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Doküman Kodu: AS.YD.05 

Yayın Tarihi: 29.02.2016 

TRAVMA  ALGORİTMASI 
 
 

Revizyon Tarihi: 
Revizyon No:00 

 
 

Uygun acil servis ekibini hazırla 
Uygun ekipmanı hazırla 

MULTIPL TRAVMA ALGORİTMASI 

Uygun yardımcı personeli hazırla (laboratuvar, radyoloji, kan merkezleri, güvenlik) 

 

Hastanın Triajını belirle 
 

Hastanın A-B-C-D-E sini değerlendir 
A:Havayolu açıklığı 
B: Solunum ve ventilasyon:%100 O2 ile solutmaya başla .Solunumu varsa O2 başla 
C: Dolaşım ve kanama kontrolü:Dolaşım ve kanama kontrölü 
D: Kısa Nörolojik değerlendirme 

 
 

Hastayı ABCD yi tekrar değerlendir ve sevk ihtiyacı olup olmadığını belirle 

 

GRAFİ: Künt travması olan hastalarda lateral servikal, AP akciğer, ve AP pelvis grafi mutlaka resusitasyon odasında seyyar röntgen cihazı ile çekilmelidir. Grafi çekim 
işlemi resusitasyonu aksatmamalıdır. Servikal grafi serisi sonradan mutlaka AP ve odontoid grafi ile tamamlanmalıdır. 

 

İKİNCİL BAKI: Tüm yaralanmalar için tam ve eksiksiz bir muayene kesin tedaviler i bu aşamada yap. 
Tepeden – tırnağa muayene: bakarak, dokunarak, hissederek. Tespit edilen problemler hızla kontrol altına alınmalıdır 

 

7. Spesifik tedavileri ve tetkikleri uygula 
Tetanoz profilaksisi 0.5 cc toksoid uygula 
Perineal, vajinal ve rektal laserasyon varsa antibiyotik ver 
Batında olası içi boş organ yaralanması için antibiyotik ver 
Nörolojik bozulma (herniasyon) için iv mannitol 1 g/kg ver 
Spinal yaralanmada erken tedavi ilk 6 saatte; Prednizolon 30 mg/kg iv puşe, 5.4 mg/kg/saat dozda 23 saatlik iv infüzyon başla 

 

Hastanın yeniden değerlendirilmesi: 
Hastanın durumundaki ve resusitasyona yanıtındaki herhangi bir değişikliği değerlendir ve not et 

 

 

Sevk gerekli ise, sevk öncesi bağlantı kurularak, sevk sırasında olası problemler için önlem alınarak sevk et 



 

KAFA TRAVMALARI 
 

Kafa travmalı hastanın Glaskow Koma Sklasını  belirle 
 

GKS :15 
 

 
Bilinç kaybı yok 
Post travmatik anemnezi yok 
Risk faktörü yok 

Bilinç kaybı 30 dk dan az 
Post travmatik anemnezi 60 dk az 

Risk faktörü yok Risk faktörü yok 
 
 

 
Kısa süreli gözlem (2 saat) 

 

BBT BBT 

 
 
 
 

GKS de 

gerileme yok 

 
 

 

İkaz bilgileri ile 

taburcu 

 
 
 
 
 

BBT: Bilgisayarlı  Beyin Tomografisi 

Cerrahi değilse en az 
 
 

 
24 saat yatış ve klinik 

 
 

 
gidişe göre gerekirse 

 
 

 
BBT 

 
 

 
ERİŞKİN GKS 

 

 
PEDİATRİK GKS 
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GKS de 

gerileme var 

Normal ise 

ikaz bilgileri 

ile taburcu 

Normalse en az 

24 saat yatış 

GKS de gerileme 

halinde ve 

taburcu 

öncesinde BBT 

Anormal bulgular 

 

Cerrahi 



GKS :13-14 GKS:9-12 GKS:8- 

BBT 
Risk faktörü var 

veya yok 

BBT 

Cerrahi veya 
medikal tedavi 
için kesin yatış ve 
gözlemde seri BBT 

Normalse en az 24 
saat yatış, gözlem 
GKS de gerileme 
halinde ve taburcu 
öncesinde BBT 

Anormal 
bulgular 

Cerrahi 

Hasta  veya yakınına yazılı 
olarak ikaz bilgileri verilecek 

Cerrahi değil 
ise en az 24 
saat yatış ve 
klinik gidişe 
göre gerekirse 
seri BBT 

GÖZ AÇMA PUAN GÖZ AÇMA PUAN 

Spontan 4 Spontan 4 

Sözlü uyaranla 3 Sözlü uyaranla 3 

Ağrılı uyaranla 2 Ağrılı uyaranla 2 

Yanıt yok 1 Yanıt yok 1 

VERBAL YANIT  VERBAL YANIT  
Oryante 5 Oryante 5 

Konfüze 4 Konfüze 4 

Uygunsuz Yanıt 3 Uygunsuz Yanıt 3 

Anşılmaz sesler 2 Anşılmaz sesler 2 

Yanıt yok 1 Yanıt yok 1 

MOTOR YANIT  MOTOR YANIT  
Emirlere uyar 6 Emirlere uyar 6 

Ağrıyı lokalize eder 5 Ağrıyı lokalize eder 5 

Ağrıyı çeker 4 Ağrıyı çeker 4 

Ağrıya fleksör yanıt 3 Ağrıya fleksör yanıt 3 

Ağrıya ekstansör yanı 2 Ağrıya ekstansör ya 2 

Yanıt yok 1 Yanıt yok 1 
BEYİN TOMOGRAFİSİNDE ANORMAL BULGULAR 

Kranial fraktür ( lineer, çökme, kafa tabanı) 

Epidural-subdural hematom 

Kontüzyon 

İntrakranial hemoraji 

Beyin Ödemi (lokal-diffüz) 

Subaraknoid kanama 

Pnömosefali 

Kafa Travmalı Hastaya Taburculukta İkaz Bulguları 
Şiddetli baş ağrısı 

Fışkırır tarzda kusma 

Anşılmayan mantıksız konuşma 
Kol ve bacaklarda ani gelişen kuvvetsizlik 

Çevresindeki kişileri tanımama 

30 dk uzun süren hafıza kaybı 
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  ALT ÜST EKSTEREMİTE TRAVMALARI  



 
 

Hastanın ilk değelendirmesi yapılır 
Aktif bir kanamanın varlığı, dolaşım bozukluğu, nabız varlığı yada öncelikli başka yaralanmanın olup olmadığına bakılır. 
Eklem rotasyonu, his/motor kayıp olup olmadığına bakılır. 

 
Damar yolu açılır, sıvı replasmanına başlanır. 
Laboratuvar tetkikleri istenir 

 
 
 

Hemodinamiyi bozan eksteremite varlığında hasta ameliyathane şartlarında değerlendirilir. 
 
 
 

İki yönlü direkt grafi çekilir. 
 
 

 

Ortopedi ve/veya plastik cerrahi konsültasyonu istenir 
 
 

 

Konsültasyon istenen doktorun direktifleri doğrultusunda ileri görüntüleme tetkikleri (BT, MR) yaplır. 
Ağrıyı azaltmak için ağrı kesici yapılabilir. 

 

 
İskemi süresi 6 saati geçmediği durumlarda ; gerekli altyapı ve uzmanın bulunması durumunda, cerrahi müdahale yapılır. 
Gerekli uzman ve ekipman yok ise ileri merkeze sevk edilir. 
*Ampute uzuv soğuk zincire uygun olarak ( ringer yada NaCLl ile nemlendirilmiş gazlı bir beze sarılarak plastik bir torbaya konulur. ağzı 
sıkıca kapatılır. su ve buz karışımı olan başka bir torba içinde koyulur.) 
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