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HASTANE İÇİ MAVİ KOD STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.40) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet:  

Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve 

deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile 

canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir. 

Hedefler: 

 3 dk az mavi kodla müdahale edilmesini sağlamak  

 Hastaya müdahale etmek  

 Hastanın hayati tehlikesini ortadan kaldırmak,mavi kodun sonlandırılmasını sağlamak 

1-3 dk 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler 

Mavi Kod Ekibinin Görev ve Sorumlulukları 

 Hastanemizde Kardiyopulmoner arrest durumlarında 2222 numaralı telefon aranarak 

Mavi Kod bildirimi yapılır.  

 Kod bildirimi alan santral mavi kod anonsu yapar ve ekip üyelerini cep telefonu ile 

bilgilendirir. 

 Mavi kod verildiği anda (max. 3 dk.) hemen olay yerine ulaşır.  

 Avrupa Resüsitasyon Konseyi Resüsitasyon Kılavuzu (2005) na göre temel ve ileri 

yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilir. 

CPR Ekibi- Mavi Kod Ekibi Görevleri: 

 Mavi kod durumunu tespit eden personel: 

 Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister. 

 Mavi Kod Uyarı Noktasından Mavi Kod Numarası olan “2222”  arayarak Mavi kod 

uyarısını başlatır. 

 Servis Hemşiresi personelin acil çantasını birimde varsa acil arabasını çekmesini 

sağlar. 

 Hastayı monitörize eder. 

 Mavi kod ekibi ulaştığında onlara yardım eder. 

 Mavi Kod Bildirim Formunu doldurarak Kalite Birimine gönderir. 

 Kat/Acil doktoru: 

 Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur. 

 CPR’i başlatır. 

 Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır. 

 Ekibe eşlik ederek yardımcı olur. 

 CPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar. 

 Mavi kod müdahale ekibi: 

 Mavi Kod durumunda en kısa zamanda olay yerine ulaşır. 

 Hastaya ulaştığında anestezi doktoru liderliği diğer ekipten devralır. 

 Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır. 

 Defibrilatörü, monitorizasyonu ve damar yolunu kontrol eder. 

 Gerekiyorsa hemen entübasyon  yapar ve hastayı mekanik vantilatöre bağlar. 

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

 CPR başarılı ise hastanın yoğun bakım şartlarına alınmasına eşlik eder. 

 Anestezi Teknikeri Mavi kod durumu bilgilerini ve arrest sonrası gelişmeleri CPR Katıt 

Formu’na  kaydeder. 

 UYGULAMA: 

 Hastada arresti tespit eden hemşire ya da doktor tarafından hemen temel yaşam 

desteğine başlanır. 

 Arrest zamanı daha sonra CPR Kayıt Formu’na kaydedilmek üzere tespit edilir. 

 Bir personel acil arabasını/acil çantasını alana getirir ve alanı düzenler. 

 Temel yaşam desteği sürerken hemşire mavi kod numarası olan “2222” i arayarak 

mavi kod durumunu başlatır. 

 Uyarı ve uyarı yapılan noktanın konum bilgisi o anda aktif olan mavi kod müdahale 

ekibine santral tarafından 5 saniye içinde iletilir. 

 Mavi kod müdahale ekibi elemanları yönlendirme mesajını alır almaz o noktaya 

ulaşırlar. 

 Mavi kod müdahale ekibinde bulunan anestezi doktoru olay yerine geldiğinde ekip 

liderliğini devralır. 

 Uygulama ekip lideri tarafından belirlenir. 

 Temel yaşam desteğini başlatan ekip, mavi kod ekibini hasta ve yapılan işlemlerle 

ilgili bilgilendirir. İhtiyaç duyulan ekipmanları temin eder. 

 Hastaya yapılan tüm müdahaleler, durumu tespit eden personel tarafından CPR 

Kayıt Formu’na işlenir, bu form ayrıca hasta dosyasına konulur. 

 Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse organizasyon Hastanın Doktoru ve 

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı tarafından yapılır 

 Hasta eksitus olmuşsa, klinik tarafından  ‘’Ex Hazırlama Talimatı’’ doğrultusunda 

gerekli işlemleri yapılır. 

 Mavi Kod alarmını alan anestezi ve reanimasyon uzmanı ve anestezi teknikeri  

portabl respiratörü alarak hemen Mavi Kod alanına hareket eder. 

 Hastaya ulaşıldığında liderliği diğer ekipten devralır. (Ventilasyon ve kardiyak masaj) 

 Hastanın hemşiresi veya hekiminden bilgi alır. 

 Defibrilatör ve monitorizasyonu, damar yolunu kontrol eder. 

 Gerekiyorsa hemen entübasyon yapar ve hastayı mekanik ventilatöre bağlar. 

 CPR sürdürür ve tüm İleri Yaşam Desteği girişimlerini yönetir. 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri : Mavi kod verildikten sonra 

bulunduğunuz çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayın ve kendinizi güvene 

alın. 

 

Kullanılacak Materyaller Acil müdahale çantası veya crash card, defibrilator, monitör,   

portable respiratör 

Kalite Kontrol Doldurulan evrakları kontrol edin                                                   Zaman 

Dilimi Kardiyopulmoner arrest sona erene kadar müdahaleye devam edin. 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 

• Tahliye ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 

• Tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile ilgili Standart Operasyon Prosedürü, 

• Olay Yönetim Ekibi Başkanı (HAP Başkanı) İş Akış Talimatı 

 •Bölüm Sorumlusu İş Akış Talimatı. 

 

Karşılaşılabilecek özel durum:  

Sürece Dahil Olan Kişiler: Başhekim, Başhemşire, Kalite Direktörü 

 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 

 Dahiliye Uzmanı /Çocuk Hastalıkları Uzmanı 
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 Acil Servis Hekimi 

 Anestezi Teknikeri 

 Acil Sorumlu Hemşiresi 

 Birim Hemşiresi 

 Birim Yardımcı Personeli 

Ekler 

• Raporlama için kayıtlar ve formlar. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 

Kayıtlar: Mavi Kod Bildirim Formu, CPR Kayıt Formu  

Formlar 

Raporlama mekanizması; 

• Olay Yönetim Ekibi 'nin talimatlarını izleyin. 

İzleme 

• Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 

kişilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

 

Güvenlik Konuları  

İlk yayınlanma tarihi: 15.01.2021 Rev. No: 00  

 
 


