaralarının tedavi edilmesi için tıbbi tedaviye
geçilir.

14.2.2. Donma Belirtileri
Donma, vücudun tümünün veya bir kısmının aşırı soğuğa maruz kalması olayıdır.
Soğuk dolaşımı engeller, soğuğun etkili olduğu bölgede kan dolaşımı sorunu olur ve kan
pıhtılaşması meydana gelir. Bu da dokuda hasar oluşmasına neden olur ve donma meydana
gelir. Vücut ısısı düştüğü için hipotermi (donma) gözlenmeye başlar. Hipotermi için mutlaka
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çok soğuk bir havanın olmasına da gerek yoktur. Herhangi bir nedenle vücut ısısı 35
derecenin altına indiğinde donma belirtileri başlar.
Hipotermi titreme ile başlar. Bu donmanın ilk evresidir ve ısı 35-32 derece arasındadır.
Donmanın en hafif şeklidir. Fark edildiğinde yapılacak erken bir müdahale geri dönüşü
hızlandırır ve hasta hızla iyileşebilir. Bu tür donmalarda deride solukluk gözlenir. Kazazede
uyuşuk ve hâlsiz görünür. Deride kızarıklık gözlenir ve donan kısımlarda iğne batmış hissi
ortaya çıkar. Bu durum dokuların henüz tahrip olmadığının da işaretidir. Çabuk fark etme
sonucunda yapılacak müdahale ile donma kolayca önlenebilir.
Isı 32 derecenin altında indiğinde ikinci evre başlar. Isı artık 32 derecenin altına
düşmüştür ve titreme durmak üzeredir. Bu durum kas hareketinin de azaldığına işarettir.
Soğuk artık daha çok hissedilmeye başlar. Zarar gören bölgede ödem, ağrı ve içi su dolu
kabarcıklar şeklinde su toplanması meydana gelir. Bu devrede de hızlı müdahale geri dönüşü
sağlayabilir
Üçüncü evrede dokular büyük ölçüde geri dönülmez şekilde hasar görebilir.
Donmanın etkili olduğu bölge, diğer canlı bölgelerden rengi siyaha kadar gidebilen bir
görünümle kolayca ayırt edilebilir.

14.2.3. İlk Yardım Uygulaması
Öncelikle kazazedenin solunum yolu açılır. Daha önce de belirtildiği üzere hastanın
sürüklenme sırasında boğazına kaçan kar ve buz parçacıkları temizlenir. Eğer solunum
alınamıyorsa kazazede ciddi bir sorun yaşamaktadır ve mutlaka suni solunum yapılması
gerekir. Kazazede solunum yapıyorsa veya suni solunum sonrası nefes almaya başladıysa
özenle çığ altından çıkarılır ve çığ riski olmayan bir noktaya taşınır. Bu taşıma sırasında
kazazedenin çığ altındaki pozisyonu mutlaka korunmalıdır. Bundan sonraki aşama vücut
ısısını artırmaktır. Bunun için yatırıldığı yerin soğuktan arındırılmış bir yer olması gerekir.
Uyku tulumu, kalın battaniye gibi malzemelerle hasta kazazede ısıtılmaya çalışılır. Eğer
olanak varsa giysilerini kuru giysilerle değiştirmek çok yararlı olacaktır. Donuk bölgelerin
ısıya tutulması, ovulması ve su toplayan bölgelerin patlatılması sakıncalıdır. Bilinci yerinde
olanlar için sıcak içecek takviyesi yapılması vücudu ısıtmak için yararlı bir hamledir. Tüm ilk
yardım uygulamalarından sonra kazazede hızla en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
Bilinci yerinde olmayan kazazedeler eğer nefes alıyorsa yine ısı kaybını önlemek için
yukarıda yapılan işlemler yapılır. Hayati belirti yoksa canlandırma için hazırlık yapılır ve suni
teneffüs uygulanır.

14.3. Yıldırımda İlk Yardım
Yıldırım, en çok ölümün meydana geldiği bir doğa olayıdır. Yapılan araştırmalar bir
insana yıldırım çarpma olayının 600000’de 1 olduğunu göstermiştir ki bu oran oldukça
yüksek bir orandır. Ne yazık ki teknoloji geliştikçe yıldırım daha çok zarar vermeye
başlamıştır. İnsanlar GPS ve cep telefonu gibi cihazları yağmur sırasında açık bıraktıklarında
doğrudan yıldırım tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yıldırım genellikle açık arazide
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yakalar. Yıldırım riski olan bir havada yağmurdan korunmak için tek bir ağacın altında
sığınmak, telefonla konuşmak, GPS’le konum belirlemeye çalışmak öemli yıldırım çarpma
nedenleri arasındadır. Açık alanda yakın bir yerlere yıldırım düştüğünde yapılacak en mantıklı
şey kapalı bir yere girmek, eğer öyle bir olanak yoksa çömelerek mümkün olduğu kadar
küçülmektir. Yere yatmak asla yapılmaması gereken bir korunma hareketidir.
Çok yüksek bir elektrik yüküyle karşılaşıldığı için ilk yapılması gereken şey acil
olarak ambulans çağırmak olmalıdır. İkinci yapılacak şey yaralıyı daha güvenli bir yere
taşımak olmalıdır. Yıldırımın meydana geldiği alanda yeni bir yıldırım olma olsalığı her
zaman vardır. Yaralıyı dokunmakta tereddüt edilmemelidir, çünkü yıldırım çarpmış birinin
vücudunda elektrik birikmez. Çok büyük bir elektrik çarpması olduğu için kazazedenin kalbi
büyük bir olasılıkla durmuş olacağından mutlaka kalp masajı yapılarak nabız ve solunum geri
getirilmeye çalışılmalıdır. Yanık durumunda yaralının kıyafetini çıkarmak doğru değildir.
Yıldırım çarpan birinin durumu iyi olsa bile kesinlikle yürütülmemelidir.
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Uygulama Soruları

Yağmurlu bir havada yıldırım tehlikesinden korunmak için nasıl bir davranış şekli
belirlenmelidir? Arkadaşlarınızla tartışınız?
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Bölüm Sonu Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Doğada yardımın ilk yedi adımını açıklayınız?
Doğada ilk yardım için planlı hareket etmenin avantajı nedir
Yıldırım çarpan birine nasıl ilk yardım nasıl uygulanır?
Yıldırım çarpan birine dokunulunca elektirik çarpar mı
Hipotermini aşamaları nelerdir?
Hipterminin 1. aşaması nasıl başlar ?
Hipotermi olayının gerçekleşmesi için havanın mutlaka sok soğuk mu olması
gerekir ?
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