
ÇOKLU TRAVMA  
HASTASINA
YAKLAŞIM

EĞİTİMİ



ÇOKLU TRAVMA

Birden fazla sistemi ilgilendiren travmalar

(Major travma ISS skoru 15’in üzerinde olan travmalar)

Trafik kazaları  Yüksekten düşmeler

Ateşli silah yaralanmaları  

Delici- kesici alet yaralanmaları

Terör olayları (Patlamalar)………



TRAVMA ÖLÜMLERİ

• Hava yolunun kaybı

- Baş pozisyonu, kan, kusmuk, yabancı cisim

• Solunum kaybı

- Pnömotoraks, hemotoraks, akciğer yaralanmaları

• Dolaşım kaybı

- Kanama (iç-dış), kardiyak, aritmiler

• Genişleyen kafa içi yer kaplayan oluşumlar



TRAVMAYA BAĞLI ÖLÜMLER  ÜÇ ZAMAN 

ARALIĞINDA ARTIŞ  GÖSTERİR

1-) İlk birkaç DAKİKA

– Ölümlerin %50’si

– Saniyeler, dakikalar içinde

– Olay yerinde ölüm

– Yaşam koruyucu önlemler ile sağlanabilir



2-) İlk Birkaç SAAT

– Ölümlerin %25-30’u

ALTIN SAATLER!!

– OLAY YERİNDE, AMBULANSTA, ACİL  

SERVİSTE HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE  

MORTALİTE VE MORBİDİTEYİ AZALTIR!!!



3-) Günler-haftalar içinde

– Ölümlerin %20-25’i

– Sepsis, çoklu organ yetmezliği vb. nedenlerle



Travma Sistemi ve Acil Bakım  

Organizasyonu

2 Ana Model

(Hastayı hastaneye götür)

• Scoop and run

• Acil servisler iyi gelişmiş

• Acil uzmanları

(Hastaneyi hastaya götür)

• Stay and play

• Acil servisler az gelişmiş

• Diğer branşlar (Anestezistler)



AMBULANS - HABERLEŞME

• Bilinç durumu

• A-B-C- kan bankası hazırlığı---0 Rh(-) kan

• YARALI SAYISI, yaş, cinsiyet

• YARALANMANIN MEKANİZMASI

• ACİL MÜDAHALE EDECEK KONSÜLTAN (Örn. Kalbe penetre  

yaralanma, acil torakotomi

• Tahmini varış saati



o Hastaların eldeki kaynaklara bağlı olarak tedavi önceliklerine

göre ayrılması işlemidir

o ABC önceliğine göre belirlenir

o Triaj skorlama sistemleri (GKS, RTS, PTS, Travma indeksi, Şok

skoru..)

TRİAJ



TRİAJ

Hasta sayısı < Görevli sayısı:

❖ Hayati tehlikesi olan ve multipl sistem yaralanması olanlar

önce tedavi edilir

Hasta sayısı >> Görevli sayısı:

❖ Hayatta kalma şansı daha fazla olan, müdahalesinde daha az

zaman, malzeme ve personel gerektiren kişilere öncelikli

olarak müdahale edilir (afet durumlarında)



MULTİPL TRAVMADA  GENEL

DEĞERLENDİRME
• Hazırlık

• Triaj

• Birincil bakı-(ABCDEFG)

• Resusitasyon

• İkincil bakı (tepeden tırnağa)

• Tanısal çalışmalar

• Devamlı takip/sık değerlendirme

• Kesin tedavi ve bakım



BİRİNCİL BAKI (A-C-B-C-D-E-F-G)

o A (Airway): Güvenli havayolu açıklığının sağlanması

o C (Cervical): Servikal stabilizasyon

o B (Breathing): Solunum ve ventilasyon

o C (Circulation): Dolaşım ve kanama kontrolü

o D (Disability): Kısa nörolojik değerlendirme

o E (Exposure): Hastanın tamamen soyulması

o E (Environmental): Çevre güvenliği

o F (Foley): Foley sonda

o G (Gastrik): Gastrik sonda (N/G)



Müdahalenin sırası travma

hastalarında hiçbir zaman  

değişmez.

Önce havayolu gelir...



A - AİRWAY

HAVA YOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI

• Hasta konuşuyor mu?

• Ağız içine bak

• Solunumda hırıltı, stridor, kabalaşma.. var mı?



HAVA YOLUNUN AÇILMASI

• Yabancı cisimler temizlenir

• Takma diş çıkarılır

• Kanama varsa kontrol edilmeye çalışılır

• Ağız içi sekresyonlar aspire edilir

• Airway, oksijenizasyon

• B-V-M uygulaması



JAW-THRUST (ÇENE İTME) 

SERVİKAL YARALANMA ŞÜPHESİNDE YAPILABİLİR



OROFARENGEAL AİRWAY  YERLEŞTİRİLMESİ



C - SERVİKAL COLLAR  
(BOYUNLUK)

BOYUNU KORU VE BOYUNLUK TAK

•



ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI

• Solunum arresti

• Hava yolu koruyucu reflekslerinin yokluğu

• Hava yolu tıkanıklığı gelişme riski var

(İnhalasyon yanığı, fasiyal kırık, status epileptikus)

• GKS < 8-10

• Maskeyle yeterli O2 sağlanamaması

(O2 sat <%90, PO2<60’ın altında olanhastalar)

• Hiperventilasyon gereken kapalı kafa travması



DİKKAT
• Orotrakeal Entübasyon

- Hava yolunda yabancı cisim, tıkanma

- Maksiller, mandibular fraktür

- Trakeal, laringeal yaralanma

- Servikal yaralanma

• Nazotrakeal Entübasyon

- Burun ve orta yüz fraktürleri

- Bilinen koagülopati



İLERİ HAVA YOLU

• Endotrakeal entübasyon****

• Zor hava yolu

Alternatif hava yolu

– Larengeal maske

–Kombitüp  

Cerrahi hava yolu

– Kirikotirotomi



Zor Entübasyon-LMA



Zor Entübasyon-Kombi Tüp



Cerrahi Hava Yolu-Kirikotirotomi



B-(BREATHİNG)

• BAK
– Göğüs ön yüzünde hematom, ekimoz, penetre yaralanma

– Her iki hemitoraksın simetrisine

– Göğüs hareketlerine (paradoksal hareket var mı?)

– Jügüler venöz dolgunluğa

– Trakeal deviasyon

• DİNLE
– Solunum sesleri yokluğu!!

– Solunum hızı, derinliği, tipi, ek ses?

• HİSSET
– Cilt altı amfizem

– Krepitasyon



B- ALTI ÖLÜMCÜL GÖĞÜS YARALANMASI  

(BİRİNCİL BAKIDA TESPİT ET)

• Hava yolu obstrüksiyonu

• Tansiyon Pnömotoraks

• Açık Pnömotoraks

• Masif Hemotoraks

• Flail chest (yelken göğüs)

• Kardiyak tamponad



TANSİYON PNÖMOTORAKS

Tanı

• Dispne, taşikardi

• Trakea karşı tarafa deviye

• Lezyon bölgesinde

- sesler az/yok

- Hemitoraks daha yüksek

- Perküsyon timpan ses

• Boyun venlerinde dolgunluk

Tedavi

• 2. İKA midklavikular hat

14-16 G branülle

acil dekompresyon

• Tüp torakostomi



AÇIK PNÖMOTORAKS

Tedavi

• Vazelinli gazlı bezle deliğin üç

tarafını bantlayıp bir taraftan

hava çıkışı sağlanır

• Delik kapatılır

• Tüp torakostomi



MASİF HEMOTORAKS

Tanı

• Yara bölgesinde solunum sesi  

az/yok

• Perküsyonla matite

• Boyun venlerinde düzleşme

• Şok bulguları



MASİF HEMOTORAKS

Tedavi

• Tüp torakostomi

• Acil Torakotomi

-Göğüs tüpüne plevral  

boşluktan ilk girişte1500 ml kan

- İzlemde 200 ml/saat kanama



FLAIL CHEST (YELKEN GÖĞÜS)

Tanı

• 2 veya daha fazla komşu kot, 2

veya daha

kırıldığında,

fazla noktadan  

toraksta bir bölüm

serbest hareket eder

• Paradoksal solunum

Tedavi

• Pulmoner kontüzyon eşlik eder

• O2

• Analjezi için İnterkostal blok

• Mekanik ventilasyon



KARDİYAK TAMPONAD

Tanı

• Beck Triadı

- Hipotansiyon

- Juguler venöz dolgunluk

- Kalp seslerinin derinden gelmesi

• EKO (yatakbaşı) Tedavi

• IV sıvı (hızlı)

• Perikardiyosentez (15-20 ml)

• Torakotomi



C -(CİRCULATİON) DOLAŞIM

DOLAŞIM VE KANAMA KONTROLÜ

• Hemodinamik durum

– Bilinç Bozukluğu

– Nabız (hızlı, ince nabız)

Karotis → 60 mmHg

Femoral → 70 mmHg  

Radiyal → 80 mmHg

– Deri Rengi (% 30 kayıplarda)

– Kapiller dolum zamanı

– Kan basıncı (geç bulgu)



Kanama kontrolü - Şok nedeni

• Toraks içine kanama

• Batın içi kanama

• Retroperitona kanama

• Pelvis içine kanama

• Femur kırığına bağlı kanama

• Eksternal kanamalar (Penetran yaralanma, Skalp vb.)



TRAVMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN ŞOK

AKSİ İSPATLANINCAYA KADAR  

HİPOVOLEMİK ŞOK OLARAK 

KABUL  EDİLİR!!!

Altın saatlerdeki en sık ölüm nedeni

KANAMADIR!!



C - DOLAŞIM
• Eksternal kanamalara tampon

• İki büyük İV yol (14-16 G)

• Kan grubu ve kros (CBC, kan grubu)

• Kristaloid sıvı (SF / Ringer Laktat) hızlı infüzyona başlanır

• Büyük bir santral kateter ?

• HİPOTANSİF RESÜSİTASYON (AKTİF KANAMALARDA)

• Evre 2-3-4 şok bulguları olan hastalara FAST hızlıca  

uygulanmalı



GLASGOW KOMA SKALASI(GKS)

E (Eye – göz) M (Motor – motor) V (Verbal –

sözel)

E4 spontan açık

E3 söz ile açık

E2 ağrı ile açık

E1 yanıtsız

M6 emirlere uyuyor

M5 ağrıya lokalize  

M4 ağrıya çekme  

M3 ağrıya dekortike

M2 ağrıya deserebre  

M1 ağrıya yanıtsız

V5 oryente

V4 konfüze

V3 anlamsız

kelimeler  V2 

anlamsız sesler  

V1 yanıtsız



RESÜSİTASYON

• HAVAYOLU: Havayolu açıklığı yeterli mi? Entübasyon gerekiyor  

mu? Cerrahi hava yolu gerekiyor mu?

• SOLUNUM: 6 ölümcül toraks travması var mı? tüp torakostomi,

perikardiyosentez, acil torakotomi gereki yor mu?

• DOLAŞIM: Travmatik hemorajik şok var mı? ? Sıvı tedavisini izle,

acil kan transfüzyonu?? Şok tedavisine yanıtını değerlendir (CVP,

idrar miktarı, TA, Nb, kapiller dolum zamanı)

• Acil Cerrahi?



TRAVMADA RADYOLOJİ

• Lateral Servikal, odontoid

• PA AC Grafisi

• Pelvis

• LSV, Dorsal

• Diğer (yaralanmaya özgü)



İKİNCİL BAKI
• ABC tekrarı

• Tepeden - Tırnağa

• Bak-Dokun-Hisset

• Tam ve eksiksiz hikaye ***

• Tam ve eksiksiz muayene***

• Kesin tedaviler

• Sık aralıklarla vital bulguların kontrolü***

• Konsültasyonlar

• HER BULGUNUN KAYDEDİLMESİ



Travma-Takım Çalışması

Travma resusitasyonu yüksek riskleri olan

bir takım sporudur!

Maçı kaybetmek = Hastayı kaybetmek















EĞİTİMİ TAMAMLA
BUTONUNA 
TIKLAMAYI

UNUTMAYIN!

TEŞEKKÜRLER…


