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Öğrenim Hedefleri

1. Kendiliğinden şişen balon maske ile pozitif basınçlı ventilasyon (PPV) yapabilir

2. T-parçacıklı canlandırıcı ile PPV yapabilir

3. Açık yatağı kullanabilir

4. Aspiratörü kullanarak ağız, burun aspirasyonu yapabilir

5. 6 saniye dinleyerek dakikadaki kalp atım sayısını hesaplayabilir

6. Airway kullanabilir 

7. Entübasyon yapabilir

8. Bebeğe kalp masajı yapabilir

9. Pulse oksimetreyi bebeğe uygun ekstremiteye takabilir, değerin resusitasyon dakikasına göre normal 
olup olmadığını söyleyebilir

10. Bebeğe EKG probu takabilir

11. Acil göbek ven kateteri açabilir (3x3)

12. Adrenalin iv ilaç hazırlayabilir 

13. İntraosseöz girişim yapabilir 

14. Transport küvöze bebeği yerleştirebilir

15. Transport küvözün mekanik ventilatörünü çalıştırabilir

16. Hipotermi endikasyonlarını sayar ve hipotermi uygulanması gereken bir bebeğin transportunda ısı 
kontrolünü yapar

17. Takım arkadaşları ile uyum içinde çalışır. (iletişim, takım oyuncusu)

18. Hastanın sevki (transportu) için gerekli evrakları hazırlayabilir

19. 112 ile iletişime geçebilir 



Riskli Bebekler Nerede Doğmalı? 

• 3 basamak ve yenidoğan ekibinin olduğu 
yenidoğan yoğun bakımlarda

• En iyi transport anne karnı 

• %30-50 daha önceden kestirilemeyen durum 
ve hastanın transportu mümkün değil.

• Doğum yapılan her ünitenin kötü bebek için 
önceden hazırlıklı olması lazım. Standart 
yaklaşım şemaları hazırlaması 



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)



"International Liaison Committee on Resuscitation"
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Resüsitasyon Gereksinimi?

• %90 doğumda gerekmez,

• %10 resüsitasyon gereksinimi,

• %1 İleri resüsitasyon gereksinimi.

LOE (Level of Evidende) (Kanıta dayanıklılık) 4



Level of
Evidence Grading Criteria

Grade of
Recommendation

la Systematic review of RCTs
includingmeta-analvsis 1

A

lb Individual ROT
confidence int

with narrow
erval

A

1c All and none studies B
2a Systematic review of cohort

studies
B

2b Individual cohort study and low
quality RCT

B

2c Outcome research study C
3a Systematic review of case-control

studies
c

3b individua case-control study c
4 Case-series, poor quality cohort

and case-control studies
c

5 Expert opinion D



Madem resusitasyon nadiren gerekli oluyor; o 

zaman gerçekten resusitasyon bilmek çok da 

önemli değil diyebilir miyiz? 



Yenidoğan Ölümlerinin 

%23’ü Doğum Asfiksisine

Bağlı



pe: .77 -’t# ;, ö ~
r 1 1ül '-vdw , - L*.

Major Causes of Neonatal Deaths

3. Birth
asphyxia &

birth trauma
23%

2. Infections
25%

1. Prematurity
& low birth

weight
31%

1-3 causes
-80%

4. Congenital
anomalies

9%

5. Neonatal
tetanus

3%

6. Diarrheal
diseases

3%

7. Other
neonatal

8%

Source: WorldHealth Organization.TheGlobalBurden ofDisease: 2004 update. WHO. Genera. 2008.
0%
care



Number
per

1,000
Live
Births

ALFRED il Infant Mortality Rate for
Infant Mortality Rate for

Turkey pi
Turkey

intage: 2014-09-17
mintage: 2015-10-14

Source: World Bank
alfred.stlouisfed.org





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.



Changes due to oxygen deprivation

Rapid
breathing

Irregular
Gasping

Primary
apnea

Secondary
apnea

>lfthe baby does not begin breathing immediately after being
stimulated, he or she is likely In secondary apnea and will require
PPV



• 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

Correct

Incorrect

Neck Hyperexlended Neck Underextended



Isı Probunu Takmayı Unutma



Ağız ve Burun Aspirasyonu

Önce ağız aspire edilir, sonra burun 

”1T■



DEĞERLENDİRME
(solunum, KTA, sp02, EKG)

KARAREYLEM

2015 NRP Rehberi



2015 NRP Rehberi
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Pulse Oksimetre, Sağ Ele Takınız

Targeted Preductal SpO£
After Birth

1 min 60%-65%

2 min 65%-70%

3 min 70%-75%

4 min 75%-80%

5 min 80%-85%

10 min 85%-95%



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…



İLK DEĞERLENDİRME
Ek Oksijen Desteği

• Resusitasyona oda havasında başlanır

• 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)



İLK DEĞERLENDİRME
Peripartum Aspirasyon

Bu konu ilk alt başlığa ayrılmakta:

a) Berrak amniyon sıvısı ile deprese doğanlar

b) Mekonyumlu amniyon sıvısı ile deprese doğanlar

Belirgin sekresyon bulunmuyorsa, aspirasyon yapılmamalıdır



Hands on



Ventilasyon Hızı ve Ritmi

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

Sik. İri. Öç
(bas) (bırak )

Sık İki. Öç
(bas) (bırak )



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

• Ancak AAP önerisi, eğer uygun

ekipman varsa pretermlerde

PEEP uygulanması yönündedir.



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



• Oksijen-hava karıştırıcı yoksa oda
havası ile başlanmalıdır,

• Term bebekler için oda havası ile
başlanıp KAH< 60 atm/dk ise % 40,

* 90 sn dolduğunda KAH hala <60
atm/dk ise % 100 oksijenle
ventilasyon

• Preterm bebekler için kitabın
çıkmasının beklenmesi,

• Doğumhaneler için oksıjen-hava
karıştırıcısı temininin düşünülmesi
önerilmektedir.

Oksijen-hava karıştırıcı



PPV verilen bir hastayı 10 saniye sonra tekrar 
değerlendirin eğer kalp tepe atımı 

yükselmiyorsa hızlıca MR SOPA yı kontrol edin. 



Ventilasyonun Etkinliği A
NRP-2005
• Maskeyi yüze tekrar oturtun

• Başa yeniden pozisyon verin

• Sekresyonlar bakımından kontrol

edin- eğer varsa aspire edin

• Ağzı hafif açıkken ventile edin

• Göğüs rahat bir biçimde hareket

etmeye başlayana dek basıncı

artırın

NRP-2010
MR SOPA

A

Ma <l«

Maskenin yüze tam oturması

Repozisyon başa

Suction (ağız/burun)

Open (ağzın açık ventilasyonu)

Pressure artışı

Alternatif hava yolu (ET/LM)



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.

Figure 1: Assembly of Colorimetric Device

Cofartiwirt detector ti jrAacrtsd to i*M feeding rum- atttar-Arttn :ÿ J.jfr pe-ÿfsirfc endzirzctetf ruii: edep'zc-
plşfit}orwrtfi ;ÿ ~fr 3 mbc- ec'efj'.Dr 3rxf 3 Jmr tawlok s/'ioge- i.t'T.-.



Eğer bebeği iyi ventile edemiyorsanız ne 
yaparsanız yapın bebek geri dönmeyecektir !!!



Hands on



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





Correct incorrect

Correct and incorrect application of pressure with thumb technique
of chest compressions



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



Hand on



IV-Entübasyon 
Tüp Boyları

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

Tüpün Boyu: Kg + 6 cm

2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm 4.0 mm



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

7. Trakea
8. Ana bronş

9. Karina

3. Ozefagus

2. Vallekula

1. Epiglot 3. Ozefagus





IV-Entübasyon
Anatomi

5. Glottis

3. Özefagus

1. Epiglot

6. Vokal kord

S. Glottis

1. Epiglot

6. Vokal kordlar

t,r-
% y

3. özefagus



IV-Entübasyon
Süre Sınırlaması

• Eskiden 20 saniye

• Artık 30 saniye
(2015 Guideline)

20 saniye



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.

Vallekula

Epiglot

Glottis

Vokal kordlar

Özefagus



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
4) Acil umblikal ven kateteri açılması

• Sterilizasyona zaman yoktur

• Göbek arter ve venleri ayırt edebilmeli ve 
göbek veninden giriş yapılmalıdır. 

• Adranlin 1/1000 den 1/10.000ê çevrilmeli. 

• 3x3 metodu 



3x3 Metodu

• UVC takmak için gerekli 3 gereç 

• Bebeği UVC takmaya hazırlamak için 3 
basamak

• Bebeğe UVC takma için gerekli 



3x3
1-Malzemeler  

1. Temiz tepsi 

2. Umblikal katater (3,5-5 F katater) 

3. SF ile dolu bir enjektör



2-Bebeği Hazırlamak

1. Umbilikal kordu temizlemek (povidine veya 
klorheksidin)

2. Umblikal kordu bağlamak 

3. Umblikal kordu kesmek



3-Katateri hazırlamak 

1. Katetere üçlü musluk bağlamak 

2. Üçlü musluğa SF ile dolu bir şırınga 
bağlamak

3. Kateteri SF ile yıkamak



• Kateteri umblikal vende 2-4 cm kadar 
ilerletmeniz ve kan geldiğini görmeniz 
yeterlidir. 





Umbilical arteries

A
© ©

Umbilical vein



3x3 Method for Placing
Emergency Umbilical

Venous Catheters

Bobbi J. Byrne, MD and Marya L. Strand, MD
Indiana University School of Medicine

Department of Pediatrics
Section of Neonatal-Perinatal Medicine



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
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