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Aslında resusitasyon çocuk oyuncağı…



• MÖ 400’de Büyük 

İskender’in kılıcını 

kullanarak bir askerine 

trakeotomi açtığı 

kaydedilmiştir. 



Tarihte Resüsite Edildiği Bilinen Ünlüler

Voltaire 1694 Tavanarasında ölmesi beklenmiş
Goethe 1749 Ölü doğmuş, ovalanarak müdahale 
edilmiş
Picasso 1881 Ölü doğmuş, amcası ağızdan ağıza 
solunum yapmış
Roosevelt 1882 LGA, siyanotik doğmuş, ağızdan 
ağıza solutulmuş



•Neonatal resusitasyon AAP ve AHA tarafından geliştirilmiş
kurallara göre öğretiliyor ve uygulanıyor

•Başlangıç 1985

•5 yılda bir kurallar gözden geçiriliyor

•2010 

•En son gözden geçirme 2015 yılında

Neonatal Resüsitasyon Programları (NRP)









Resüsitasyon Gereksinimi?

• %90 doğumda gerekmez,

• %10 resüsitasyon gereksinimi,

• %1 İleri resüsitasyon gereksinimi.

LOE 4





Madem resusitasyon nadiren gerekli oluyor; o 

zaman gerçekten resusitasyon bilmek çok da 

önemli değil diyebilir miyiz? 



Yenidoğan Ölümlerinin 

%23’ü Doğum Asfiksisine 

Bağlı











APGAR’la ilgili hatırlatma

• Canlandırmaya başlama kararı vermek için 
ASLA kullanılmaz.

• Geriye dönük canlandırmaya bebeğin yanıtını 
değerlendirmede kullanılabilir.

• Uzun süren resüsitasyonlarda 5. dakika skoru 
7’nin altında ise beş dakikada bir bakılır.





Geçiş Sürecindeki Problemlerden 
Bazıları

• Hipoksi

• Bradikardi ve sistemik hipotansiyon

• Persistan pulmoner hipertansiyon







• Primer apnede bebek uyarı sonrası hızlı soluk 
almaya başlar, sekonder apnede ise bebek 
uyarıya cevap vermez ve pozitif basınçlı 
ventilasyon uygulanmadıkça geri dönmez. 

• Bebek doğduğunda hangi apne türünde 
olduğu bilinemeyeceği için sekonder 
apneymiş gibi muamale et. 



• Term 

• Aktif ağlayan ve nefes alıp veren

• Kas tonusu iyi olan yenidoğanlar

Anne göğsüne yatırılarak, kurulanırlar. Böyle 
bebeklerin anne yanından ayrılmaları 
gerekmemektedir (AAP 2010, AAP 2015)





Liste

1. Malzemeleri ve Ekibi Hazırla

2. Bebeği ısıt – kurula – uyarı ver

3. Aspirasyon sadece gerekli ise

4. İlk değerlendirmeyi yap ABC (solunum, kalp)

5. Resusitasyon gerekiyorse pulse ve ECG bağla ve 
PPV başla

6. PPV yeterli gelmezse kalp masajı

7. Her aşamada entübasyon düşün

8. Volüm genişletici, adrenalin, kan transfüzyonu



MALZEMELER

İlk basamaklar için: Havlu, aspiratör, sondalar, radyan
ısıtıcı,oksijen kaynağı, hortumu

Solunum İçin: Balon, maskeler, laringoskop ve bladeleri,
yedek pil ve ampul, her boy endotrakeal tüp, stile,
enjektörler, feeding sonda, mekonyum adaptörü, bistüri,
flaster, laringeal maske

Dolaşım İçin: 1/10000 adrenalin, nalokson, sodyum
bikarbonat, atropin, volüm genişleticiler, umbilikal kateter,
steril göbek bağı

İleri değerlendirme: pulse oksimetre, ECG

TÜMÜ HAZIR OLMALI!



NEONATAL RESÜSİTASYON 
4 TEMEL AŞAMA

1- Radyant ısıtıcı altında pozisyon ver, gerekli ise
aspire et, kurula ve uyarı ver (60 sn) (W-A-D-S)

2- Pozitif basınçlı ventilasyon (İlk 60 sn içinde)

3- Kalp masajı (30 sn)

4- İlaç ve gerekli ise sıvı uygulaması (30 sn)



Radyant Isıtıcı Altında Pozisyon 
Verme, Kurulama, Uyarı Verme



Ağız ve Burun Aspirasyonu

Önce ağız aspire edilir, sonra burun 



DEĞERLENDİRME
(solunum, KTA, renk)

KARAREYLEM

2005 NRP Rehberi



DEĞERLENDİRME
(solunum, KTA, sp02)

KARAREYLEM

2010 NRP Rehberi



DEĞERLENDİRME
(solunum, KTA, sp02, EKG)

KARAREYLEM

2015 NRP Rehberi



2005 NRP Rehberi



2010 NRP Rehberi



2015 NRP Rehberi



I- İLK DEĞERLENDİRME
1) Kardiyorespiratuar geçiş sürecinin ve resüsitasyon 

ihtiyacının değerlendirilmesi

• Kalp hızında artış, halen resüsitasyona
cevabın en duyarlı göstergesidir (LOE 5)

• Prekordiyal kalp oskültasyonu > umbilikal
kord palpasyonu

• Pulse oksimetre kullanımı ile daha net 
sayım (LOE 4)

• Sağ bilek veya avuç içerisine pulse
oksimetre uygulanmalı (preduktal) (LOE 4)



Devam…

• Pulse oksimetre önce hastaya, sonra cihaza 
bağlanmalı (LOE 4)

• Pulse oksimetre kullanıldığında, kalp 
oskültasyonuna da devam edilmeli…

• Güncel verilerin ışığında, bebeğin rengi 
resüsitasyonun etkinliğini değerlendirmede 
kullanılmamalıdır…





Pulse Oksimetre, Sağ Ele Takınız



İLK DEĞERLENDİRME
Ek Oksijen Desteği

• Term bebekte %100 oksijen uygulanması ile 
ilk nefes alma süresi uzamakta (LOE 2)

• Resüsitasyona oda havası ile başlandığında 
mortaliteda azalır (LOE 2)

• Hipoksi kadar, hiperoksinin de doku düzeyinde 
zararlı etkisi bulunmaktadır (LOE 5)



Devam…

• Term bebeklerde resüsitasyona oda havası ile 
başlanmalı,

• <32 hafta prematürelerde, oksijen karışımları
tercih edilmeli ve satürasyon değerlerine göre 
gerekirse oksijen konsantrasyonu arttırılmalı,

• 32-37 hafta arasındaki bebekler için veriler 
yetersiz…



Ventilasyon Hızı ve Ritmi

• Hedeflenen hız: 40 - 60 soluk/dakika
Sık – iki – üç – sık – iki – üç ...



İLK DEĞERLENDİRME
Peripartum Aspirasyon

• Bu konu ilk alt başlığa ayrılmakta:

• a) Berrak amniyon sıvısı ile deprese doğanlar

• b) Mekonyumlu amniyon sıvısı ile deprese 
doğanlar



I- İLK DEĞERLENDİRME
2) Peripartum Aspirasyon

a)Berrak Amniyon  Sıvısı ile Deprese Doğanlar

• Bu bebeklerde ağız ve burun aspirasyonunun
yapılmasını lehinde veya aleyhinde yeterli veri 
bulunmamaktadır (LOE 1) 

• Genel uygulama eğer yenidoğanın ağız ve 
burun sekresyonları, solunum güçlüğüne 
neden oluyorsa aspire edilmesi yönündedir.

• Eğer ağız ve burunda belirgin sekresyon
bulunmuyorsa, aspirasyon yapılmamalıdır.



I- İLK DEĞERLENDİRME
2) Peripartum Aspirasyon

a)Mekonyumlu Amniyon  Sıvısı ile Deprese Doğanlar

• Bu bebeklerde MAS riski artmaktadır  (LOE 4)

• Ancak trakeal aspirasyon yapılması ile MAS 
veya mortalitenin azaldığı gösterilememiştir 
(sırasıyla LOE 4 ve LOE 5)

• Genel uygulama mekonyumlu ve deprese 
doğan bebeklerin, derin trakeal aspirasyon ile 
aspire edilmesi yönündedir.



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
2)  Basınç

• Term  30-40 cmH2O  (LOE 4)

• Preterm  20-25 cmH2O  (LOE 4)

• Hayvan modellerinde daha yüksek insp. 
basınçları ile  AC hasarı, bozulmuş gaz 
değişimi, bozulmuş AC kompliansı



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
3)  PEEP

T parçacıklı canlandırıcı

• Resüsitasyon sırasında PEEP uygulamasının 
lehinde veya aleyhinde yeterli veri 
bulunmamaktadır.

• Ancak AAP önerisi, eğer uygun 

ekipman varsa pretermlerde

PEEP uygulanması yönündedir.



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
ÖNERİLER

• Hem kısa, hem de uzun insp. süreleri 
kullanılabilir, yeni guidline kanıt yok diyor

• T parçacıklı canlandırıcı

• Term  30-40 cmH2O 

• Preterm 20-25 cmH2O  değerleri 
aşılmamalı.

• En uygunu KTA’yı arttıracak, minimum basınç!



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
4) CPAP

• Spontan soluyan 25-28 haftalık prematürelerde 
doğum salonunda CPAP  kullanıldığında: 

• MV’e gidiş %100  %46

• Sürfaktan kullanımı %77  %38   (LOE 1)

• Ancak Pnömotoraks sıklığında anlamlı artış (%9)

(LOE 1)

• Hastanenin tedavi rehberleri izlenmeli!



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
5)  Ventilasyon Cihazı

Self inflating bag

(Klasik ambu)

Flow inflating bag

(Anestezi ambusu)

T-piece resus.

(T-parçalı ambu, 

Neopuff başlığı)



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
6) Laringeal Maske

• >2000gr veya ≥ 34 haftalık yenidoğanlarda

(LOE 2)bulundurulmalı 

• Maske ve ambu ile ventilasyonun yetersiz 
kaldığı, ancak entübe edilemeyen hastalarda,

• Mekonyumlu amniyon varlığında, göğüs 
kompresyonları sırasında ve endotrakeal ilaç 
uygulanması amacıyla kullanımının 
etkinliği???

Laringeal maske



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
7) Üst Havayolu Ara Parçaları

Anatomik şekilli maske Yuvarlak ağızlı maske Nasal prong



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
7) Üst Havayolu Ara Parçaları

• Nasal prong kullanımı, göğüs 
kompresyonunun başarısı ve entübasyon 
açısından üstündür 

(LOE 2)

• Herhangi bir maske tipinin diğerine üstünlüğü 
kanıtlanamamıştır. Ancak Rendell-Baker tipi 
maskeler, yenidoğanlarda uygun ventilasyon 
sağlayamaz (LOE 5)

Rendell-Baker tipi maske



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
8) Soluk vererek ventilasyon

• Ağızdan ağıza ventilasyon daha az efektif 

(LOE 3)

• Ağızdan maskeye ventilasyon, en az ambu 
kadar etkin (LOE 2) 

• Tüpten maskeye ventilasyonda, uygulama 
zorluğu (LOE 5)

• İnfeksiyon riski!



II- VENTİLASYON STRATEJİLERİ
8) Soluk vererek ventilasyon

Ağızdan maskeye solunum Tüpten maskeye solunum







III- Monitörizasyon
1)Tidal Volüm Ölçümü

• Yenidoğan resüsitasyonu sırasında, amaç aşırı 
havalanmadan kaçınarak uygun ventilasyonun 
sağlanmasıdır.

• Ancak tidal volüm ölçümünü destekleyecek yeterli veri 
henüz bulunmamaktadır. 



III- Monitörizasyon
1)Karbondioksit dedektörleri

• CO2 dedektörü vasıtasıyla, E.T tüpün yerinin tayini daha 
hızlı ve kesin sonuçlar vermektedir (LOE 2)

• Kardiyak arrest durumunda, yalancı negatiflik (LOE 4)

• Adrenalin, atropin veya surfaktan ile kontaminasyon
yalancı pozitiflik (LOE 5)

• Klinik değerlendirmeye ek olarak, CO2 dedektörü kullanımı 
önerilmektedir. (AAP 2010) 



III- Monitörizasyon
2) Kalorimetrik CO2 Ölçümü

• Havayolu obstrüksiyonunu göstermede 
etkilidir (LOE 4).

• Ancak, rutin kullanımını önerecek yeterli kanıt bulunmamaktadır.



IV- Dolaşım Desteği
1) Göğüs Kompresyonu

• Etkili ventilasyona rağmen KTA<60/dk ise başlanır.

• Hayvan deneylerinde kombine ventilasyon ve göğüs kompresyonu 
uygulandığında, tek başına uygulanmasına oranla daha başarılı (LOE 5)

• Manken ve mekanik deneyler kurgulandığında, 3:1 (kompresyon-ventilasyon) 
oranı ile en başarılı sonuçlar 

(LOE 5)

• 2 başparmak tekniği  Daha yüksek kan basıncı, daha kaliteli kompresyon ve 
daha az yorucu (LOE 5)





Kompresyon bölgesi

Meme başı çizgisi

Kompresyon bölgesi
x

Sternum

Ksifoid









IV- Dolaşım Desteği
1) Göğüs Kompresyonu - devam

• Alt 1/3 sternum ile daha iyi sonuçlar (LOE 5)

• AP göğüs çapının 1/3’ü ile daha iyi sonuçlar 
(LOE 5)

Uygun teknik



IV- Dolaşım Desteği
1) Göğüs Kompresyonu – Yeni Öneriler

• 3:1 oranında kompresyon-ventilasyon

• Eğer arrestin nedeni kardiyak orijinli ise 15:2 !

(AAP 2010)



Göğüs Kompresyonunun
Ritm ve Hızı

Bas
Bırak

Bas
Bırak

Bas
Bırak

Bekle =

2 saniyede bir döngü

Bir ve İki ve Üç ve Sık



İşlem Hızı

2 saniyede

3 kompresyon 1 ventilasyon

1 dakikada

90 kompresyon 30 ventilasyon



İşlemlerin sonlandırılması

• KTA 60 atım/dakika ve üzerinde ise:
o Göğüs kompresyonu sonlandırılır

• KTA 100 atım/dakika üzerinde ve spontan
solunum da var ise:
o Pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır



IV-Entübasyon 
Tüp Boyları

<1000gr 1000-2000gr 2000-3000gr >3000gr

Tüpün Boyu: Kg + 6 cm



IV-Entübasyon
Laringoskop

• Bıçağın seçimi ve laringoskopun
hazırlanması

▪Preterm bebekler için 0 numara
▪ (küçük pretermde 00 numara)
▪Term bebekler için 1 numara

• Işığın kontrol edilmesi



IV-Entübasyon
Teknik





IV-Entübasyon
Anatomi



IV-Entübasyon
Süre Sınırlaması

• Eskiden 20 saniye

• Artık 30 saniye
(2015 Guideline)



Entübasyon- İlk adım

Bebeğin kafası 
sağ el ile sabitlenir. 



Entübasyon- 2. adım

Bıçak dilin sağ tarafından, 
ucu vallekulaya gelene kadar 
ilerletilir.



Entübasyon- 3. adım

Bıçak hafifçe ok yönünüde
kaldırılır.

NOT: Kaldıraç hareketi 
yaptırılmaz!



Entübasyon- 4. adım

Anatomik noktalar aranır.



PBV- %10

Değerlendirme 
Basamakları - %100

Göğüs Komp

%1

İlaç

%0.2

Resüsitasyon Piramidi



V- İlaç ve Sıvı Uygulaması
1) Epinefrin (Adrenalin)

• Resüsitasyon sırasında, 30 sn %100 oksijenle PBV sonrası 30 saniye %100 oksijenle 
PBV + Göğüs kompresyonuna rağmen hala KTA<60/dk olduğunda,

• E.T yolla daha kolay uygulanabilirse de yapılan hiçbir randomize kontrollü çalışma 
ile desteklenememektedir.

• i.v dozu: 0.01-0.03 mg/kg (tercih edilen uygulama yolu!)

• Eğer i.v yol sağlanamıyor ve epinefrin endikasyonu varsa, E.T yol tercih edilmelidir.

• E.T dozu: 0.05-0.1 mg/kg (2-10 kat daha fazla)



V- İlaç ve Sıvı Uygulaması
2) Volüm Genişleticiler

• Resüsitasyona yanıt vermeyen ve kan kaybı olduğu bilinen hastalarda 
(LOE 4)

• Volüm genişletici olarak kristalloidler veya eritrosit (kan kaybı varsa)

• Kan kaybı olmayanlarda, veriler yetersiz.

• Kan kaybı gizli olabileceğinden, resüsitasyona yanıtsız yenidoğanlarda 
denenmesi düşünülebilir. (AAP 2010)



V- İlaç ve Sıvı Uygulaması
3) Diğer İlaçlar

• Sodyum bikarbonat, nalokson ve vazopressörler 
doğumhane sonrası tedavide uygun.

• Nalokson genellikle yanlış kullanılıyor (LOE 4) ve nöbetlere 
neden olabiliyor (LOE 5).

• Annede opiat maruziyeti sonrası bebekte solunum 
depresyonu varsa, efektif bir ventilasyona odaklanılmalı ve 
Nalokson erken resüsitasyonun bir parçası olarak 
görülmemelidir (AAP 2010)



V- İlaç ve Sıvı Uygulaması
4) Uygulama Yolu

• Eğer i.v damar yolu açabilecek eleman 
bulunmuyorsa veya ekipman yetersizse, tüm 
sıvı ve ilaçlar intraosseöz yoldan güvenle 
verilebilir.

I.O yol sabitlenmiş haliI.O yolun açılması



VI- DESTEK TEDAVİ
1)Vücut Sıcaklığının İdamesi

• <28 haftalık yenidoğanların, kurulanmadan boyunlarına kadar politen 
torba ile sarılması yöntemi ile ısı kaybı büyük oranda önlenebilir (LOE 
1)

• Politen torba bulunamıyorsa, <1500 gram yenidoğanların ekzotermik 
döşek üzerine yatırılması uygundur (LOE 2)

• Bu iki yöntemin kombine uygulaması en uygunu olmakla birlikte, 
hipertermi riski taşımaktadır (LOE 3)

• <28 haftalık yenidoğanlar için doğumhane ortam sıcaklığı en az 26 
derece olmalıdır (LOE 4)



VI- DESTEK TEDAVİ
1)Vücut Sıcaklığının İdamesi- Öneriler

• <28 haftalık yenidoğanların, kurulanmadan boyunlarına 
kadar politen torba ile sarılması ve hemen radyant ısıtıcı 
altına yerleştirilmeleri önerilmektedir (AAP 2010)

• <28 haftalık prematüre bebekler için doğumhane ortam 
sıcaklığı en az 26 derece olmalıdır (AAP 2010)

Politen Torba



VII- POSTRESÜSİTASYON
1)Terapötik Hipotermi

• ≥36 haftalık bebeklerde hipoksik beyin hasarı şüphesinde, ilk 6 saat
içerisinde başlanan ve 72 saate kadar sürdürülen 33.5-34.5 derecelik
hipotermi tedavisi ile mortalitede azalma ve nörogelişimsel 
parametrelerde belirgin oranda korunma kaydedilmiştir (LOE 1)

• NNT:9

• Hem «selektif baş soğutma», hem de «tüm vücut soğutma» 
teknikleri uygun stratejilerdir.



VII- PERİRESÜSİTASYON
1)Terapötik Hipotermi

Selektif Baş Soğutma Tekniği Tüm Vücut Soğutma

Tekniği



VII- PERİRESÜSİTASYON
2) Maternal Hipertermi

• Maternal ateş  respiratuar depresyon, nöbet, serebral 
palsi, artmış mortalite. (LOE 4)

• Maternal ateşin doğum esnasında mutlaka düşürülmesini 
destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

• Ancak önerilen maternal ve neonatal normoterminin 
sağlanması ve iatrojenik hipertermiden kaçınılmasıdır. (AAP 
2010)



VII- PERİRESÜSİTASYON
3) Glukoz İnfüzyonu

• Hipoksik-iskemik hadise sonrası, hipoglisemi beyin hasarına 
katkıda bulunmaktadır (LOE 4)

• Resüsitasyon sonrası mümkün olan en kısa sürede hastanın 
glukoz infüzyonuna başlanmalıdır (AAP 2010)



VII- PERİRESÜSİTASYON
4) Göbek Klemplenme Süresi

• Komplikasyonsuz doğumlarda göbek klemplenmesinin en 
az 1 dakika geciktirilmesi ile süt çocukluğu döneminde 
demir düzeyinin daha yüksek seyrettiği gösterilmiştir (LOE 
1)

• Ancak fototerapiye gidiş sıklığında artış görülmektedir (LOE 
1)

• AAP önerisi, resüsitasyon gerektirmeyen bebeklerde 
kordun klemplenme süresinin en az 1 dakika geciktirilmesi 
yönündedir!



VIII- BAŞLAMAMA KARARI ve RESÜSİTASYONUN SONLANDIRILMASI
1) Resüsitasyona Başlamama Kararı 

(sadece AAP önerileridir)

• Gestasyon haftası, doğum ağırlığı veya konjenital anomalilerin hemen 
hemen mutlak ölüm veya aşırı yüksek morbidite ile seyredeceği 
öngörülüyorsa, resüsitasyon endikasyonu yoktur.

• Sağkalım veya kabul edilebilir morbidite ihtimali taşıyan her 
durumda, resüsitasyon endikasyonu mevcuttur.

• Prognoz belirsizse, sınırda sağ kalım ihtimali veya rölatif olarak yüksek 
morbidite ihtimali taşıyan durumlarda, ailenin de görüşü alınmalıdır.



VIII- BAŞLAMAMA KARARI ve RESÜSİTASYONUN SONLANDIRILMASI
2) Resüsitasyonu Sonlandırma Kararı (AAP Önerisi)

• Kalp atımı olmadan doğan ve etkin resüsitasyona rağmen 
kalp tepe atımı alınamayan yenidoğanların 10 dakika sonra 
resüsitasyonu sonlandırılabilir (LOE 4)

• Doğumda KTA<60/dk olan ve resüsitasyona yanıt vermeyen 
bebeklerin resüsitasyonunun ne zaman sonlandırılması 
gerektiği ise henüz netlik kazanmamıştır (LOE 5)



VIII- BAŞLAMAMA KARARI ve RESÜSİTASYONUN SONLANDIRILMASI
3) Personel İhtiyacı

• Term doğan, antenatal risk faktörü bulunmayan ve rejyonel anestezi 
altında C/S ile doğan bebeğin doğumunda, yardımcı solunum 
yapabilecek bir hekimin bulunması gerekmektedir.

• Bu şartları taşıyan bir doğumda, entübasyon becerisine sahip olma 
şartı aranmamaktadır!



IX- EĞİTİM TEKNİKLERİ
1) Simülasyon ve Briefing

• NRP eğitimlerinin simülasyonlu olması sağlık personelinin 
resüsitasyon başarısını arttırmaktadır  (LOE 1)

• Briefing (ön bilgilendirme) ve debriefing (ders bitiminde 
değerlendirme) teknikleri de eğitimin başarı şansını 
arttırmaktadır (LOE 1)



Herseyin sonu baslangıçta baslar…
Benjamin Button



Teşekkürler


