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1.  AMAÇ

Bu talimatın amacı; “Crash Card” ilaç, ekipman ve malzeme kontrolünde standart bir yöntem belirlemektir.

2.  KAPSAM

Bu talimat, “Crash Card” ilaç ve malzeme kontrolüne yönelik tüm faaliyetleri kapsar.

3.  SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından hemşireler ve birim amirleri sorumludur.

4.  TANIMLAR

4.1. Crash Card: Sağlık profesyonelleri tarafından ileri yaşam desteği için gerekli ilaç, malzeme ve ekipmanı

içeren, düzenli olarak kontrol edilerek her an kullanıma hazır tutulan acil müdahale arabasıdır.

5.  UYGULAMA

5.1. “Crash Card”ın İçeriği, Düzeni ve Bulunacağı Yerlerin Belirlenmesi

5.1.1.  “Crash Card”da bulundurulacak ilaçlar ve Hastane içinde bulunacağı yerler CPR Ekibinin önerisi ile

senede bir gözden geçirilir.

5.1.2.  CPR Ekibi ve “İlaç Yönetimi Ekibi” tarafından “Crash Card”da bulunacak ilaç  ve malzemelerin yerleri

standart olarak belirlenir.  Hastane içinde kullanılan tüm “Crash Card”ların aynı düzende olması sağlanır.

İsim, ambalaj ve flakon tipi açısından benzerliği olan ilaçlar yan yana bulundurulmaz.

5.1.3. CPR ekibi ve “İlaç Yönetimi Ekibi” tarafından riskli olduğu düşünülen bir alan olması ve “Crash Card”

arabası bulundurulamayacak bir alan ise acil çantası bulundurulabilir.

5.2. “Crash Card”ın Güvenliğinin Sağlanması ve Kontrolü

5.2.1.  Tüm  “Crash  Card”ların  CPR  Ekibi  ve  “İlaç  Yönetimi  Ekibi”  tarafından belirlenmiş olan  düzende

oluşturulması Servis Sorumlu Hemşireleri tarafından sağlanır ve düzenli olarak kontrol edilir.

5.2.2.  “Crash Card” kilitli  olarak yangın kaçış alanlarını  ve müdahale noktalarını  engellemeyecek şekilde

ulaşılabilir yerde, her zaman kullanıma hazır bulundurulur. “Crash Card”daki ilaç ve malzemeler sadece acil

durumlarda kullanılır.
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5.2.3.  “Crash  Card”lardaki  ilaçların  ve  malzemelerin  güvenliğini  sağlamak  üzere  kilit  sistemi kullanılır.

Kullanım  ve  kontrollerden  sonra  yeni  kilit  takılır.  Yedek  kilitler  “Crash  Card”  içinde  bulundurulmaz.

Hastanede  stok  olarak  tutulan  yedek  kilitler  “Sarf  Malzeme  Depo  Sorumlusu”nun  sorumluluğundadır.

Katlara verilmiş olan yedek kilitler servis sorumlu hemşiresinin sorumluluğunda, hemşirelerin ulaşabileceği

güvenli  bir  yerde  saklanır.  Kontroller  sırasında  kilit  numarası  “ACİL  ARABASI(CRASH-CARD)  İLAÇ  STOK

DURUM VE KONTROL  FORMU”na kaydedilir.

5.2.4.  Crash  Card  içinde  kontrol  listesinde  adı  geçen  malzeme  ve  ilaç  dışında  herhangi  bir şey

bulundurulmaz.

5.3. Her  kontrolde;  Crash  Cardda  bulunan  ilaç  ve  malzemelerin  sayısı,  çalışır  durumda  olması  gereken

malzemelerin (larengeskop, ambu v.b) fonksiyonu kontrol edilir.

5.4. Aspiratör  ve  defibrilatör  kullanılmadığı  durumlarda  sürekli  şarjda  tutulur.  Günlük  olarak  şarjdan

çıkartılarak “Laringoskop,Aspiratör,Defibilatör  ve  Acil  Arabası  Üst  Ekipman  Günlük  Kontrol  ve  Takip

Formu”ndaki adımlar doğrultusunda kontrol edilir.

5.5. Kontroller  sırasında  larengeskop  ve  ışık  kaynağının  ışık  kalitesine  dikkat  edilir.  “Crash  Card” içinde

mutlaka yedek pil  bulundurulur. Laringoskop,Aspiratör,Defibilatör  ve Acil  Arabası  Üst Ekipman Günlük

Kontrol ve Takip Formu’’na kaydedilir

5.6. Oksijen tüpünün basıncı her şift / vardiyada kontrol edilir, oksijen seviyesi 50 barın altına düştüğünde

teknik servise haber verilerek değiştirilmesi sağlanır.

5.7. Müdahale  sırasında  kullanılan  yeniden  kullanılabilir  malzemelerin  (ambu,  larengeskop  kaşıkları  ve

guidalar) temizliği “Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı”na uygun olarak yapılır.

5.8. Kontroller ve kullanım dışında kilidin kırılmış olduğu tespit edilir ise durum başhemşirelere rapor edilir.

5.9. Günlük Kontroller

5.9.1. Her gün aspiratör, defibrilatör, oksijen tüpünün basınç seviyesi, yetişkin ve pediatrik ambu ayrıca kilit

altında tutulmayan diğer malzemeler ve kilit numarasının son takılan kilit numarası ile aynı olduğu bölüm

hemşireleri tarafından kontrol edilir.

5.10. Aylık Kontroller

5.10.1.  Sarf,  steril  malzemeler  ve  ilaçların  son  kullanım tarihleri  her  ayın  ilk  mesai  günü  08:00–  16:00

mesaisinde  Servis  Sorumlu  Hemşiresi  ve  kontrolün  yapıldığı  gün  gündüz  vardiyasında  çalışan  servis

hemşiresi  tarafından kontrol  edilir.  Polikliniklerde  bulunan “Crash Card”lar  katta bulunan ilgili  poliklinik

hemşireleri tarafından birlikte kontrol edilir.

5.10.2.  Son kullanım tarihine en az 3 ay kalan ilaçlar kurum eczanesine iade edilerek yerine son kullanma

tarihi  en  az  6  ay  olan  ilaçlar  alınır.  “ACİL  ARABASI(CRASH-CARD)  İLAÇ  STOK  DURUM  VE  KONTROL

FORMU”nda stokta bulunan ilacın en yakın miyadlısı kaydedilir.
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CRASH CARD VE DEFİBRİLATÖR KONTROL TALİMATI

5.10.3.  Son kullanma tarihine en az 3 ay kalan malzemeler  Sarf Depo Birimi’ne iade edilir. Son kullanma

tarihi 3 aydan daha uzun süreli olarak Sarf Depo Birimi’nden temin edilen malzemelerden en yakın miyadlısı

“ACİL ARABASI(CRASH-CARD) İLAÇ STOK DURUM VE KONTROL  FORMU”na kaydedilir.

5.10.4.  Crashcard arabalarının üzerinde (uygun hacimlerde, örneğin 1 lt.’lik şişe) acil durumda kullanılmak

üzere  distile  su  hazır  bulundurulur.  Acil  müdahale  sırasında distile  su  şişesinden crashcart’a  ait  oksijen

manometresine su konulur. Distile suyun her an crashcard üzerinde olup olmadığı kontrol edilir.

5.11. Crash Card Üzerindeki Oksijen Manometresinin Kontrolü ve Dezenfeksiyonu

5.11.1.  Oksijen manometrelerinin dezenfeksiyonu Merkezi Sterilizasyon Ünitesi tarafından  yapılmaktadır.

Ancak;  serviste  /  poliklinikte  dezenfeksiyon  yapılması  gerekliyse,  klor  tablet  1,5  litrelik  suya  5  tablet

konularak, oksijen manometresi 15 dk. bu çözeltide bekletilir.

5.11.2. Oksijen manometresi 15 dk. sonra solüsyondan çıkarılarak, bol steril distile su ile yıkanır.

5.11.3.  Dezenfeksiyon  işlemi  bittikten sonra  klor  tabletle  hazırlanmış solüsyon  bekletilmeden, lavaboya

dökülür.

5.11.4. Oksijen manometresinde sadece distile su kullanılır.

5.11.5. Kullanılmayan oksijen manometresi boş, kuru ve temiz tutulmalıdır.

5.11.6.  Her  yeni  hasta  için  temizlenip  dezenfekte  edilmiş ve  kurutulmuş yeni  bir  oksijen manometresi

kullanılır.

5.11.7.  Gezici / taşınabilir oksijen tüpü ile hasta transfer edildiğinde oksijen manometresi işlem bittikten

hemen  sonra  (tekrar  aynı  hastada  kullanılmayacaksa)  klor  tabletle  hazırlanacak  solüsyonla  dezenfekte

edilmelidir.  Bu  işlem,  gezici  /  taşınabilir  oksijen  tüpünün  bir  hastadan  başka  bir  hastaya  kullanıma

geçmesinde de uygulanır.

5.12. Kullanım Sonrası Kontrol

5.12.1. Müdahale sonrasında yapılan kontrollerde form üzerinde hasta protokol numarası belirtilir.

5.12.2. “Crash Card”daki ilaç ve malzemeler her kullanımdan sonra Sorumlu Hemşire/Supervisor Hemşire ve

“Crash  Card”ı  kullanan  hemşire  tarafından  kontrol  edilir.  Ayrıca  her  ayın  ilk  mesai  günü  08.00–16.00

mesaisinde  kontrol  edilir.  Her  kullanım  sonrası  eksikler,  uygun  olarak  temin  edilir.  “Crash-card”  “ACİL

ARABASI(CRASH-CARD) İLAÇ STOK DURUM VE KONTROL  FORMU”na göre kontrol edilir ve kayıt edilir.

5.12.3. Crash-Card Kontrol Formu “Crash Card” üzerinde bulundurulur.
ARABASI(CRASH-CARD) İLAÇ STOK DURUM VE KONTROL  FORMU ise ‘’crash-card’’ içerisinde bulundurulur.
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6.  İLGİLİ DOKÜMANLAR

Sterilizasyon / Dezenfeksiyon Talimatı

ACİL ARABASI(CRASH-CARD) İLAÇ STOK DURUM VE KONTROL   
FORMU

Crash-Card Kontrol Formu

Laringoskop,Aspiratör,Defibilatör ve Acil Arabası Üst Ekipman
Günlük Kontrol ve Takip Formu


