
 
 

BİLDİRİ	KİTABI	



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

2	

 
 

İÇİNDEKİLER                           2 
 
GENEL BİLGİLER                    3 
 
BİLİMSEL PROGRAM             4 
 
SUNUMLAR                              5 
 
SÖZLÜ BİLDİRİLER               16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

3	

 
 
 
 
SEMPOZYUM BAŞKANI 
 
Doç. Dr. Şahin ÇOLAK 
 
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU 
 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cahit HALHALLI 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAYFUR 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YİĞİT 
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ 
 
Dr. Müge ÇARDAK 
Dr. Serkan GÜNAY 
Dr. Tuğba ÖZER 
Dr. Aysun AKALIN 
Prm. Ercan KALABAŞ 
Prm. Murat GÖKSOY 
Prm. İzlem İsmihan ALPASLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

4	

 
 
 
 
 

BİLİMSEL PROGRAM 
 
 

08.30-09.00	 Kayıt	 	

	
	

09.00-09.30	
Açılış	Konuşmaları	

Doç.	Dr.Şahin	Çolak	
Doç.	Dr.Hüseyin	Şaşkın	
Uzm.	Dr.	Şenol	Ergüney	

09:30-09:50	 AFAD	Hakkında	
Salim	Tekoğul	

AFAD	Kocaeli	İl	Müdürü	
09.50-10.10	 Afet	Tıbbına	Giriş	 Dr.Öğr.	Üyesi	Hüseyin	Cahit	Halhallı	

	
10.10-10.30	

	

	
Afete	müdahalede	genel	ve	tıbbi	planlamalar	

	
Uzm.Dr.	Görkem	Alper	Solakoğlu	

	
10.30-10.50	

	
Kahve	Arası	

	

	
	

	
10.50-11.10	

	

	
Toplu	Yaralanmaların	Yönetimi	ve	Triaj	

	
Uzm.	Dr.	Mehmet	Koçak	

	
	

11.10-11.30	

	
	

Hastane	Öncesi	Olay	Yeri	Yönetimi	

	
Uzm.Dr.	Emrah	Çelik	

	
	

11:30-11:50	
	

	
	

Kahve	Arası	
	

	
	

11.50-12.10	

	
	

Afet	Durumunda	Halk	Sağlığı	Uygulamaları	

	
	

Dr.Öğr.	Üyesi	İsmail	Tayfur	
	
	

12.10-13.15	

	
	

Öğle	Yemeği	
	

	
	

13.15-14.30	

	
Sözlü	Bildiriler	

	
	

	

	
14.30-14.45	

	
Kahve	Arası	

	
	

	
14.45-16.45	

	
Toplu	Yaralanmaların	Yönetimi	ve	Triaj	

Pratiği	
	

	
Kocaeli	112	

Kocaeli	UMKE	
Kocaeli	AFAD	

	
16.45-17.00	

	
Kapanış	ve	Sertifika	Dağıtımı	 	

 
 
 
 



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

5	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNUMLAR 
 
 



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

6	

 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Cahit HALHALLI 
SBÜ Kocaeli SUAM 
Acil Tıp Anabilim Dalı 

 
Afet Tıbbı 
 
Tanım 
Afetler her zaman insanlık tarihinin bir parçası olmuştur ve eski zamanların metinle-

rinde tarif edilmiştir. Babilliler ve daha sonra Romalılar gök cisimlerinin hareketlerinin - yıl-
dızlar, gezegenler, güneş ve ay - insan ilişkilerini etkilediğine ve olayların seyrini belirlediğine 
inanıyordu.  

20. yüzyılın ikinci yarısında, felaketler, toplumun eylemleri olarak görüldü; doğrudan 
veya dolaylı olarak, insanlardan veya başka türlü eylemlerinden kaynaklanıyordu. İnsanlar ko-
runmasız taşkın ovalarında, depreme dayanıksız binalarda veya endüstriyel tesislerin yanında 
yaşıyorlarsa, potansiyel bir felaket için gerekli koşulları yaratıyorlar. 

Kendi içinde “afet” terimi bile genel olarak kabul edilmez. Bazıları "acil durum", "bü-
yük olay", "çoklu kaza olayı", "toplu kaza olayı", "kriz durumu" veya "karmaşık (insani) acil 
durum" terimini kullanmayı tercih ediyor.  

 
Afet ne yapar? 
Genel olarak, acil durum terimi, yaşam veya mal için önemli bir tehdit teşkil eden ani 

ve öngörülemeyen bir olayı tanımlamak için kullanılır. Acil durumlar, tehdidin derecesine 
bağlı olarak büyük ölçüde değişmekte olup, süreleri ve etkilerinin coğrafi boyutlarında da çe-
şitlilik göstermektedir. 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Azaltma Stratejisi (UNISDR); “Maruz kalma ko-
şulları, güvenlik açığı ve kapasite ile etkileşime giren, aşağıdakilerden bir veya daha fazlasına 
yol açan tehlikeli olaylar nedeniyle herhangi bir ölçekte bir topluluğun veya bir toplumun işle-
yişinin ciddi şekilde bozulması: insani, maddi, ekonomik ve çevresel zararlar ve etkiler.” 

 
Afet Tıbbının Amaçları 
Afetlerin, etkilenen nüfusun sağlığı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini önle-

mek, azaltmak ve hafifletmek, afet öncesi duruma sağlık koşullarını iyileştirmek ve sağlık 
hizmetlerini ve tesislerini korumak veya yeniden kurmaktır. 
 

Neden afet tıbbı? 
Sağlık profesyonellerinin afetlerin etkileriyle karşı karşıya gelme olasılığı artmaktadır. 

Uluslararası istatistikler, felaketlerin sıklığının ve / veya etkisinin son on yılda önemli ölçüde 
arttığına dair bir eğilim olduğunu göstermektedir. Bu artışın nedenleri çok faktörlü; aşırı nüfus, 
şehirleşme, sanayileşmenin artması, artan trafik, iklim değişikliği, devam eden terör tehdidi ve 
silahlı çatışmalar. 

Dünya nüfusu, son 100 yılda gelişmekte olan ülkelerde orantısız büyüme ile 1,5 mil-
yardan 6,8 milyara yükseldiğini gösteriyor. Dünya tarihinde ilk kez, nüfus ağırlıklı olarak 
kentsel olacak ve bu kentsel büyümenin büyük kısmı daha büyük şehirlerde olacaktır. Nüfustaki 
bu artış, deprem hatları, taşkınlar, kasırga alanları ve tehlikeli madde tesislerine bitişik alanlar 
gibi yüksek riskli alanlarda da meydana gelir ve artan zayiat sayısına yansır. 

Yenilgi tutumu bazen felakete hazırlıklı olma konusundaki ilgisizliğe katkıda bulunur. 
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Bazı kişiler, her felaketin o kadar benzersiz olduğuna ve etkili planlamanın mümkün olamaya-
cağına inanmaktadır. Afete hazırlıklı olma konusundaki başka bir sebep, afet sorunlarının yal-
nızca rutin acil durum önlemlerinin bir uzantısı ile yönetilebileceği konusundaki yanlış inançtır. 
Rutin acil durum prosedürlerinin iyi adapte olmadığı bir dizi problem yaratabilir. 

Sonuç olarak, bir felaketin tıbbi etkilerinin yönetimi, sağlık personeli tarafından yapıl-
ması gereken en zor görevlerden biridir.  

 
Afet tıbbının içeriği 
Afet tıbbı mesleki içeriğini birçok sağlık ve halk sağlığı disiplininden ve aynı zamanda 

birçok başka bilim dalından almaktadır.  
Afet tıbbı, esas olarak askeri tıbbın, acil durum tıbbı, halk sağlığı ve afet yönetimi 

unsurlarını bütünleştirir. Afet tıbbı, askeri tıbbın strateji, taktik ve lojistiğin operasyonel pren-
siplerini benimser. Askeri tıp, triyaj, sahada stabilizasyon ve tıbbi tesislere tahliye ilkelerini 
geliştirdi. Savaş cerrahisi basitleştirilmiş ve standart tedavi prosedürleri geliştirmiştir. Sağ-
lık görevlileri sadece liderlik eğitimi almakla kalmaz, aynı zamanda tıbbi operasyonlarda ko-
mutan veya koordinatör olarak da görev yapar. Afet tıbbı, acil durum tıbbının yanı sıra teknik 
becerilerini de gerektirir. 

 
 

Uzm. Dr. Görkem Alper SOLAKOĞLU 
İstanbul Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Acil Tıp Anabilim Dalı 
 

AFETLERE MÜDAHALEDE GENEL VE TIBBİ PLANLAMALAR  
 
Afetler tüm sağlık ve toplum sistemi etkilemektedir. Afetlere hastanelerin ve acil ser-

vislerin önceden hazırlıklı olması afet anında verilen yanıtın etkin olmasını sağlayacaktır. Has-
tane acil servisleri afete hazırlanırken planları esnek, değişebilir, gerçekçi ve uygulanabilir ol-
malıdır. Afet planı yapmadan önce hastane ve çevresinin risk analizi yapılmalıdır. Risk anali-
zinde hastane çevresinde meydana gelebilecek olası afet belirlenmeli ve ona göre hazırlık ya-
pılmalıdır. Hastanelerin afetlere hazırlanırken önemseyeceği ikinci konu ise sivil toplum ve 
hükümet kuruluşları ile eş güdüm içinde olmasıdır. Ülkemizde AFAD, Kızılay, UMKE, İtfaiye 
ve diğer kuruluşlar ile yapılacak koordinasyon çalışmaları ile hastane ve toplumun afet anında 
vereceği yanıt, afetin niteliğinin belirlenmesi ve iletişimdir. Eğitim ve tatbikatlar düzenli olarak 
yapılmalıdır.  Afet yanıtının eşsiz özellikleri nedeni hem klinik olarak afet kurbanlarının yöne-
timi için hem de hastane prosedürlerinin normal koşullar dışı denenmesi gerekmektedir. Has-
taneyi etkileyebilecek afetlere göre dizayn edilen Tatbikatlar toyekun hastane içinde olabileceği 
gibi, masa başı veya mini tatbikat olarak da planlanabilir. Yılda en az iki tatbikat ile yapılan 
afet planının işlerliği denenmeli ve tatbikat sonrasında yapılacak debrifing ve geri bildirimler 
ile afet planı optimize edilmelidir.	

 
Afet anında hastaların tedavisi ve hastaların gelişine hastanenin cevabının sekteye uğ-

raması beklenmektedir. Olayın tipine bağımlı olarak aşağıdaki rutin dışı olayların meydana gel-
mesi beklenmektedir bunlar; hafif yaralı ve mobil hastaların genellikle en yakın hastaneye baş-
vurması ve o kurumlarda normalin ötesinde doluluğuna yol açması,  Yaralıların triyaj, ilk yar-
dım ve dekontaminasyon istasyonlarını genellikle by-pass etmesi, acil müdahale ekiplerinin 
koordinasyonsuz hasta nakli, bazı durumlarda hastaneler olaydan haberdar olmaması ve gele-
cek hasta karakteri ve sayısının belirsizliği ve hastanenin ön hazırlık yapamaması, kurumlar ve 
hastaneler arası iletişim sorunlarıdır.   
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Afet anında ise hastahane acil servisinin afete önceden hazırlanmış olması ve afet mü-
dahale planını etkinleştirmesi gerekmektedir. Afet anında öncelikle öncelikle hazırlanmış olan 
acil servis operasyon planı devreye sokulmalıdır. Böylelikle hastaneye görevli personelin çağ-
rılması, ekiplerin mobilize ve haberdar edilmesi sağlanır. Ek olarak kaynak ve ekipmanda has-
tahaneye sağlanmalıdır. Afet anında ikinci basamakta hastanenin kapasitesinin değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Afetlerde hastanenin yapısal hasarı ve kullanım durumu değerlendirmeye 
alınmalıdır. Özellikle hastahanenin blokları arasındaki geçişlerin durumu, asansörlerin işlerliği, 
cihazların etkilenmesi değerlendirilmelidir. Hastane kapasitesini kısıtlayan ek faktörler ise  ak-
tif çalışan personel, hastahanedeki yatak satısı, ameliyathane ve yoğun bakım kapasitesidir. 
Surge kapasitesi, hastahanenin  yatak kapasitesini normal sınırların ötesine çıkarma durumudur. 
Yüksek nüfuslu bölgelerde hastaneler genelde tam kapasiteye yakın çalışmaktadır. Bir çok şe-
hirde hastane ve travma merkezleri zincirleme trafik kazaları gibi çoklu yaralanmalarda bile 
hasta yönetiminde sorun yaşamaktadır. Afetlerde hasta sayısının bu tip durumlardan daha yük-
sek olması beklenmelidir. Acil durumlarda hastanelerin kapasitelerini artırabileceği ve kaynak-
larını genişletebileceği durumların bazı fiziksel kısıtlamaları olduğu bilinmelidir. Çalışmalarda 
müsait yatak sayısı, ventilatörler, izolasyon odaları ve eczanedeki mevcut ilaç stokunun büyük 
ölçekli afetlerde yeterli olmadığı gösterilmiştir. Fiziksel alan bir diğer önemli etmendir. Hasta-
neler elektif yatışları iptal ederek ve kritik olmayan hastaları taburcu ederek kapasitelerini artı-
rabilirler. Ek olarak acil servis koridorları, yataklı servis koridorları, klinik olmayan alanlarda 
kurbanlar için gözlem odası olarak kullanılabilir. Bazı durumlarda hastaneler hastalarını başka 
bir hastaneye nakil ederek de kapasitelerini artırabilirler. Yoğun bakım yataklarının genellikle 
diğer yataklara göre kısa sürede boşaltılması güçtür ve bu durum fiziksel kapasitenin en önemli 
sınırlayıcı basamağıdır. Bir başka kısıtlama ise mekanik ventilatör, dekontaminasyon duşlarının 
yetersizliğidir.. 	

Afet anında gerekli kaynak ve ekipman hastanenin uygun bölümlerine dağıtılmak 
üzere hazırda bekletilmelidir. Her hastane kendine yetecek kaynağı belirlemeli ve en az 96 saat 
yetecek kadar  stoklamalıdır. Afette taburculuk alanı olarak da kullanılabilecek aile bilgi mer-
kezi oluşturulmalıdır. Gönüllerin aktif kullanılması için ayrı bir merkez kurulmalı ve orada de-
ğerlendirilerek hastane içinde onlara çeşitli görevler verilmesi sağlanmalıdır. Acil servisten 
uzak bir noktaya kurulacak medya merkezi ile basına gerektiği zamanlarda açıklama yapılabilir.  

 
Hasta girişi sadece triyaj alanından yapılmalıdır. Afet triyajının birincil işlevi gelen 

her yaralı veya hastayı kayıt etmek tanımlamak, yönetim için önceliklerin belirlenmesi ve has-
taların uygun tedavi alanlarına dağıtılmasıdır. Birçok ağır yaralı hasta doğrudan resüstasyona 
alınır. Bu alan acil servis hekimlerince yönetilmelidir. Çoğu afette hastaların önemli bir bölümü 
ise hafif yaralıdır. Bu hastalar kırık atellemesi, primer sütürasyon, tetanos profilaksisi gibi iş-
lemlerden sonra gözleme alınabilir. Gözlem alanı hastanenin polikliniklerinde yaratılabilir ve 
klinik doktorları tarafından yönetilebilir. Dekontaminasyon acil servis klinik bakım alanının 
dışında bir bölgede yapılmalıdır. Koruyucu ekipman yeterince bulundurulmalıdır. Afet halinde 
hastalarda anksiyete ve depresyon epizotları ve psikiyatrik hastalıkların alevlenmesi sıktır. Ajite 
hasta, ziyaretçi ve sağlık personeli hastane afet operasyonlarının yönetimini ileri derece zorlaş-
tırır. Bu bireylerin psikolojik girişimleri için ayrı bir alan belirlenmelidir. Kritik stres cevap 
takımı sosyal hizmet uzmanları, psikiyatrlar tarafından oluşturulabilir.  Ölüler hasta yakınlarına 
mutlaka morglarda gösterilmelidir.  

 
Uygun olan en kısa sürede hastanenin normal işleyişine dönülmelidir. Kritik olay stres 

de brifingi ile afet sonrası personelin iş performansının, tatminin arttığı ve hasta bakım kalite-
sinin yükseldiği görülmüştür. Afete katılan herkese destek sağlanmalıdır. Afet sonrası hastane 
afet planı gözden geçirilmelidir ve raporlanmalıdır. Plandaki pürüzlerin giderilmesi için önlem-
ler alınmalıdır.  
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Uzm. Dr. Mehmet KOÇAK 
SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Acil Tıp Anabilim Dalı 
 

TOPLU YARALANMALARDA TRİAJ 

Fransızca trié fiilinden türetilmiş olan triyaj fiili sıralamak, ayıklamak anlamına gel-
mektedir. Afetler gibi toplu yaralanmalarda, olay yerinde yapılan triyajın amacı, çok sayıda 
yaralının olduğu bir yerde en kısa zamanda, eldeki kısıtlı olanaklarla en fazla sayıda yaşamı 
kurtarmaktır. Afet durumlarında sağlıkçılar için tüm hastalara optimum yardımda bulunmak 
zor olabilir, hatta bazılarını ölüme terk etmek zorunda kalabilirler. Afet durumlarında rutin mü-
dahalelerden olan kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmaz. Bunun yerine hayat kurtarıcı 
olan girişimlerden ‘hava yolunu açma manevrası’, ‘majör kanama kontrolü için kompresyon 
uygulaması’, tansiyon pnömotoraks durumlarında ‘göğüs dekompresyonu’ ve özellikle KBRN 
olaylarında ‘oto enjektör antidot uygulamaları’ yapılır. Afet triyajında temel kurallar şu şekil-
dedir:  

- Olay yerine gelen ilk kurtarıcı triyaj sorumluluğunu üstlenir, 
- Triyaja başlama noktası kurtarıcının olay yerine girdiği ilk noktadır, 
- Triajda kullanılan yöntem basit ve herkes tarafından kabul edilmiş olmalı, 
- Deneyimli ve eğitimli bir triyaj sorumlusu tarafından yürütülmeli ve triyajı yapacak 

olan kişi kendisine en yakın yaralıdan başlamalı, 
- Tüm yaralılara uygulanmalı 
- Stabilizasyon olay yerinde başlamalı 
- Triyaj her tıbbi basamakta sürmeli  

 
Triyaj yapan personel, triyajı bitirmeden hastalara müdahale etmemeli; sadece triyaj 

yaparak müdahale ekibinin işini hızlandırmalıdır. Triyaj sırasında müdahale için zaman kay-
betmek diğer kazazedelerin yaşamlarını riske etmek demektir. Triyaj süresi her bir yaralı için 1 
dakikadan kısa olmalıdır.  

 
Dünyada en sık kullanılan triyaj modeli Simple Triage and Rapid Treatment/Transport 

(START) triyaj sistemidir. Bu sisteme göre her kazazedeye sağlık durumundaki aciliyete göre 
renklendirme yapılır. Bu renklendirmeler içerisinde siyah, kırmızı, sarı ve yeşil renk kodları 
kullanılır.  

Başlangıçta yürüyebilen tüm yaralılara olay alanından hızla uzaklaşmaları istenir. Bu-
nun için triyaj sorumlusu topluluğa seslenerek ‘sesimi duyanlar bana gelsin’ veya ‘sesimi du-
yanlar şu noktaya gelsin’ şeklinde komut verir. Bu hastalar ‘Yeşil’ veya yürüyen yaralılardır. 
Daha ciddi yaralanması olanların triajından sonra bu gruptaki hastalar tekrar değerlendirilirler. 
Böylece kurtarıcı diğer hastaları çok kısa sürede (Solunum, Nabız, Bilinç) değerlendirir ve bu 
hastaları da 3 kategoride sınıflandırır.  

Değerlendirme aşamasında solunumu olmayan ve basit hava yolu posizyonu ile solu-
numu başlamayan hastalar ‘Siyah’ hasta grubuna dahil edilirler. Ulaşıldığında solunumu olma-
yan ve başa pozisyon verdikten sonra solunumu başlayan hastalar, Solunum sayısı 30′ un üze-
rinde olan hastalar, dolaşım değerlendirilmesinde kapiller geri dolum süresi 2 saniyenin üze-
rinde olan hastalar ve basit komutları uygulayamayan hastalar ‘Kırmızı’ hasta grubunda değer-
lendirilir. Solunum sayısı 30 un altında, kapiller geri dolum süresi 2 saniyenin altında olan ve 
basit komutları yerine getirebilen ancak yürüyemeyen hastalar ‘Sarı’ renk grubuna dahil edilir.  
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Solunumun Değerlendirilmesi: Kazazedelerde solunumun olup olmadığına ve solu-
num sayısına bakılır. Bu amaçla 10 saniye boyunca Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum de-
ğerlendirilir. Solunumu olmayan kazazedelere baş-çene pozisyonu verilerek solunumun gelip 
gelmediğine bakılır. Solunumu gelen hastalar kırmızı olarak değerlendirilirken manevraya rağ-
men solunumu gelmeyen hastalar siyah olarak değerlendirilir. Ulaşıldığı anda solunumu olan 
hastalarda solunum sayısı dakikada 30’un üzerindeyse kırmızı kod verilir. Solunum sayısı 
30’un altında saptandığı durumlarda dolaşım sistemi değerlendirmesine geçilir. 

Dolaşımın Değerlendirilmesi: Solunumu olan ve dakikada 30’un altında soluyan has-
talarda radyal arter nabzı veya kapiller geri dolum süresine bakılır. Radyal nabzı olmayan veya 
kapiller geri dolum süresi 2 saniyenin üsntünde olan hastalara kırmızı kod verilir. Radyal nabzı 
olan veya kapiller geri dolum süresi 2 saniyenin altında olan hastalarda bilinç durumu değer-
lendirmesi yapılır.  

Bilinç Durumunun Değerlendirilmesi: START triyaj sisteminin son basamağıdır. 
Bu aşamada kazazedelerin komut alıp almadığına bakılır. Sesli uyaranlarla verilecek basit ko-
mutları yerine getiremeyen hastalar kırmızı olarak değerlendirilirken basit komutları yerine ge-
tiren hastalar sarı olarak renklendirilir. Burada dikkat edilecek nokta, fraktür veya ezilme yara-
lanması olan ekstremitelerin hareket ettirilmesini istemek hastanın triyaj kodunun yanlış değer-
lendirilmesine neden olabilir.  

Triyaj algoritması, olay bölgesinde sürekli tekrarlanması gereken dinamik bir süreçtir. 
Tüm hastaların triyajı tamamlandıktan sonra triyaja ilk hastadan tekrar başlanmalıdır. Triyaja 
tabi tutulmuş olan kazazedelerin durumları hiçbir zaman daha iyiye gitmez, aksine daha da 
kötüye gidebilir.  
 
KAYNAKLAR 
 

1. Sten Lennquist and Robert Dobson: The Prehospital Response. Sten Lennquist eds. Medical Res-
ponse to Major Incidents and Disasters: A Practical Guide for All Medical Staff. Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg; 2012: 33-61.  
2. Christoper A. Kahn, E. Brooke Lerner, and David C. Cone: Triage. Koenig KL, Schultz CH, eds. 

Koenig and Schultz’s Disaster Medicine: Comprehensive Principles and Practices. Cambridge Univer-
sity Press; 2010:174-183.  
3. Kobi Peleg, Moshe Michaelson, Shmuel C. Shapira, and Limor Aharonson-Daniel. Principles of 

Emergency Management in Disasters. Advances in Renal Replacement Therapy, Vol 10. No 2 (April), 
2003:pp117-121.  
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Uzm.Dr.	Emrah	ÇELİK	
SBÜ	Kocaeli	Derince	EAH	
Acil	Tıp	Anabilim	Dalı	

	
HASTANE	ÖNCESİ	OLAY	YERİ	YÖNETİMİ	
	
WHO’ ya göre afet durumlarında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sağlanması ölüm ka-

lım meselesidir. Afetlerde amaç mümkün olduğunca en fazla hayatı kurtarmaktır. Acil sağlık 
hizmetlerinin kalitesi normal şartlarda iyi çalışan ve özel durumlarda çalışabilme kapasitesine 
sahip yeterli ve uygun personele, birçok duruma cevap verebilen yönetim sistemine ve yeterli 
sarf malzemelerine bağlıdır. Kitlesel Olaylar; onlarca yaralının olduğu  trafik kazalarından, bin-
lerce insanı etkileyen mega kitlesel olaylar şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Afetlerde 
olay yeri yönetiminde; olay yerinde görev alan tüm sağlık personelinin kendi yerel organizas-
yonlarına aşina olması önemlidir. Afetlerde görev alacak her personelin sahip olması gereken 
sorumluluk ve becerilerin lisans ve lisansüstü eğitimlerle verilerek uygulamalarla olgunlaştırıl-
ması gerekmektedir.	

Şehirlerde görülen kırsal olaylarda etkilenen kişi sayısı kırsal alanlara göre daha fazla 
olduğu için daha fazla ambulans ve müdahale ekibine ihtiyaç duymaktadır ve vakaların olay 
yerine yakın hastanelere götürülme şansları vardır. Ancak kırsal alanda imkanlar ve hastane 
sayısı daha kısıtlı olduğu için vakalara olay yerinde etkili tıbbi müdahale edilmesi son derece 
önemlidir. Hasta tahliyesinde gecikme, yetersiz triyaj ve hayat kurtarıcı işlemlerde gecikme 
hastaların mortalitesini artırmaktadır. Acil Sağlık Sisteminin iyi çalıştığını kitlesel olayların ilk 
saatinde anlayabilirsiniz. Kitlesel olaylarda hastane öncesi müdahalede amaç; afet bölgesinde 
bekleyebilecekler ile hızla tahliye edileceklerin ayrılması ve etkili triyajın yapılmasıdır. 	

Havayolu	sorunları,	Solunumsal	problemler,	Hemodinamik	instabilite,	Nörolojik	yara-
lanmalar,	Ortopedik	yaralanmalar;	hasta	naklinde	önceliği	olan	durumlardır.	Olay	yerinde	tri-
yajı;	hastaların	hızla	değerlendirilmesi,	bakım	ve	tedavinin	en	uygun	düzeyde	belirlenmesi,	el-
deki	sınırlı	kaynakların	doğru	bir	şekilde	dağıtılmasını	kapsar.	Olay	yerine	ilk	giden	ekip	(ambu-
lans,	UME)	triyaj	işlemine	başlamalıdır.		

	
1-Kırmızı,	ilk	gelen	ambulans	ile	gitmesi	gerekenler		
2-Sarı,	ambulans	ihtiyacı	olan	ve	bekletilebilecekler		
3-Yeşil,	yaralanmış	fakat	ambulansla	transport	ihtiyacı	olmayanlar		

               Birincil triyajda basit ve hayat kurtarıcı girişimleri de içeren bir sistem uygulanmalı-
dır.	
																	Birinci adımda global sınıflandırma, ikinci adımda bireysel değerlendirme yer alır. 
Bireysel değerlendirme kısmı hayat kurtarıcı girişimleri içerir.  	

START	(BAŞLA)	Triyaj	
	
KIRMIZI	
(derhal)	

Solunum	>	30	/	dakika	
Radiyal	palpabl	nabız	yok	
Kapiller	dolum	zamanı	>	2	sn	
Komutları	takip	edecek	durumda	değil	

SARI	
(geçiktirile-
bilir)	

Siyah	yada	kırmızı	kriterlere	uymayan	hareketsiz	hasta	

YEŞİL	
(minor)	

Daha	 ileri	 değerlendirme	 için	 belirlenen	 güvenli	 bölgeye	
yürüyebilecek	hasta	
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SİYAH	 Hava	yolunu	açmak	için	bir	girişimde	bulunulmasına	rağmen	
nefes	almayan	hasta	

	
jumpSTART	triyaj	
	
KIRMIZI	 Solunum	<15/dk	yada	>	45/	dk	

Radiyal	palpabl	nabız	yok	
Ağrıya	yada	postür	değişimine	uygunsuz	yanıt	
Uyaranlara	yanıt	vermeyen	hasta	

SARI	 Siyah	yada	kırmızı	kriterlere	uymayan	hareketsiz	hasta	
	

YEŞİL	 Daha	 ileri	 değerlendirme	 için	 belirlenen	 güvenli	 bölgeye	
yürüyebilecek	hasta(	annesinin	kucağındaki	çocukları	tekrar	
değerlendir)	

SİYAH	 Hava	yolunu	açmak	için	bir	girişimde	bulunulmasına	ragmen	
nefes	almayan	hasta	veya	palpabl	nabzı	olanlarda	5	kurtarıcı	
soluktan	sonra	nefes	almayanlar	

 
Afetlerde	görevli	sağlık	personelleri	için	güvenli	bölge	tanımları	
 

 
Hot Zone  
Sıcak Bölge 

Yaşam ve sağlık için yüksek riskli bölge, sadece kurtarma 
personeli ve özel eğitimli personel girebilir (yangın, duman 
ya da yüksek yoğunlukta tehlikeli madde). 
 

 
Warm Zone  
Ilık Bölge 

Koruyucu ekipmanı olan ve bu iş için özel yetiştirilmiş tıbbi 
personel girebilir  
(basit korunma ekipmanlarının yeterli olabileceği düşük yo-
ğunlukta duman ve tehlikeli maddeler). 
 

 
Cold Zone  
Soğuk Bölge 
 

Özel ekipman veya eğitim gerektirecek tehlikeler yok (diğer 
riskleri dışlamaz). Tıbbi kurtarmada görevli olan sağlık per-
sonelinin çalışabileceği güvenli alandır. 
 

 
 

Tıbbı olay yeri yöneticisi:  
 
Olay yeri yönetiminin lideridir. İlk raporu sunar. Alanı hızlıca değerlendirerek kaza-

zede sayısının kaba bir tahminini, alanda tahmini ulaşım ve tıbbi bakım ihtiyacını,  tahmini 
yaralı ve ölü sayısını, kazazedelerin triajını ve ihtiyaçları belirleyerek yaralıların belirlenen has-
tanelere yönlendirilmesini sağlar 

Kurtarıcı ekipler tarafından sıcak alandan ılık alana alınan hastaların ilk triajları olay 
yeri yöneticisi tarafından yapılır. Olay yeri yöneticisi kendisini tanıttıktan sonra ‘’sesimi duya-
bilenler, yürüyebilenler yanıma gelsin ‘’ diyerek yeşil alan hastalarını ayırır. Sonrasında en ya-
kın hastadan başlayarak triaja başlar. Sonrasında öncelik kırmızı alan hastaları olmak üzere 
güvenli alan olan soğuk alanda bekleyen ambulans ekiplerine hastalar teslim edilerek hastaların 
en yakın hastanelere transportu sağlanır. Olay yerinde hava açma manevralarına cevap alınma-
yan hastalar ex kabul edilir ve bu hastalara kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmaz. Sağlık 
ekipleri güvenli alan olan soğuk alanda beklerler ve  asla sıcak yada ılık alana geçmemelidirler. 



	
	

AFET	SEMPOZYUMU,	09.02.2019,	KOCAELİ	

	

14	

 
 
 
 

 
 
 
 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail TAYFUR 
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM 
Acil Tıp Anabilim Dalı 
 

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN AFETLER 
 
Toplumda görülen sağlık sorunları, çok görülüyor, çok öldürüyor, çok engelliğe neden 

oluyor, çok iş gücü kayıplarına neden oluyorsa, çok ekonomik kayba neden oluyor ve toplumda 
ciddi düzeyde korku, endişe, telaşa neden oluyor veya huzuru bozuyorsa bu durum “Halk sağ-
lığı sorunu” olarak tanımlanır. Bu durum sadece insanları değil, diğer canlıları ve ekolojik ya-
pıyı da etkiler. Sonuçları itibariyle halk sağlığı sorunlarına müdahale ve alınacak tedbirler ihmal 
edilemez, yapılacaklar ertelenmez. 

 
Afetler / Olağan Dışı Durumlar (ODD) ise; yaygın bir biçimde ortaya çıkan, ortamda 

ve çevrede ağır hasarlar oluşturan, insanlarda yaralanma/hastalanma, can ve mal kaybına yol 
açan toplumun kendi olanaklarıyla baş edemeyeceği büyüklükte yıkıma neden olan, O toplu-
mun dışarıdan yardım almasını zorunlu kılan olay ya da durum olarak tanımlanır. Afetlerde 
halk sağlığı tedbirleri alınırken, öncelikle -imkan varsa- meydana gelmesi önlenmelidir. Engel-
lemek mümkün olamamış ve afet meydana gelmişse kontrol altına alınmalı, etkisi azaltılmalı / 
sınırlandırılmalı, normal yaşama en kısa zamanda dönülmesi sağlanmalı, bir daha olmaması 
için önlemler alınmalıdır. 

 
Afet / olağan dışı durumlar 3 grupta incelenir. Bunlar: 
1. Doğa kaynaklı olaylar sonucu ortaya çıkan afetler: Ani, etkili, akut olanlar: (Dep-

rem, tsunami, volkanik aktivite, sel, toprak kayması, çığ, böcek istilası, salgınlar, fırtına, ka-
sırga, yangın, don) ve yavaş ya da kronik olanlar: Aşırı sıcaklık, kuraklık, doğal toksik madde-
lere kronik maruziyet, çölleşme, ormanların yok olması şeklinde iki grupta incelenir. 

2.İnsan eliyle ortaya çıkan afetler: Sanayileşme (Endüstriyel/ teknolojik kazalar, ula-
şım araç kazaları),  aşırı kentleşme, çölleşme, ormanların yok edilmesi, göç, çevre kirliliği, 
ekonomik krizler örnek olarak verilebilir. 

3.Karmaşık insani afetler: Bölgesel / iç savaşlar, bölgesel ayrılık yanlısı sivil savaşlar, 
göçe zorlanma, terörizm gibi durumlardır. 

 
Halk sağlığı açısından ODD evreleri; Hazırlık (Sessiz Dönem) evresi, Uyarı (Alarm) 

evresi, Acil evre, Rehabilitasyon ve yeniden yapılanma evresi olmak üzere 4 gruba ayrılır. Bu 
evreler içinde şüphesiz en önemli ve diğer evreleri de etkileyen dönem, afet meydana gelmeden 
önce hazırlık yapılan “Hazırlık dönemi”dir.  

Afetler meydana gelme süreleri incelendiğinde; akut, subakut ve kronik olmak üzere 
üç grupta da incelenebilirler. Akut afetler genellikle daha somuttur, etkileri daha net olarak 
izlenir, daha medyatiktir. Bu gürültülü tablo nedeniyle toplum ve kamu işbirliği daha belirgin-
dir.  Subakut/ kronik afetler ise; zaman içinde gelişen, etkileri silik olup çok somut olmayan, 
zamana yayıldığı için haber değerini kaybedebilen, zamanla dikkatin azalmasına bağlı olarak 
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toplum ve kamu işbirliğinin sağlanamadığı durumlardır. Halk sağlığı, oluşum sürecine bakma-
dan tüm afet grupları ile ilgilenir. 

Afetlerde bir takım halk sağlığı sorunları meydana gelebilir. Bunlar aşağıdaki başlık-
larda sıralanabilir: 

1) Çevre sağlığı sorunları, su temini ve güvenliği, besin temini ve güvenli gıda, bula-
şıcı hastalıklar ve salgınlar, bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü, sağlık açısından risk grup-
larının sorunları 

2) Barınma, afetzede toplumun psikososyal etkilenimleri, kıtlık, toplu göçler, sağlık 
hizmetlerinde organizasyon bozukluğu, iç ve dış yardımlarda organizasyon bozuklukları ve ge-
tirdiği riskler 

3) Yaralılar, acil ve kapsamlı tıbbi müdahale gerektiren ağır yaralanmalar, özel bir 
eylem gerektirmeyen orta ve hafif yaralanmalar, ölümler ve cesetlerin uzaklaştırılması 

4) İş sağlığı ve çalışan güvenliği, atıklar, mezarlıklar, gayrısıhhi müesseseler, toksik 
etkiler, radyasyon, radyoaktivite 

5)  Toplumun ve sağlık hizmetlerinin normal yaşama dönüş süresi, komşu yerleşim 
yerlerinde yaşanan sorunlar, sağlık kayıtları, ODD’nin boyutunun ve etkilerinin saptanmasında 
karşılaşılan sorunlar, kaynak yönetimi sorunları. 

Halk sağlığı uygulamalarında, sessiz evrede korumak ve korunmak; daha ekonomik, 
daha kolay, daha insancıl ve daha çevrecidir. Afet ve ODD’lerin hepsini önlemek ve hepsinden 
korunmak mümkün olamayabilir. Ancak alınacak önlemlerle, gerçekleşen afetlerin etki ve za-
rarları yok denecek azaltılabilir. Bu nedenle afet öncesinde yapılan afet planlamaları konuyu 
her yönden incelemek ve en düşük olasılıkları dahi öngörmek durumundadır. Yapılan planla-
malar toplumun tüm kesimlerini kapsayan, süreklilik arz eden, etkin, kalıcı şekilde uygulana-
bilen ve aktarılabilen nitelikte olmalıdır.  

 
Afete müdahale edilirken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de sağ-

lık bilgilerinin kayıt altına alınmasıdır. Bu; yaşanan afetten etkilenen kişilere kolay ulaşılma-
sını, hizmetlerin etkili bir şekilde ulaştırılmasını sağladığı gibi gelecekte yaşanabilecek afetler 
için de veri tabanı sağlayacaktır. Alınacak sağlık kayıtları; Afet öncesi-sırası ve sonrasını içer-
meli, kapsayıcı, nitelikli, kesintisiz ve yedekli olmalıdır.    
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Prm. Murat Göksoy 
Dr.Öğr. Üyesi Yavuz Yiğit 
 

TERÖR OLAYLARI VE TIBBI DENEYIMLER 
 
21-30 MART 2016 NUSAYBIN DEVLET HASTANESI ACIL SERVIS BAŞVURU 

SAYISI VE TRAVMALAR 
21-30 Mart tarihleri arası yaklaşık 79 yaralı başvurmuş ve tedavi edilmiştir. Yaralıla-

rın 66 sı EYP patlaması sonucu 13 ü ateşli silah yaralanması sonucu acil servise getirilmiştir. 
Başvuran yaralıların 17 si ilk müdahalelerin ardından kara ve hava ambulansları ile 

başka kurumlara sevk edildi, 
-8 yaralı yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi altına alındı, 
-30 yaralı yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi, 
-15 ağır travmalı vakada şehit olarak acil servise getirilmiştir. 
 
§Şarapnel yaralanması:18 
§Gözde yabancı cisim:6 
§YDT:11 
§GVT:9 
§Kafa Travması:7 
§Barotravma:18(pnömotoraks,kulak zarı perf.vb.) 
§Toraks travması:6 
§Batın travması:2 
§Lumbal travma:3 
§Konuşma bozukluğu:2 
§Yanık :3 
§Ekstremite fraktürleri:7(tibia,radius,ulna,femur) 
 
TERÖR OLAYLARI SONUCU YARALANMALAR 
§Terör olaylarında saldırı sonucu travma geçiren vakalarda hızlı müdahale,hızlı 

transport, erken tanı,vücuttaki hasar tespiti ve disiplinli ekip çalışması oldukça önemlidir. 
§EYP patlaması ve ateşli silah yaralanması sonucunda hastaneye getirilen vakalarda; 
-Ciddi vasküler sistem yaralanmaları(boyun ve femoral bölge) 
- Baro travmaya bağlı kulak zarı yırtılmaları,pnömotoraks ve iç organ yaralanmaları 
-Göçük altında kalma sonucu ekstremite travmaları,Crush yaralanmalar 
-Şarapnel yaralanmaları 
-Ciddi kafa,göğüs ve karın tarvmaları gözlemlendi. 
Yapılan araştırmalarda 1-20 kg aralığında TNT,C4 gibi patlayıcı maddelerin etki 

alanlarının geniş olduğu ortalama 6 metrelik alan içindeki kişilerde ciddi travmalara yol açtığı 
saptanmıştır. 

Özellikle patlama sonrası oluşan şok dalgaları doku harabiyeti, pnömotoraks,barsak 
ve kulak zarı perfarasyonuna sebep olmaktadır. 

Patlama sonrası oluşan şarapnel yaralanmaları mortaliteyi oldukça yükselt-
mekte,meydana gelen yüksek ısı yanık vakalarının temelini oluşturmaktadır. 

 
PATLAMA SONRASI YARALANMALARIN SINIFLANDIRILMASI 
§Patlama sonrası oluşan fiziksel yaralanmalar primer,sekonder,tersiyer,kuater-

ner  olarak dört sınıfta incelenmekte, 
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§Beşinci sınıflandırmada ise quinal değerlendirme olarak adlandırılan vücuda zarar 
veren kimyasal maddeler,tozlar,zehirli gazlar,metaller vb.durumları içine alan patlama ile il-
gili diğer nedenlerin incelenmesi yapılmaktadır. 

Primer yaralanmalar:Patlamanın olduğu ilk anda şok dalgalarının ortaya çıkması 
ile oluşur.İçi hava ve sıvı dolu organlar etkilenir.Ciddi doku harabiyeti ve ampütasyonları 
meydana gelir.En sık pnömotoraks,hemotoraks,kulak zarı rüptürü gibi durumlar görülür. 

 
Sekonder yaralanmalar:Patlayıcı maddenin içinde bulunan ve çevredeki cisimlerin 

patlama sonrası hızla hareket etmesi sonucunda vücutta penetran travmalara sebep olarak 
doku ve organ hasarına neden olan yaralanmalardır. 

 
Tersiyer Yaralanmalar:Patlama rüzgarının gücü ile çevredeki kütlesel hacmi büyük 

cisimlerin savrulması sonucu kemik kırılmaları,künt travmalar ve penetran travmalrın oluş-
ması ile oluşan yaralanmalardır. 

Kuvaterner Yaralanmalar:Patlama sonrası oluşan kuvvetli alevlenme ve ısının, ze-
hirli gazların ortaya çıkması sonucu vücutta yanıkların oluşmasına,solunum yolu tahribatla-
rına neden olan yaralanmalardır. 

 
Quinal Yaralanmalar: Kirli bombalar(kimyasal,radyoaktif etkisi olan),yaralanma 

sonucu çevresel etmenler(bakteri,virüs vb.) kirleticilere maruz kalarak oluşan durumlardır. 
 
ACIL MÜDAHALE EKIPLERI OLARAK NELER YAPMALIYIZ ? 
§Önce kendi CAN güvenliğimiz!!! 
§Ekip liderinin talimatlarına uy,ekip arkadaşlarınla iletişim halinde ol 
 
Hastane Öncesi; 
Olayın oluş mekanizması va tahmini yaralı sayısı hakkında bilgi ver 
Olay yeri yönetimi ve acil olgu yönetimi basamaklarını hızlı bir şekilde uygula 
Hızlı ve aktif triyaj yap 
Gerekli durumlarda güvenli bölgede TUN oluştur 
Yaralıların güvenli bir şekilde transportunu sağla 
 
Sağlık Kurluşunda; 
Sorumlu olduğun bölüme yaralı geldiğinde sadece görevin olan işi yap ! 
Ekibinden ve görev alanından uzaklaşma ! 
Görevli olduğun alandaki malzeme ve cihazların kontrolünü yap ! 
Yetersiz olduğun konular hakkında liderine bilgi ver ! 
Ekip içi görevlendirmelerde görevinin dışına çıkma ! 
Hasta mahremiyetine dikkat et ! Hasta bilgilerini paylaşma ! (özellikle emniyet men-

suplarına ait bilgiler) 
Sosyal medyada konum bildirimi,hikaye fotgraf vb.bilgiler yayınlama ! 
 

Prm. Ercan KALABAŞ 
Dr.Öğr. Üyesi Yavuz YİĞİT 

 
Travma Sonrası Stres Bozukluğu 
Travmatik yaşantılar, ölüm, ölüm tehdidi, ağır yaralanma ya da bedenin bütünlüğüne 

yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylardır.  
(APA 1994) 
Travma sonrası stres tepkilerinin tanısal sınıflandırılma sistemlerinde ilk yer alması, 
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Vietnam Savaşından sonra gerçekleşmiştir. Cepheden dönen askerlerde görülen belirtiler 
‘’Travma Sonrası Stres Bozukluğu’’ adı altında DSM-III’te (APA1980) tanımlanmıştır. 

"Kişinin kendisi, ailesi ya da yakınlarının fiziksel bütünlüğüne ya da yaşamına yönelik 
ciddi bir tehdidin olması, evinin ya da içinde bulunduğu toplumun aniden hasar görmesi, bir 
başka kişinin ciddi biçimde yaralanmasına ya da ölümüne tanık olmak gibi normal insan ya-
şantısının dışında olan ve herkeste fark edilir düzeyde stres yaratan, şiddeti yüksek, beklenme-
dik olaylar.“ 

DSM III-R (APA 1987) 
Bir olaya tanık olmak, travmatik bir olayın ayrıntılarını dinlemek  ya da yalnızca olayla 

ilgili haberi duymak bile çeşitli düzeylerde kaygı yaratabilir  
Dolaylı Travma / İkincil Travmatik Stres 
Dolaylı travma ya da ikincil travmatik stres kavramlarını tanımlama konusunda genel 

bir görüş birliği olmadığı görülmektedir. 
 
 Bu kavramların doğrudan olmayan bir biçimde yaşanan travmatik bir olaya verilen 

stres tepkisi olarak tanımlandığı görülmektedir. 
•Ülkemizde, psikolojik travma araştırmalarının büyük çoğunluğu, travmatik yaşantı-

lara doğrudan maruz kalmış kişi ve gruplarla yapılmıştır. 
• 
•Yardım çalışanlarının travma sonrası tepkilerine ilişkin ise daha az sayıda çalışma 

yapılmıştır. 
•1993 Madımak Katliamı 
•1999 Marmara Depremi 
•2011 Van Depremi 
       Yapılan çalışmalar sonucunda, gruplarda hem travma sonrası belirtileri hem de 

travma sonrası büyümeyi yordama gücü en yüksek değişkenin, daha önce yaşanmış, yapılan 
görevden bağımsız bir travmatik olay olduğu bulunmuştur. 

•Kocaeli de deprem sonrası yapılan araştırmalarda ; 
•Kocaeli Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının travma sonrası stres bozukluğu yaygın-

lığı %2.7 ve depresyon yaygınlığı %1 olarak saptanmıştır 
•112 Çalışanlarında bu oran %10-29 ve tedaviye ihtiyaç duyan çalışan oranı ise %9, 
•İtfaiye çalışanlarının Travma sonrası stres bozukluğu yaşama oranı %8.5 olurken dep-

resyon saptanmamıştır. 
Afet Çalışanlarını Etkileyen Faktörler 
•Kendi yaşamına yönelik tehdit,  
•Çalışmalar sırasında benzer görev yapan birinin ölümüne ya da yaralanmasına tanık 

olmak, 
•Yardım verilmeye çalışılan birinin kaybedilmesi gibi olaya bağlı stres kaynakları ve 

duygusal olarak çok zorlayıcı koşullara maruz kalmak, 
• Aşırı sorumluluk duygusu, 
• Zaman baskısı, yüksek beklentiler,  
•Destek sistemlerinden uzak kalmak gibi mesleki stres kaynakları,  
•Üzerinde durulan konulardır. 
Yaşamı tehdit 
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eden olaylara ve travmatik ölümlere sıklıkla maruz 
kalmaları nedeniyle, arama-kurtarma çalışanları 
gizli travma mağdurları olabilir.  
Yapılan çalışmalarda afet sonrası stres bozukluklarının afet çalışanlarında gö-

rülme oranı %2-29 arasındadır! 
Travmaya dolaylı olarak maruz kalan kişilerin travmatik strese yatkınlığını yordayan 

çok sayıda değişken vardır 
•Olay öncesi değişkenler,  
•Olay anına ilişkin değişkenler  
•Olay sonrası değişkenler  
•Bireyin özelikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, meslek) olarak dört grupta 

ele alınmaktadır.  
•Dolaylı travma, maruz kalan kişi üzerinde doğrudan travmaya maruz kalan kişidekine 

benzer bir etki ortaya çıkarabilir. 
•Pek çok çalışmada, her ikisinin de sonuçlarının aynı olduğu ileri sürülmüştür (APA 

2000). 
•Dolaylı travmaya maruz kalan kişilerin, söz konusu belirtileri gösterdikleri halde  iş-

levlerini sürdürebiliyor olmaları kendileri ve uzmanlar tarafından bu kişilerin gözardı edilme-
lerine sebep olur. 

•Yaptıkları işten kaynaklı olarak travmatik olaylara sürekli bir biçimde maruz kalan, 
ancak doğrudan travma mağduru olmadıkları için hem kendileri hem de uzmanlar tarafından 
göz ardı edilme olasılığı bulunan yardım çalışanlarının da, bireysel ve profesyonel düzeyde 
işlev kaybına uğratacak duruma gelmeden önleyici ve sağaltıcı müdahalelerin belirlenmesi 
önemlidir. 

 
 
Dr. Aysun AKALIN 
 

VAKA SUNUMU 
•Çağrı saati: 10:46 
•UMKE vaka alış: 11:15 
•UMKE vaka çıkış:11:18  
•UMKE olay yeri varış: 11:45 
•Dönüş saati: 22:00-00:45 
Olay yerine ulaşıldığında; 

        ölü sayısı: 3              yaralı sayısı: 1 
MARMARA DEPREMİ 
•Ölü sayısı : 17 480 
•Yaralı sayısı: 43 953 
•Marmara Depremi; 
• 

           ‘’dünyada şu ana kadar kaydedilmiş en büyük renal felaket’’ 
28 Kasım 2018 
saat: 15:00 
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45 yaş erkek kazazedeye yaklaşık 3 saat enkaz içinde nasıl müdahale edildi? 
•Birincil değerlendirme 

    A: ağız ve burun içinde beton harcı  
    B: solunum rahat  
    C: normal 
    D: bilinç açık  
    E: beden enkaz içinde, sadece baş boyun bölgesi ulaşılabilir, 

•İkincil değerlendirme 
         FM: yapılamadı 
         Vital parametreler: değerlendirilemedi 
         SAMPLE: sorgulanamadı 

•Hava yolu kontrolü sağlandı, ağız ve burundan beton harçları temizlendi 
•Juguler damar yolu açılıp 2000 cc sıvı ısıtılarak verildi 
•Isı koruyucu battaniye uygulandı 
• 
Crush Sendromu Tedavisi; 
•Kurtarma işleminden önce yapılacaklar 
•Kurtarma işlemi sırasında yapılacaklar 
•Kurtarma işlemi sonrasında yapılacaklar şeklinde üçe ayırabiliriz.  
Kurtarma İşleminden Önce Yapılacaklar; 
•ABCD kontrol edilir. 
•Serbest bir ekstremite tespit edilip damar yolu açılır.(mümkünse çift damar yolu ) 
•Damar yolu açılamazsa İO tercih edilebilir. 
•1000ml/saat hızında %0,9 NaCl verilir. 
•Çocuk hastada 15-20 ml/kg/saat hızda verilmelidir. 
Kurtarma işlemi sırasında yapılacaklar; 
•İntravenöz sıvı verilmeye devam edilmelidir. 
•Her yaralı özel şartlarına göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.(yaş-kilo vb.) 
•Kurtarma 2 saatten fazla ise infüzyon hızı 500 ml/saate, çocuklarda 10 ml/kg/saatin 

altına düşürülmelidir. 
•İdrar çıkışı gözlemlenirse sıvı azaltılmalıdır. 
Kurtarma işlemi sonrası yapılacaklar; 
•Damar yolu enkazda açılamamışsa hemen damar yolu açılıp sıvı verilmeye başlan-

malıdır. 
•İdrar çıkışı takip edilmelidir. 
•İdrar çıkışı var ise günde 6 lt olacak şekilde sıvı verilmeli ve hiperpotaseminin acil 

tedavisine devam edilir. 
•İdrar çıkışı yok ise günde 0,5-1 lt sıvı verilir, hiperpotaseminin acil tedavisine de-

vam edilir. 
•Hastaya potasyum içeren sıvılar verilmemelidir. (RL-Isolyte) 
Hiperpotaseminin acil tedavisi-1; 
•Mutlaka EKG çekilmelidir, aritmilere dikkat edilmelidir. 
•Kalsiyum glukonat %10 luk solüsyondan  

    10-30 ml 2 ila 5 dk İV verilir.(EKG takipli) 
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•Her 3-5 gr dekstroz için 1 ünite kristalize ünsilin solüsyona eklenir 2 saatte 500 ml 
hızda büyük bir ven kullanılarak verilir.(Örnek:500 ml %20 lik dekstroz içine 20 ünite krista-
lize insülin)  

Hiperpotaseminin acil tedavisi-2; 
•50 ml sodyum bikarbonat 50-100 ml %5 dekstroz veya izotonik NaCl ile sulandırı-

larak 30 dk 1 saat arasında verilir. 
•Kandan potasyumu uzaklaştırmak için en etkin tedavi diyalizdir. 
•Kaynaklar 
•Sever MS. Crush (Ezilme) Sendromu ders notları 
•Sever MS. Crush (Ezilme) Sendromu ve Marmara Depreminden Çıkarılan Dersler 

3. baskı 
 

İzlem İsmihan ALPASLAN 

VAN-ERCİŞ  

23 KASIM 2011 
Yarım kalan resimdeki gözyaşı 
 
Göçük altında onbir nüfus ve tabuttan yapılan sırt tahtası 
 
Kamu zararı ve hırsızlığın böylesi! 
 
Fatih’e verilen söz tutulmuştur 
 
Hemşire anne ve bebeği 
 
Depremzedeyi kurtarayım derken 
 
Bilgisi olan var mı? 
 
Hoş geldin doktor abi 
 
HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISI : 664 
 
YARALANAN KİŞİ SAYISI : 1.966 
 
ENKAZDAN ÇIKARTILAN KİŞİ SAYISI : 252  
 


