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Acil Durumlar Listesi:
Uluslararas 32 Parametre
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uur Kayb na Neden Olan Her Türlü Durum
MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozuklu u türleri,
kan bas nc n beyin kanamas vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
Zehirlenmeler
Ciddi Genel Durum Bozuklu u: Ya k, besin yetersizli i, yetersiz bak m, uzun süren a r hastal k vb. nedenlerle
n genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulmas .
ki inin sa
Trafik Kazas
Ani Felçler
Migren ve/veya Kusma, uur Kayb yla Beraber olan Ba a lar
Ast m Krizi, Akut Solunum Problemleri
n konvizyona (havale)
Yüksek Ate : Zehirlenme, infeksiyon hastal klar , s cak çarpmas vb. nedenlerle vücut
ya da kalp ritim bozukluklar na yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C üzeridir) yükselmesi.
Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollar nda t kanmaya yol açabilecek ciddiyette
alerji ya da tansiyon dü mesi durumlar .
Akut Bat n: Mide, barsak gibi içi bo organlar n delinmesi, t kanmas ya da dü ümlenmesi, iltihaplanmas , vb. gibi
acil müdahale gerektiren durumlar.
Yüksekten Dü me
Ciddi Kazalar , Uzuv Kopmas
Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonlar dolay yla da ya amsal fonksiyonlar etkileyebilecek,
beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastal klar.
Elektrik Çarpmas
Ciddi Göz Yaralanmalar
Kur unlanma, b çaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb
Renal Kolik: Böbrek ta lar n yol açt , ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasar na yol açabilecek
iddetli a olu turan durum.
sald rganl a yol açan nörolojik ya da psikolojik rahats zl klar.
Akut Psikotik Tablolar: A
Suda Bo ulma
ntihar Giri imi
Donma, So uk Çarpmas
Is Çarpmas
Ciddi Yan klar
Yeni Do an Komalar
Ba lam Do um Faaliyeti (Su Kesesinin Bo almas )
Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet ( eker hastal ) ve bölerek yetersizli inin neden oldu u bilinç
bulan kl ndan ba lay p tam bilinç kayb na (koma) kadar girebilecek durumlar.
Genel Durum Bozuklu unun E lik Etti i Dializ Hastal
Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya ç kan, hayat tehdit edecek boyutlarda iç veya d
kanamalar.
Omurga ve Alt Extremite K klar : Büyük d veya iç kanamaya yol açan bacak k klar ve her türlü omurga
klar .
Tecavüz
Dekompresyon (Dalg ç) Hastal : Halk aras nda vurgun yemek olarak tabir edilen durum.

Önemli Not: Yukar daki tan mlamalar oldukça basitle tirilmi ekilde, yol gösterici olmalar amac yla yap lm lard r. T bbi
bilgisi olmayan ki ilerin sadece yukar daki bilgilere dayanarak ya da bir sa k personelinin kendisine telefonda iletilen
bilgilere göre aciliyet de erlendirmesi yapmas zaman zaman mümkün olmayabilir. Sa k durumunun aciliyet te kil edip
etmedi inin fiziki muayene esasl oldu unu unutmay z.
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