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1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan hallerde ilgili
sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.
2. KAPSAM: Tüm sağlık personelini, tüm hastaları ve hasta yakınlarını kapsar.
3. SORUMLULAR: Mavi Kod Sorumluları ve ekibi

4. TANIMLAR:
Mavi Kod Ekibi: Temel Yaşam Desteği vermek üzere görevlendirilen ekipler.

5. SORUMLULAR: Mavi kod sorumlu ekipleri
6. FAALİYET AKIŞI:
Mavi Kod Ekibi: Temel yaşam desteği eğitimi alan fakültemizde görevli diş hekimi ve hemşirelerinden oluşur.
Fakültemiz yeni ek hizmet binası ve mevcut bina için üçer aylık dönemlerde asil ve yedek olarak dört ekip
tanımlanmıştır. Karşıyaka Suat Cemile Balcıoğlu Polikliniği üçer aylık dönemlerde için asil ve yedek olarak ayrı iki
ekip görevlendirilmektedir. Her dönem için asil ve yedek ekiplerin lideri olarak görev yapan öğretim üyeleri
belirlenmiştir. Ekip liderleri ve ekip içinde görev alan personellerin bilgileri ve çalışma döngüleri Kalite Biriminde
bulunmaktadır. Görev alan tüm kişilere, görevleri ve görev süreleri önceden yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir.
Ekip lideri yönetiminde asil ekip üyeleri olay yerine 3 (üç) dakika içinde ulaşacaklardır. Asil ekipte yer alan üyeler
uygun olmadığında (izin, rapor, görevlendirme, vb) yedek ekip çağrı alanında bulunacaktır. Fakültenin tüm
birimlerine ek olarak ortak kullanım alanlarında (koridor, asansör, kantin, yemekhane, otopark, bahçe vb)
meydana gelen olaylar için mavi kod ekibi sorumludur.
Tüm asil ve yedek ekip üyeleri ekip liderine karşı sorumludurlar.
Mavi Kod Telefonu: Mavi Kod durumunda aranması gereken telefon numarası `2222` nolu telefondur. Bu
telefonda aranan numara görünmediği için çağrıyı yapan kişinin mutlaka kendini tanıtarak sözlü bağlantı kurup
bilgilendirme yapması gerekmektedir. “2222” nolu telefon arandığında fakültemiz Bilgi İşlem Birimi tarafından
cevaplanır ve telsiz ile mavi kod sorumlu hekim ve hemşiresine anons geçilerek haberdar verilir.
Kardiyo Pulmoner Arrest (KPA): Dolaşım ve solunumun ani şekilde durmasıdır.
Kardiyo Pulmoner Resusitasyon (KPR): Solunum ve kalp durması gelişen hastalarda hava yolu açıklığının
devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir.
Temel Yaşam Desteği (TYD): Basit hava yolu araçları dışında araç gereç kullanmaksızın hava yolu açıklığının
devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir. 112 ekipleri gelene kadar TYD uygulamasından sorumlu
Mavi kod ekibidir.
İleri Yaşam Desteği (İYD): Çağrı sonrası 3-5 dakikalık sürede olay yerine gelen Mavi Kod Ekibi tarafından temel
yaşam desteğinin başlanmasından sonra olay yerine acil olarak çağrılan 112 ekibi tarafından yapılan acil olarak
kardiyovasküler durumun belirlenmesi kapsar.
Kardiyo Pulmoner Resusitasyon (KPR) ABCD: Kardiyo Pulmoner Resusitasyonda yapılacak olan işlemleri
ifade eder. (Aşağıdaki ifadeler uygulama sırasından bağımsız olarak tanımlanmıştır.)
A (Airway): Havayolu açıklığının sağlanması
B (Breathing): Solunum desteği
C (Circulation): Kalp masajı
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-

Hastaya ulaşıldığında Mavi Kod ekibindeki diş hekimi liderliği devralır.

-

Kardiyo Pulmoner Arrest Gerçekleştiğinde yapılacak işler.

-

Hastaya Kardiyo Pulmoner Arrest tanısının konması ve tanı konulduğunda yapılacak işlerin vakit
geçirilmeden zamanında ve kılavuzlara uygun (ERC ve AHA kriterlerine uygun olarak) başlatılması.

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ALGORİTMİ
(Mavi Kod Ekibi Tarafından Başlatılacaktır)
BİLİNÇ KONTROLU YAP (seslenerek, sarsarak) Yanıtsızlığı değerlendir

112 ye HABER VER
(Solunum ve/veya nabız yoksa)
30 ADET GÖĞÜS KOMPRESYONU YAP
HAVAYOLUNU AÇ
Baş geri, çene yukarı, çene itme, airway, vb.
SOLUNUMU KONTROL ET (Bak, dinle, hisset)
2 kurtarıcı soluk ver
30 ADET GÖĞÜS KOMPRESYONU + 2 SOLUNUM
(112 gelinceye kadar)
Tüm mavi kod vakalarının zamanları, müdahale süreleri, olay bölgesi ve noktası mavi kod hemşire ve hekimi
tarafından “Mavi Kod Olay Bildirim Formu” kaydedilir.
EĞİTİM
Mavi Kod ekibi içerisinde yer alacak kişilere verilen teorik ve pratik eğitimler ile Temel Yaşam Desteği ve CPR
eğitimi verilir.
Mavi kod ekibinin performansının değerlendirilmesi amacıyla yılda 1 kez tatbikat yapılır. Tatbikatlarda, müdahale
süreleri ve mavi kod durumu müdahalelerini içeren “Mavi Kod Olay Bildirim Formu” kullanılır.
7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
Mavi Kod Olay Bildirim Kayıt Formu

