59. Olay Yeri Yönetimi
Tanımlar
Çoklu kazalar ve patlamalar gibi büyük çaplı hasara, yaralanmalara ve ölümlere sebep veren olaylarda eldeki
kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri, arama
kurtarma personeli ve itfaiye birimlerinin organize çalışması ile yapılan acil müdahale yönetimidir.
Amaç
Olay yeri yönetiminin amacı fazla sayıda acil müdahale personeli ve tıbbi araç-gereç gerektiren acil durumların
(zincirleme trafik kazası, patlama, afet vb.) etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesidir.
Uygulama Basamakları
✓

Olay haberinin 112 Komuta Kontrol Merkezine (KKM) bildirilmesi,

✓

Görevli ilk ambulans ekibinin olay yerine ulaşması ve olay yeri yönetimine başlaması,

✓

Olay yerindeki risklerin ve güvenlik için sorun oluşturabilecek tehlikelerin değerlendirilmesi,

✓

İlk değerlendirme sonucunda gerekli kaynakların belirlenmesi ve 112’ye bildirilmesi,

✓

Triyajın uygulanması,

✓

Yaralıların hastaneye sevk edilmesi,

✓

Olay yerindeki tüm hastaların sevki tamamlandıktan sonra olay yerinin son kez değerlendirilmesi,
olayın raporlanması ve raporların ilgili mercilere iletilmesi.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
✓

Olay yeri yönetimi belli bir sürece bağlı kalınarak yapılmalıdır. Bu süreç Komuta Kontrol Merkezine
(KKM) haberin ulaşması ile başlar, müdahalenin değerlendirilmesi ve raporlama ile sonlanır.

✓

Olayın büyüklüğüne göre deneyimli bir sağlık personeli olay yeri yöneticisi olarak atanmalıdır.

✓

Olay yeri güvenliği birinci öncelikte olmalıdır. Çünkü ikincil kazalar hem müdahale personelinin hem
de yaralıların hayatını tehlikeye atabilir.

✓

Müdahalede adli durumlar göz önüne alınmalı ve delillerin korunması için azami önem gösterilmelidir.

✓

Olay yönetimi bittikten sonra müdahale personelinin psikolojik etkilenme durumu dikkate alınmalıdır.

✓

Olay yönetiminin değerlendirme aşamasında göze çarpan eksiklikler kaydedilmeli ve bu kayıtlar
doğrultusunda sonraki olay yeri yönetimine hazırlık planları yeniden gözden geçirilmelidir.

Kullanılan Araç ve Gereçler
✓

Olay yeri yönetimi bir “ekipler çalışması” ile gerçekleştirilir. Bu açıdan hem tıbbi araç ve gereçlere hem
de diğer ekiplerin (güvenlik, itfaiye, AFAD) kullandığı ekipmanlara ihtiyaç vardır.

✓

Olay yeri yönetiminde sağlık ekiplerinin kullandığı başlıca araç-gereçler aşağıda sıralanmıştır.
•

Telsiz

•

Emniyet şeridi

•

Megafon

•

Triaj kartları
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•

Sedyeler

•

Temel ve ileri yaşam desteği sağlamak için kullanılan her türlü araç-gereçler

İşin Riskleri
Hastada Oluşabilecek Riskler

Çalışanda Oluşabilecek Riskler

✓ İkincil kaza ve yaralanmalar

✓ İkincil kaza ve yaralanmalar

✓ Hasta veya yaralılara ulaşılamaması
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