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Yayın No: S-001 

Ensefalopati Grade 3 Hastalar Entübe Edilmeli mi? 

İlhan Ocak1 

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi /Karaciğer Nakli Yoğun Bakım Ünitesi 

GİRİŞ - AMAÇ: Akut ve Kronik Karaciğer yetmezliklerin de ortaya çıkan amonyak yüksekliğinin 
hepatik ensefalopatiye neden olduğu kabul gören görüştür. Ensefalopati 3 ve üzeri hastaların entübe 
edilmesi gerektiği literatür ve algoritmalarda belirtilmektedir1,2,3.Çalışmamızda üçüncü basamak 
yoğun bakım ünitemizde karaciğer yetmezliği tanısı alan hepatik ensefalopati gelişen grade 3 olan 
hastalara entübasyon yerine Non-invaziv Mekank ventilasyon(NIMV) uyguladık.Komlikasyonlarını 
takip ettik. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Temmuz 2021-Temmuz 2022 tarihleri arasında Başaksehir Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi Organ Nakil ve Hepato-pankreato-Bilier Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde takip edilen 
hastaların kayıtları geriye dönük incelendi. Bu hastaların 17’sinde akut yada kronik karaciger 
yetmezliği nedeniyle grade I-IV arasinda hepatik ensefalopati mevcuttu. Bu grupdaki ensefalopati 
grade III olan 9 hastaya Non-invaziv mekank ventilasyon(NIMV) uygulandı.Tablo 1’de NIMV değerleri 
mevcut. Bu hastalara artificial liver support tedavisine de devam edildi. Acute physiology and chronic 
health evaluation (APACHE II), West Haven Classification ve Glasgow Koma Skoru(GKS) skorlamaları 
kullanıldı. 

Tablo 1. Non-invaziv Mekanik Ventilatör değerleri 

Tablo 1. Non-invaziv Mekanik Ventilatör değerleri 

NIMV parametreler                                        Ortalama (aralık) 
PEEP (cmH2O)                                              8(6-10) 
Pdestek(cmH2O)                                           14(10-16) 

Fio2                                                               0,40 (0,35-0,55) 
NIMV süresi(gün)                                          6(4-9) 
Spo2(%)                                                      99(97-100) 

PEEP: Pozitif ekspiryum sonu basıncı, Pdestek: Destek basıncı, Fio2: Hastaya 
verilen havanın oksijen yüzdesi, NIMV: Non-invaziv Mekanik Ventilasyon, Spo2: 
hastanın oksijen doygunluğu 

 

 

 

 



 

 

BULGULAR: 17 hasta 6 kadın ve 11 erkek’den oluşuyordu. Yaş ortalaması 51 (35-64) idi. Bu grubun 
ensefalopati I-II mevcut 8 hastaya, 2-4 lt/dk’dan oksijen desteği sağlandı. Ensefalopati grade III olan 
9 hastaya NIMV uygulandı.NIMV uygulanan gruptaki 2 hastanın grade III olan ensefalopati grade IV 
oldu.Orotrakeal entübe edildi.NIMV uygulanan 5 hastada recovery oldu.Servise çıkarıldı.2 hasta da 
karaciğer nakli oldu. Bu hastaların takiplerinde solunumsal herhangi bir komlikasyon olmadı. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Ensefalopati grade III üzeri hastaların entübe edilmesi literatüre ve 
algoritmalara uygun olarak da yaygın kullanılmaktadır.Bu retrospektif çalışmamızda, ensefalopati 
garade III olan hastaların entübe edilmeden, NIMV uygulaması ile sürdürülmesi, uygun ortam ve 
yoğun monitorizasyon altında uygulanabilir olduğu kanaatine vardık. Ancak çalışmamızın retrospektif 
olması ve kontrol grubunun olmaması nedeniyle konu ile ilgili randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç 
vardır 

Anahtar Kelimeler: Hepatik Ensefalopati, Karaciğer Yetmezliği, Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon 
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Yayın No: S-002 

Palyatif Bakım Çalışanlarında Umutsuzluk Düzeyinin 
Değerlendirilmesi 

Ömer Emgin1, Gizem Celep2, Kazım Rollas1 

1Anestezi Yoğun Bakım ve Anestezi Palyatif Servisi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Anestezi Palyatif Birimi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ - AMAÇ: Umutsuzluk, geleceğe dair olumsuz beklentilerden oluşan bir durum olarak 
tanımlanmıştır (1). Palyatif bakım, yoğun bakım, onkoloji servisleri gibi servislerde görev yapan 
sağlık çalışanları daha fazla ölümle karşılaşmaktadır. Dolasıyı ile bu gibi ölüm oranı yüksek servislerde 
çalışan sağlık personelleri ölümün engellenememesini; çaresizlik, başarısızlık ve umutsuzluk olarak 
görebilmektedirler (2).Çalışmada; ölüm ve ağır hasta oranları diğer servislerden yüksek olan palyatif 
serviste görev yapan sağlık personellerinin umutsuzluk düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Araştırmada umutsuzluk düzeyinin belirlenmesi için “Beck Umutsuzluk Ölçeği” 
kullanılmıştır1. Eylül 2022 ayı itibari ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif 
servislerinde 6 aydan uzun süredir görev yapan sağlık çalışanları dahil edilmiştir. Veri analizlerin 
“SPSS 22” programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik metotları 
kullanılmıştır (yüzde, ortanca, median). 

BULGULAR: Toplam 31 kadın (%62 ), 19 erkek (%38) olmak üzere 50 gönüllü ile çalışmamız 
tamamlandı. Yaş ortalaması (SD) 34,2±7,7 yıl idi. Toplam grupta Beck skoru ortancası (%25-75 
aralık) 5,5 (3- 9) hafif seviyede sonuçlandı. Beck umutsuzluk düzeyi minimal olan 16 (%32), hafif 
olan 21 (%42), orta 10 (%20), şiddetli 3 (%6) kişi olarak sonuçlandı. Yarı zamanlı çalışanlar ile tam 
zamanlı çalışanlar, doktorlar ile hemşireler, evliler ile bekarlar, erkekler ile kadınlar 
karşılaştırıldığında; Beck skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Çalışmamızda umutsuzluk düzeyi; polisler, sivil savunma çalışanları ve engelli 
birey ebeveynleri üzerinde yapılan çalışmalara kıyasla daha düşük sonuçlanmıştır (diğer çalışmalar 
9.46, 9.16, 7.46 sırasıyla) (3). COVID-19 pandemi servislerinde çalışan sağlık personellerini 
kapsayan bir çalışma da ise Beck Umutsuzluk Ölçeği puan ortalaması 8,8 ± 6,1 şeklinde 
sonuçlanmıştır (4). Umutsuz düzeyinin tahmin edilenin altında gerçekleşmesi durumunu; çalışmanın 
yapıldığı kişiler ile çalışmayı yapan kişilerin aynı birimde görev yapması nedeniyle ortaya çıkmış 
olabileceğini düşünmekteyiz. Daha geniş katılımcı sayısıyla, çok merkezli çalışmaların yapılması 
verilerin daha sağlıklı değerlendirmesine katkı sağlayacaktır.Ölüm oranı yüksek ve yaşam sonu bakım 
yapan birimlerde görevli personellerin aralıklı değerlendirilmesi ve lüzum halinde psiko-sosyal destek 
verilmesinin sonuçları iyileştireceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Beck Umutsuzluk Ölçeği, Palyatif Bakım, Sağlık çalışanı 
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Yayın No: S-003 

Mor İdrar Torbası Sendromu: Olgu Sunumu 

Mehmet YAVUZ1 

1İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği. 

GİRİŞ - AMAÇ: Mor idrar torbası sendromu (MİTS),genellikle yaşlı kadınlarda ve uzun süreli kalıcı 
üriner kateteri olan kronik olarak güçten düşmüş hastalarda görülen idrarın mor renk değişikliği ile 
karakterizedir(1).Bu durum hasta yakınları ve sağlıkçılar için endişe verici bir görüntü olabilse de 
çoğunlukla idrar yollarında bakteri kolonizasyonundan kaynaklanmaktadır.Klinik pratikte nadir 
görülen bir durum olmakla birlikte görülme sıklığı çeşitli bölgelerden farklı serilerde,%8.3 ile %42.1 
arasında belirtilmiştir(2).Burada,bir yıldır yatağa bağımlı 85 yaşında bakım hastası olan kadın 
olgudaki mor idrar torbası sendromu sunulmuştur. 

OLGU: 85 yaşında kadın olgu,iskemik serebrovasküler olay sonrası bir yıldır yatağa bağımlı bakım 
hastası idi.Özgeçmişinde hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve atriyal fibrilasyon öyküsü 
mevcuttu.Kronik nosiseptif ağrı nedeniyle tramadol kullanımı olan olguda kronik kabızlık vardı. 
Olgunun bir yıldır aralıklı değişim yapılan silikon mesane kateteri mevcuttu.Yakınlarının idrar 
torbasının ve kateter hattının mor renge boyandığını görmesi üzerine tarafımıza başvurdu(Resim 
1).Yapılan tam idrar tetkikinde bol lökosit izlendi.İdrar kültür antibiyogramında Escherichia coli 
üredi.Sefepim duyarlı olması üzerine antibiyotik tedavisi başlandı.Mesane kateter değişimi ve 
antibiyotik tedavisinin üçüncü gününde idrar rengi normale döndü(Resim 2). 

Resim 1 

 

Mor renkte idrar torbası 

 

 

 

 



 

Resim 2 

 

Olağan renkte idrar torbası 

TARTIŞMA - SONUÇ: İdrarın mor rengi,idrarda bakteriyel enzimlerin oluşturduğu biyokimyasal 
reaksiyonların metabolik ürünlerinden kaynaklanmaktadır(3).Gastrointestinal sistem florası ile amino 
asit triptofanı indoksil sülfate dönüştürülür ve idrarla atılır,burada uygun alkali ortam ve bakteriyel 
enzimler mevcutsa indoksile parçalanabilir.Bozulma ürünleri,indigo ve indirubin,sırasıyla mavi ve 
kırmızı görünür. En yaygın bakterilerin Providencia türleri,Klebsiella pneumoniae,Proteus 
türleri,Escherichia coli,Enterococcus türleri,Morganella morganii ve Pseudomonas aeruginosa’dır.Risk 
faktörleri kadın cinsiyet, yaşlılık, kognitif bozukluk, kabızlık öyküsü, alkali idrar ve plastik idrar torbası 
kullanımı,bakteriüriyi içerir(4).MİTS iyi huyludur ve İYE olasılığı dışında herhangi bir anlamı olduğu 
gösterilmemiştir(5).Burada sunulan olguda da Escherichia coli üremesi olmuştu ve literatür ile 
uyumlu risk faktörlerini taşımaktaydı.Ve antibiyoterapi sonrasında beklenen düzelme olmuştu.MİTS 
olan 16 ve olmayan 44 hastanın katıldığı bir çalışmada asemptomatik bakteriürinin belirtisi 
olduğundan MİTS’li olgularda kötü mesane kateter bakımının göstergesi olabileceği 
vurgulanmıştır(6).Klinisyenlerin,MİTS hastaları ve endişelenmiş yakınlarına bu durumun öncelikle 
kötü bir gidişat göstergesi olmadığı fakat bakım ile ilgili iyileştirmeler gerektirdiği anlatılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: mor idrar torbası sendromu, bakteriüri, palyatif 
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Yayın No: S-004 

II.Basamak Dal Hastanesınde Ogılvıe Sendromuna 
Yaklaşım: olgu sunumu 

Ahmet Tolga EROL1, Mahmut Said Değerli1 

1Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 

GİRİŞ - AMAÇ: Ogilvie Sendromu, akut kolonik psödoobstrüksiyon olarak da adlandırılan, 
fonksiyonel bir hastalıktır ve kolonda mekanik bir obstrüksiyon olmadığı halde kolonun aşırı derecede 
dilatasyonuyla karakterizedir. Sıklıkla hastanede yatan, ileri yaş hastalarda görülür(1).Bu yazımızda, 
başvurmuş oldukları bütün merkezlerden tedavisi mümkün olmayan bir sürecin içinde oldukları 
söylenen fakat anesteziyoloji ve reanimasyon doktoru gözüyle palyatif bakım ünitesinde takibe 
alınarak şifa ile taburculuğu sağlanan bir hastayı sunmayı amaçladık. 

OLGU: 88 yaşında kadın hasta, iki aydır iştahta azalma ve son 1 haftada karın bölgesinde şişlik 
şikayeti ile dış merkezlerde tetkik edilmiş. Yapılan değerlendirmeler neticesinde patoloji saptanmamış 
olup palyatif amaçlı kliniğimize yönlendirilmiş.Hastanın başvurusunda nörolojik olarak normal ama 
uykuya meyilli, sarkopenik görünümde ve batında yaygın distansiyonu mevcuttu. Laboratuar 
parametrelerinden Laktat normal, üre:58.2 mg/dL, Kreatinin 1.2 mg/dL, Sodyum 152 mmol/L, 
Potasyum:2.6mmol/L, Klor 113 mmol/L, Kalsiyum 7.1 mg/dL, Demir 21 mg/dL, Albumin 28.2 g/L 
idi. Hastaya parenteral nütrisyon başlandı. Elektrolit replasmanı yapıldı. Batın distansiyonu 
gerilemeyen hastaya bilgisyarlı tomografi planlandı. BT’de kolon en geniş yerinde 109mm olarak 
ölçüldü.Uyanıklığı artan elektrolit imbalansı düzelen hastanın distansiyonunun geçmemesi üzerine 
genel cerrahi ile konsulte edildi. Hastada Ogilvie Sendromu düşünüldü ve kolinesteraz inhibitörü 
başlandı. Medikal tedaviden fayda görmemesi üzerine cerrahiye karar verildi. Ogilvie sendromunda 
standart tedavi stoma olmasına rağmen, hasta ve hasta yakınının konforunu etkileyecek ek bakım 
prosedürleri içermesinden dolayı alternatif cerrahi yaklaşımlar düşünüldü. Anal sfinkter kas kuvvetini 
zayıflatacak lateral internal sfinkterotomi prosedürü uygulandı. Cerrahi sonrası distansiyonu düzelen, 
oral alımı açılan hasta şifa ile taburcu edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yatışının ilk günü 

 

Post-op 2.gün 

 

Taburculuk, Geç post-op 

 

 

 

 

 



 

TARTIŞMA - SONUÇ: Palyatif bakım ünitesinde takip edilen hastaların değerlendirilmesi 
multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. Ogilvie sendromunun cerrahi tedavisinde sıklıkla stoma 
açılmakta olup açılan bu stomalar yüksek komplikasyon oranlarına sahip ve bakımı zor cerrahi 
prosedürlerdir. Palyatif bakım ünitelerinde palyatif bakım anlayışına uygun hareket edilmeli ve 
seçilmiş hastalarda LIS gibi alternatif cerrahi prosedürler akılda tutulmalıdır. Palyatif bakım ünitesi 
hastalarına multidisipliner yaklaşımın yüz güldürücü sonuçlar yaratacağına inanmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: İntestinal psödo-obstrüksiyon, Ogilvie Sendromu, Palyatif bakım 
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Yayın No: S-005 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK NÖROLOJİ YOĞUN BAKIMDA PERKUTAN 
ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULANAN HASTALARDA 

ETİYOLOJİ-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE 
KOMPLİKASYONLAR 

HAMZA GÜLTEKİN1 

1DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM 

GİRİŞ - AMAÇ: Oral yolla yetersiz beslenen hastalarda metabolik gereksinimleri karşılamak için 
enteral veya parenteral beslenme yolları kullanılmaktadır. Perkutan endoskopik gastrostomi (PEG), 
gastrointestinal sistem fonksiyonları normal olan ve oral yolla beslenemeyen hastalarda uzun süreli 
enteral beslenme için tercih edilen bir işlemdir. Bu çalışmada PEG uygulanan hastaların özelliklerini 
ve PEG ile ilişkili komplikasyonları inceledik. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Haziran 2022-Ağustos 2022 tarihleri arasında nöroloji yoğun bakım ünitesinde 
(NYBÜ) yatıp PEG uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, etimoloji ve gelişen 
komplikasyonlar kaydedildi. 

BULGULAR: NYBÜ’de takip edilen 441 hastanın dosyası incelendi. 31 hastaya PEG uygulandığı 
saptandı. Hastaların yaş ortalamsı 70 (33-92) idi. Hastaların 18’i (%58.1) erkek, 13’ü (%41.9) 
kadındı. Komplikasyon olarak 2 (%6.5) hastada kanama, 3 (%9.7) hastada enfeksiyon gelişti. 26 
(%83.3) hastada komplikasyon gelişmedi. PEG takılan hastaların 17’si (%54.4) iskemik 
serebrovasküler hastalık (SVH), 9’u (%29) hemorajik SVH, 2’si (%6.5) epilepsi, 1’i parkinson 
hastalığı ve 2’si (%6.5) amyotrofik lateral skleroz (ALS) tanısı almıştı. Etiyoloji ve gelişen 
komplikasyonlar ile cinsiyet ve arasında istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p:0.252 
ve p:0.775). 

TARTIŞMA - SONUÇ: Çalışmamızda PEG uygulanmasına bağlı koplikasyonlar literatür ile uyumlu 
olarak düşük bulundu ve PEG ile ilişkili mortalite gözlenmedi. Ağır nörolojik hastalıklarda; uzun süreli 
nutrisyonel destek gerektiğinden PEG uygulanması güvenli ve fizyolojik bir şekilde beslenmenin 
sağlanması, uygulanım kolaylığı ve düşük komplikasyon oranları nedeniyle tercih edilmesi gereken 
bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: PEG, YOĞUN BAKIM, ENTERAL BESLENME 
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Yayın No: S-006 

Yoğun Bakım Ünitesinden Palyatif Bakıma Geçiş Süreci 

Alev Öztaş1, Burcu İleri Fikri1, Güldem Turan1 

1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul 

GİRİŞ - AMAÇ: Palyatif bakım üniteleri (PBÜ); hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirmek 
amacıyla destek tedavi sağlanan birimlerdir (1,2). Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip sürecini 
tamamlayan hastaların bir bölümü bir sonraki aşamada PBÜ ihtiyacı duymaktadır. Çalışmamızda 1 
aylık süre içinde takip ettiğimiz hastalar arasından palyatif destek ihtiyacı doğan hastalardaki 
tecrübelerimizi paylaşmayı ve yetersiz PBÜ yatak sayısına dikkat çekmeyi amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi D Blok 48 yataklı YBÜ’nde 1 aylık sürede 
yatan hastalar retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, Apache-2 ve palyatif 
performans scalası (PPS), YBÜ yatış tanısı, trakeostomi ve ev tipi ventilatör ihtiyacı olup olmadığı, 
YBÜ yatış gün sayısı ve çıkış şekli, hala yatışı devam eden hastaların yatış nedenleri kaydedildi. 

BULGULAR: Bir ayda takip edilen 108 hastanın %23.1 (n=25)’inin palyatif destek ihtiyacı olduğunu 
tespit ettik. Hastaların yaş ortalaması 56.4±17.5 idi. (Tablo-1)En sık nörolojik hastalıklar nedeni ile 
takip edilen hastalarda PBÜ ihtiyacı doğmuştu. Hastaların %72 si (n=18) trakeostomize idi. PPS %10-
50 arasında değişmekteydi. Hastaların 5’inin (%20) palyatif bakım ünitesine transferi sağlanırken 
2’si (% 8) aile eğitimi ile eve taburcu edildi. YBÜ yatışı devam eden %60 hastanın (n=15) transferinin 
gerçekleştirilememesinin en sık nedeni ise PBÜ de yer olmaması idi. 3 hasta ise PBÜ'ye geçiş için sıra 
beklerken sepsis/septik şok nedeniyle vefat etti. 

Tablo-2 Demografik Veriler ve Skorlamalar 

  Min Max ortalama 

Kadın(n=9)Yaş 32 81 62.1± 18.1 

Erkek (n=14) 
Yaş 25 77 53.9± 19.4 

APACHE-2 
Skoru 11 40 22± 7.5 

Palyatif 
Performans 
Skalası  

10 50   

 



 

TARTIŞMA - SONUÇ: PBÜ, prognoza değil ihtiyaca dayalı birimler olması nedeniyle YBÜ den farklılık 
göstermektedir. (2,3) Bu nedenle aileler ve klinisyenler açısından olumlu sonuçlar doğuran birimler 
olsa da PBÜ endikasyonu konulan hastalarımız arasında halen yatışı devam eden 15 hastanın 
transferindeki en büyük engelin, PBÜ yatağı bulunamaması ve hasta yakınlarının tedavi sürecine olan 
uyumsuzluğu olduğunu tespit ettik. Yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğimiz bu süreç içerisinde 
hastalarımızın %12’si ise uzun YBÜ yatışı sonrası septik şok nedeniyle hayatını kaybetti. Sonuç olarak 
artırılacak PBÜ yatak sayısı; hastaların YBÜ sonrası yaşam kalitesindeki artış ve akılcı YBÜ yatak 
kullanımı ile paralel seyredeceği sonucunu vurgulamak istedik. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı Yatak Kullanımı, Palyatif Bakım, Yoğun Bakım Ünitesi 
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Kanser Hastalarının Ağrı Kontrolünde Yetersizlikler Ve 
Yaklaşımındaki Farklılıklar: Ağrı Ünitesinin Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi 

Taner Çalışkan1, Nalan Çelebi2 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, 
Yoğun Bakım 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

GİRİŞ - AMAÇ: Ağrı, kanser hastalarında yaşam kalitesini olumsuz etkileyen en önemli 
semptomlardan biridir. Uygun tedavi yaklaşımlarıyla %90-95 oranında ağrıyı kontrol altına almak 
mümkündür.[1-3] Çalışmamızda, kanser hastalarının ağrı deneyimlerinin araştırılması, sorumlu 
doktorlar ve hemşirelerin ağrı tedavisiyle ilgili bilgi ve yaklaşımlarının gözden geçirilmesi, ağrı 
yönetimindeki engellerin belirlenmesi, ağrı bilim dalının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: 01.04.2011–31.07.2011 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde çeşitli servislerde takipte olan kanser tanısı almış 202 hasta, bu hastaların tedavisinden 
sorumlu 85 hemşire ve 97 doktor anket yoluyla değerlendirilmiştir. Ağrıyı değerlendirmede 
VizüelAnologSkala(VAS) ve NumerikDerecelendirmeSkalası kullanılmıştır.[Yok(0),Çok az(1-
2),Biraz(3-4),Fazla(5-6),Çok fazla(7-8),Dayanılmaz(9-10).] 

VAS - NRS skalaları 

 

VAS - Vizüel Analog Skala NRS - Numerik Derecelendirme Skalası 

 

 

 

 

 



 

BULGULAR: Hastaların %61,9’u ağrılarının olduğunu belirtmiş, %95’i analjezik tedavi almasına 
rağmen VAS:5 ve üzerinde ağrısı olanların oranı %55,8 bulunmuştur. AğrıBilimDalı’nın takibine 
alındıktan sonra bu oran %25’e düşmüş, tedavi sonrası hastaların %88,6’sının kısmen/tamamıyla 
ağrılarının geçtiği tespit edilmiştir. Hemşirelerin %45,9'u lisans sırasında ağrı tedavisiyle ilgili yeterli 
eğitim almadığı halde %78,8’inin mezuniyet sonrası AğrıBilimDalı eğitimlerine katıldığı tespit edilmiş, 
buna rağmen ilaçların etki mekanizmaları ve yan etkileri konusunda %58 ‘inin kısmen bilgi sahibi 
olduğu görülmüştür. Doktorların %45,3'ünün kanser ağrısının tedavisinde kendisini yetersiz veya çok 
yetersiz hissettiği ortaya çıkmıştır. Ağrı tedavisini engelleyen nedenler arasında, ağrının yetersiz 
değerlendirilmesi(%44,3), opioidlerde bağımlılık endişesi(%54,7), opioidlerin yan etkilerinden 
çekinme(%45,4), ağrı tedavisine öncelik verilmemesi(%46,4), bilgi eksikliği(%36), hemşirelerin 
opioid vermekte yetersiz kalması(%27,8) gibi sorunların olduğu saptanmıştır. 

Hastaların Ağrıya Ait Özellikleri 

Tablo 1: Hastaların Ağrıya Ait Özellikleri 

  n % 
Ağrısı Olma Durumu (n=202)     
   Ağrısı yok 77 38.1 
   Ağrısı var 125 61.9 
Son 24 saat İçinde Ağrının Şiddeti (n=202)     
   Yok (0) 29 14.3 
   Çok az (1-2) 24 11.9 
   Biraz (3-4) 36 17.8 
   Fazla (5-6) 55 27.2 
   Çok fazla (7-8) 35 17.3 
   Dayanılmaz (9-10) 23 11.3 
Ağrı Sırasında Hissedilen Duygu(n=202)     
   Öfke 150 74.2 
   Korku 102 50.4 
   Çaresizlik 94 46.5 
   Ölme isteği 44 21.7 
   Sıkıntı-huzursuzluk 22 10.8 
   Diğer* 12 5.9 
Ağrıya Yönelik Tedavi Alma Durumu(n=202)     
   Tedavi almıyor 10 5.0 
   Tedavi alıyor 192 95.0 
İlaçlar Konusunda Bilgilendirilme Durumu(n=202)     
   Bilgilendirilmemiş 42 20.8 
   Bilgilendirilmiş 160 79.2 
Tedavi Sonrası Ağrı Şiddetinde Değişim Olma 
Durumu(n=192)     

   Hiç azalmadı 22 11.5 
   Kısmen geçti 138 71.9 
   Tamamiyle geçti 32 16.7 
İlaç Tedavisi Sonrası Ağrının Şiddeti VAS (n=192)     
   Yok (0) 14 7.3 
   Çok az (1-2) 42 21.9 
   Biraz (3-4) 88 45.8 
   Fazla (5-6) 32 16.7 
   Çok fazla (7-8) 14 7.3 
   Dayanılmaz (9-10) 2 1.0 

*Diğer: yorgunluk, güçsüzlük, çıldıracak gibi olma 



 

Hastaların %61,9’u ağrılarının olduğunu belirtmiş, %95’i herhangi bir analjezik tedavi almasına 
rağmen, VAS’a göre 5 ve üzerinde ağrılarının olduğunu söyleyenlerin oranı %55,8 bulunmuştur. 

Ağrı Bilim Dalı’nın takibine alındıktan sonra bu oran %25’e düşmüş, tedavi sonrası hastaların 
%88,6’sının kısmen ya da tamamıyla ağrılarının geçtiği tespit edilmiştir.  

Hemşirelerin Ağrı ve Tedavisi İle İlgili Bazı Özellikleri 

  

Tablo 2: Hemşirelerin Ağrı ve Tedavisi İle İlgili Bazı Özellikleri 

  n % 
Ağrısı Olan Kanser Hastası Görme Sıklığı 
(n=85)     

   Hergün 65 76.5 
   Haftada birkaç kez 14 16.5 
   Haftada bir 1 1.2 
   Daha az sıklıkla 5 5.9 
Ağrı Şiddetini Değerlendirmek İçin Skala 
Kullanma Durumu (n=85)     

   Kullanmıyor - - 
   Kullanıyor 85 100 
Kullanılan Skalalar (n=85)     
   VAS 43 50.5 
   NRS 66 77.6 
   Yüz Skalası 48 56.4 
   Sözel 3 3.5 
   DAS 16 18.8 
Analjezik İlaçların Etki Mekanizması 
Konusunda Bilgi Sahibi Olma (n=85)     

   Çok yetersiz - - 
   Yetersiz 7 8.2 
   Ortalama 50 58.8 
   Yeterli 26 30.6 
   Çok yeterli 2 2.4 
Analjezik İlaçların Olası Yan Etkileri 
Konusunda Bilgi Sahibi Olma (n=85)     

   Çok yetersiz 1 1.2 
   Yetersiz 8 9.4 
   Ortalama 50 58.8 
   Yeterli 24 28.2 
   Çok yeterli 2 2.4 
Kanser ve Komplikasyon Tedavisine Göre 
Ağrı Tedavisinin Önceliği (n=85)     

   Çok  daha az öncelikli  3 3.5 
   Daha az öncelikli 9 10.6 
   Daha az ama neredeyse aynı 9 10.6 
   Aynı öncelikli 32 37.6 
   Daha öncelikli 32 37.6 

Hemşirelerin %76.5’i her gün ağrısı olan kanser hastası görmektedir. En sık NRS skalası 
kullanılmaktadır. Analjezik ilaçların etki mekanizması ve olası yan etkileri konusunda %58.8’i 

ortalama bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir. %37.6’sı ağrı tedavisini daha öncelikli olması gerektiği 
düşünmektedir. 



 

Doktorların Kanser Hastalarında Etkin Ağrı Tedavisine Engel Olabilecek Durumlar Hakkındaki 
Görüşleri 

Tablo 3: Doktorların Kanser Hastalarında Etkin Ağrı Tedavisine Engel Olabilecek Durumlar 
Hakkındaki Görüşleri 

  
Kesinlikle 
Katılmıyorum Katılmıyorum Belki Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 
n % n % n % n % n % 

Ağrının yetersiz 
değerlendirilmesi                    

4 

  
4.1 17 17.5 33 34.0 39 40.2 4 4.1 

Hastaların ağrılarını 
bildirmekte isteksiz olması 

  

17 

  

17.5 

  

44 

  

45.4 

  

27 

  

27.8 

  

7 

  

7.2 

  

2 

  

2.1 
Hastaların opioid almakta 
isteksiz olması 7 7.2 61 62.9 16 16.5 11 11.3 2 2.1 

Doktorun opioid 
reçetelemekte isteksiz olması 

  

2 

  

2.1 

  

28 

  

28.9 

  

34 

  

35.1 

  

33 

  

34.0 

  

- 

  

- 
Opioid ilaçlar hakkında 
bağımlılık endişesi - - 19 19.6 25 25.8 44 45.4 9 9.3 

Opioidlerin olası yan 
etkilerinden çekinme 2 2.1 16 16.5 35 36.1 44 45.4 - - 

Ağrı tedavisi konusunda 
ekibin   yetersiz bilgi sahibi 
olması 

  

  

  

5 

  

  

5.2 

  

  

17 

  

  

17.5 

  

  

40 

  

  

41.2 

  

  

27 

  

  

27.8 

  

  

8 

  

  

8.2 
Ağrı tedavisine öncelik 
verilmemesi  9 9.3 24 24.7 19 19.6 41 42.3 4 4.1 

Hemşirelerin opioid vermekte 
yetersiz olması 8 8.2 36 37.1 26 26.8 24 24.7 3 3.1 

Analjeziklerle ilgili aşırı yasal 
denetimler 3 3.1 37 38.1 37 38.1 19 19.6 1 1.0 

Ağrı Ünitesinden yeterli 
desteğin  alınamaması 10 10.3 44 45.4 20 20.6 13 13.4 10 10.3 

Ağrı Ünitesine ulaşmakta 
güçlük  8 8.2 49 50.5 26 26.8 10 10.3 4 4.1 

Ekipman yetersizliği - - 32 33.0 48 49.5 12 12.4 5 5.2 

Nonfarmakolojik 
yöntemlerin   kullanılmaması 

  

5 

  

5.2 

  

25 

  

25.8 

  

40 

  

41.2 

  

26 

  

26.8 

  

1 

  

1.0 

Ağrının yetersiz değerlendirilmesi (%44,3), opioidlerde bağımlılık endişesi (%54,7), opioidlerin yan 
etkilerinden çekinme (%45,4), ağrı tedavisine öncelik verilmemesi (%46,4), bilgi eksikliği (%36), 

hemşirelerin opioid vermekte yetersiz kalması (%27,8) gibi sorunlar en önemli engeller olarak 
görülmektedir. 

 

 

 



 

TARTIŞMA - SONUÇ: Araştırmamız, birçok çalışmada[4-6] olduğu gibi doktorların ve hemşirelerin, 
lisans ve mezuniyet sonrası eğitimlerinde, kanser ağrısı ve tedavisiyle ilgili bilgi eksikliklerine ve aşırı 
kaygılara işaret etmektedir. Kronik ağrılarda opioid kötüye kullanımı veya bağımlılığı çok az 
görülmesine rağmen “opiofobi”, hâlâ kanser ağrı tedavisinde en önemli sorunlardan birisidir. Palyatif 
servislerde çalışanlar başta olmak üzere doktor ve hemşirelerin eğitim düzeylerinin arttırılması 
hedeflenmelidir. Gerek eğitimlere olan katkısı, gerekse konsültasyon sonrası kanser hastalarının 
ağrılarında belirgin azalma, AğrıBilimDalı’nın palyatif bakımdaki önemini ortaya koymaktadır. Ağrı ile 
etkin mücadele edebilmek ve engelleri azaltmak için seçilecek yöntem, multidisipliner yaklaşımın 
benimsenmesi ve merkezi rol oynayan ağrı bilim dallarının etkinliğinin arttırılmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kanser ağrısı, Ağrı Bilim Dalı, Opiofobi 
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PALYATİF BAKIM ÜNİTESİNDE BASINÇ ÜLSERİ 
TEDAVİSİNDE AZ ÇOKTUR: BİR OLGU SUNUMU 

Özlem Öner1, Ali Necati Gökmen1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Yoğun Bakım Bilim Dalı 

GİRİŞ - AMAÇ: Basınç ülserleri (BÜ), genel popülasyona göre palyatif bakım ünitelerinde (PBÜ) 
daha yaygındır (1). Sunulan olguda palyatif bakım ünitemize kabul sırasında, Braden skalası Evre 4 
basınç ülseri olan olgunun başarılı tedavisi irdelenmiştir. 

OLGU: Daha önce geçirilmiş serebrovasküler olay öyküsü olan uzun dönem evde bakım hastası 
altmışsekiz yaşında erkek hasta, bilinci kapalı olarak acil servise getirilmiş, intrakraniyal hemoraji 
tespit edilmiş ve cerrahi işleme alınmıştır. Postoperatif dönemde, bilinç durumunun düzelmemesi 
nedeni ile trakeostomi ve perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) açılmış ve PBÜ’ne kabul edilmiştir. 
Kabul sırasında Braden skalası ile değerlendirilen olgunun sakral bölgede evre 4 BÜ olduğu ve 
PEG’den uygun enteral ürün ve protein desteği başlandı (Resim 1). Plastik cerrahi konsültasyonu 
istendi ve hastanemiz yara bakım hemşiresi ile birlikte tedavisi yapıldı. Hastaya 2 saatte bir pozisyon 
değişikliği yapıldı. Yara yeri 48 saatde bir önce antidezenfektan spreyle temizlenip, ardından gümüş 
alginat örtü ile örtüldü. Basınç ülserinin etrafı bariyer kremle kapatıldı. Takip sırasında tekrarlayan 
pnömoni atakları ve sepsis olan hasta başarı ile tedavi edildi. Yandaş hastalığı olarak Tip II diabetes 
mellitus hastalığı olması nedeni ile kan şekeri sıkı takip ve regülasyonu yapıldı. Hastanın hemoglobin 
ve albümin düzeyi normal sınırlarda tutuldu. Narkotik analjezik bantla ağrı kontrolü sağlandı. 
Hastanın tedavisinin 21.gününde BÜ evre 2-3 olarak kayıt edildi. Tedavinin devamında, evre 1 BÜ 
olarak 45. günde taburcu edildi (Resim 2). Olgunun sunumu için hasta yakınlarından onam alınmıştır. 

TARTIŞMA - SONUÇ: BÜ gelişmesi, hastalığının görünür bir hatırlatıcısı olup iyilik durumunun 
azalmasının ve vücut bütünlüğünün ihlalinin kanıtıdır (2). Yaşamın sonunda, diğer organlarla ilgili 
sorunlar başladığında kan hayati organlara yönlendirilir ve kaçınılmaz BÜ’ler gelişir (3). PBÜ’lerinde 
BÜ kontrolünün, uygun değerlendirme araçları kullanmak, önleyici stratejiler geliştirmek, aile ve 
personel eğitimini sürece dahil etmek, enfeksiyonla mücadele, beslenme ve protein desteği gibi 
birçok basamağı vardır (4). BÜ kontrolünde slogan olarak ‘’Less is More’’ ilkesinden yola çıkarak; 
yaraya zarar vermemek, uygun ürün kullanmak ve nemli yara iyileşmesini desteklemek önemlidir 
(5). 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım Ünitesi, Basınç ülseri, Braden skalası 
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Pediyatrik Palyatif Bakım Merkezi Hastalarında Trakeotomi 
Açılması ve Trakeotomi Kanül Değişimi Deneyimimiz 

Canan SALMAN ÖNEMLİ1, Kübra EVREN ŞAHİN1, Fatma Rüya TUNÇTÜRK1, Nilgün HARPUTLUOĞLU1 

1İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ - AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü Palyatif Bakımı “Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak 
ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama 
ve kusursuz bir değerlendirme ile fiziksel, psikososyal ve spirütüel gereksinimlerin karşılanması 
yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam 
kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir yaklaşım olarak tanımlar (1). 18 Kasım 2018’de kurulup Aralık 
2018’de faaliyet göstermeye başlayan hastanemiz pediyatrik palyatif bakım merkezinde şimdiye 
kadar 733 hasta yatışı (304 hasta) oldu. Palyatif bakım merkezinde izlenen hastaların trakeotomi 
endikasyonuna sahip olanlarına, ameliyathane şartlarında, genel anestezi altında, yaşa göre uygun 
boyutta trakeotomi kanülü ile cerrahi yöntemle trakeotomi uygulandı. Trakeotomi kanülü olan bu 
hastalara elektif şartlarda işlemden 6 ay sonra, acil şartlarda kanülün çeşitli nedenlerle 
kullanılamadığı durumlarda kısa süreli kanül değişimi uygulandı. Biz bu çalışma ile pediyatrik palyatif 
bakım merkezi hastalarımızda trakeotomi kanülü değişim nedenlerimizi araştırmayı amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmamızda hastanemiz palyatif merkezinde Aralık 2008- Eylül 2022 tarihleri 
arasında takip ve tedavi edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 
demografik verileri ile birlikte trakeotomi açılma nedenleri, trakeotomi kanül değiştirme nedenleri 
değerlendirildi. 

BULGULAR: İncelediğimiz süre içerisinde 54 hastaya genel anestezi altında uzamış mekanik 
ventilasyon, bilateral vokal kord paralizisi, ciddi laringomalazi gibi nedenlerle trakeotomi uygulandı. 
49 hastaya kanülden kaçak, ventile olamama, kanül etrafında granülasyon dokusu gelişmesi, kanülün 
kafında patlak olması, kanülün kırılması, aspirasyon zorluğu, kanülün tıkanması, önceki kanül 
değişiminden 6 ay süre geçmesi gibi nedenlerle sedasyon-analjezi ile trakeotomi kanülü değiştirme 
işlemi uygulandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trakeotomi Kanülü Değişim Nedenleri 

6 ay aralıklarla rutin değişim  18 işlem 

Trakeotomi kanülünün kafının patlaması 9 işlem 

Trakeotomi kanülünden kaçak olması 9 işlem 

Trakeotomi kanülünden ventile olamama 8 işlem 

Trakeotomi kanülünde tıkanıklık 8 işlem 

Trakeotomi kanülünden akıntı 8 işlem 

Trakeotomi kanülünün yerinden çıkması 7 işlem 

Trakeotomi kanülü etrafında granülasyon dokusu gelişmesi 6 işlem 

Trakeotomi kanülünden aspirasyonun zorluğu 4 işlem 

Trakeotomi kanül kafının kopması 4 işlem 

Trakeotomi kanülünün kırılması 2 işlem 

TARTIŞMA - SONUÇ: Trakeotomi, uzun süre mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda 
endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilatör komplikasyonlarını azaltmak ve hasta konforunu 
artırmak için yapılan işlemlerdendir (2). Cerrahi yöntemle yapılan trakeotomi olgularımızda işlem 
sırasında ve işlem sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmedi. Goldenberg ve arkadaşlarının 
1130 hastayı inceledikleri çalışmalarında hastaların %4.3'ünde major komplikasyon görülmüş, 8 
hasta trakeotomiye bağlı nedenlerle kaybedilmiştir (3). Bizim olgularımızda trakeotomi ve kanül 
değişimlerinin ameliyathane şartlarında yapılmasının komplikasyon gelişmemesinin nedeni olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Trakeotomi, Endikasyon, Trakeotomi Kanül Değişimi, Palyatif Bakım Merkezi 
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Yayın No: S-010 

Hipoksik İskemik Ensefalopati Tanılı Yoğun Bakım 
Hastasında Uzamış Palyatif Bakım Süreci ve Nedenleri 

Furkan DARILGAN1, Esra ÖZHAN1, İsa SAHAR1 

1SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/ 
Yoğun Bakım Bilim Dalı 

GİRİŞ - AMAÇ: Gebelerin, koronavirüs 2019 (COVID-19) karşılaşması sonrasında gebelik sürecinin 
kötü seyrettiği bildirilmiştir(1). Biz, COVID-19 viral pnömoniye bağlı kardiyak arrest gelişmiş ve 
hipoksik iskemik ensefalopati (HİE) saptanan gebe olguyu inceledik. Bu olguda, resüsitasyon sonrası 
palyatif bakım gereksinimi olup sosyal desteği sağlanamayan hastanın, bu yönü güçlü palyatif bakım 
merkezlerine ihtiyacının olduğuna dikkat çekmeyi amaçladık. 

OLGU: 27 yaşında COVID-19 viral pnömoni tanılı gebe hastada, hastanemize transferi esnasında 
kardiyak arrest geliştiği öğrenildi ve dolaşımı yeniden sağlanmış olarak yoğun bakıma kabul edildi. 
Resüsitasyon sonrası bakımı yapılan hastada miyoklonik nöbetler saptandı. Bilişsel fonksiyonları zayıf 
olan ve nörogörüntüleme yapılan hastada HİE saptandı. Uzamış yoğun bakım süreci nedeniyle, 
trakeostomi ve gastrostomi açıldı. Psikososyal yetersizlik nedeniyle taburculuğu yapılamayan 
hastanın tedavisine hala yoğun bakımda devam edilmektedir. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), palyatif bakımı, hayatı tehdit eden hastalıkların 
teşhisi ile acı, ağrı, fiziksel, ruhsal ve psikososyal problemlerin erken tanınıp uzaklaştırılarak, hastalar 
ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir yaklaşım olarak tanımlamıştır(2,3).Yoğun 
bakıma kabul edilen hastalarda kötü prognostik işaretler ve/veya global serebral iskemi, HİE, uzamış 
çoklu organ yetmezliği gibi durumlar saptandığında, palyatif bakım hekimine konsülte edilmelidir 
(Yoğun Bakımda Palyatif Bakımı Geliştirmek/ IPAL-ICU projesi) (4). Bu konsültasyon modeli 
üzerinden palyatif bakım hekiminin de, yoğun bakım tedavi sürecine dahil edilmesiyle, hasta ve 
ailesinin yaşam kalitesi (fiziksel, psikolojik ve sosyal) üzerine olumlu sonuçlarının olduğu bildirilmiştir. 
Bununla birlikte, bu durumun yaşam süresine, tükenmişliğe, bakım maliyetine anlamlı etkisi 
saptanmamıştır(5). Khandelwal ve ark. yoğun bakım sürecine palyatif bakımın dahil edilmesi 
sonucunda, yoğun bakım yatış süresinin ve yoğun bakıma yeniden kabul edilme oranının azaldığını 
bildirmişlerdir(6). Bizim olgumuzda, palyatif bakım sağlanmasına rağmen hastanın sosyal desteğinin 
zayıflığı nedeniyle yoğun bakım yatış süresi ve bakım maliyeti artmıştır.Sonuç olarak, HİE gibİ 
palyatif bakım gereksinimi ve sosyal desteği zayıf olan hastaların, psikososyal ve hasta bakıcı desteği 
güçlü palyatif bakım merkezlerinde bakımlarının devam ettirilmesi gerekmektedir. Bu merkezlerin 
geliştirilmesiyle yoğun bakım yatış sürelerinin ve hasta bakım maliyetlerinin azalabileceğini 
düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Yoğun Bakım, Hipoksik İskemik Ensefalopati 
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Yayın No: S-011 

Multi Travmalı Genç Hastanın Uzun Süreli Yoğun Bakım ve 
Palyatif Bakım Destekli Tedavi Süreci 

Leyla KUTLUCAN1, Nimet ŞENOĞLU1 

1İzmir Bakırçay Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

GİRİŞ - AMAÇ: Travma, özellikle genç yaş grubunda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 
Bununla birlikte genç hastaların travma sonrası rehabilitasyon ve palyasyonu bireylerin topluma 
kazandırılabilmesinde çok büyük öneme sahiptir. Sunulan olgu; ciddi kafa travması ve ektremite 
travması ile kabul edilmiş ve sonrasında uzun yoğun bakım yatışı ile yoğun bakımdan palyatife 
nakledilerek orada palyasyonu gerçekleşmiş ve topluma kazandırılmıştır. 

OLGU: On sekiz yaşında kadın hasta, motosiklet kazası sonrasında entübe olarak acil servise 
getirilmiş. Hastada pnömosefali, yaygın subdural ödem, sağ parietal kemikte deplase fraktür, akciğer 
kontüzyosu, sağ femur şaft kırığı, anizokori, otore ve rinore mevcuttu. GKS 3 ve beyin sapı refleksleri 
sağlam olan hastaya nöroşirurji cerrahi endikasyon koymadı. Batın ve toraksı salim olan hastada sağ 
femurdaki kırık traksiyona alındı. Ek girişim planlanmadı. Üçüncü basamak yoğun bakıma alınan 
hasta mekanik ventilatöre bağlanarak destek tedavilerine başlandı. Yatışının yaklaşık 10. gününde 
ateşi olan hastanın kan, idrar ve balgam kültürlerinde klebsiella pnömoni üredi, meropenem ve 
colistin başlandı. Takibinde uzun süre motor ve göz yanıtı alınamayan, ağrıya yanıtı olmayan hastanın 
ikinci haftadan sonra göz ve mimik hareketleri başladı. Yatışının 16. gününde trakeotomi, 23. 
gününde perkütan endoskopik gastrostomi açıldı. GKS 7-8 olarak seyretti. Spontan motor ve göz 
hareketi başlayan hastanın bilinci yoktu, gözle takip etmiyordu. Yatışının 50. gününde amantadin 
sülfat başlandı. Ancak opere edilmeyen femurda büyük bir callus dokusu gelişmişti. Fizik tedavi ve 
rehabilitasyon konsültasyonları ile pasif rom egzersizleri yapıldı. İzleminin 2. ayında GKS yükselen 
ve gözle sınırlı koopere olan hasta yatışının 72. gününde ev tipi mekanik ventilatör ile spontan 
solunumda palyatif bakım servisine sevk edildi. Hastanın 3. ayında trakeotomi kapalı, sözel ve bilişsel 
fonksiyonları oldukça iyi ancak sekel kırık nedeniyle mobilizasyon sorunları izlenmiştir. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Genç hastalarda travmanın şiddeti ne kadar büyük olursa olsun tedavi 
sürecinde rehabilitasyon ve palyatif tedavi önemlidir. Hastamızda tam bir bilişsel düzelme olmuş 
ancak sağ bacaktaki sekel sorun olarak rehabilitasyon sürecini uzatmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, Yoğun bakım, Genç hasta, Travma 
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Yayın No: S-012 

BAKIM EĞİTİMİNİN AİLE BAKICILARININ KAYGI 
DÜZEYİNE ETKİSİ 

UĞUR UZUN1, SEVDA KÖKCE1, AYKUT SARITAŞ1, BİLGE TOGAY1 

1SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 
2ÖZEL MUAYENE 

GİRİŞ - AMAÇ: Palyatif bakımın (PB) temel özelliklerinden biri bakım verenlerin desteklenmesidir. 
Bakım verenlere hastaları için uygun bir bakım eğitimi verilmesi, bakım becerilerinin geliştirilmesine, 
öz yeterliklerinin artmasına ve stresin azalmasına yol açacaktır(1). Çalışmamızda günlük yaşamsal 
aktivitelerinin yerine getiremeyen hastaların bakımını sağlayan aile bakıcılarına verilen bakım 
eğitiminin kaygı düzeylerine etkisi incelenmiştir. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya 47 gönüllü aile bakıcısı dahil edildi. Hastanın yatışı sonrası aile 
bakıcısından STAI I-II durumluluk ve sürekli kaygı ölçeği anketi doldurtulurdu. Bu anket giriş ölçeği 
olarak kabul edildi. Eğitimler konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından verildi. Aile bakıcısının 
hastasının bakımını yapabileceğini beyan edip eğitim formunu imzalaması eğitimin yeterliliği olarak 
kabul edildi. Taburculukta tekrar kaygı ölçeği anketi doldurdu. Bu çıkış ölçeği olarak kabul edildi. 
Analizler IBM SPSS v22 programı kullanılarak yapılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmada hastaların giriş ile çıkış kaygı puanları arasında anlamlı farklılık bulunamadı. 
Giriş durumluluk kaygı puanı medyanı 40,9 ve sürekli kaygı puanı medyanı 47 , çıkış durumluluk 
kaygı puanı medyanı 40 ve çıkış sürekli kaygı puanı kaygı puanı medyanı 47 olarak bulundu. Giriş 
kaygı puanı ve çıkış kaygı puanlarının demografik özellikler ve hastalık, cinsiyet, akrabalık durumu, 
PPSV2 skoru ve iş durumu ile ilişkisi bulunmamıştır. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Aile bakıcısının hastasının yanında uzun saatler geçirmesi, bakımın yoğunluğu, 
başka bir bireyden destek almaması ve her an çıkabilecek sorunların oluşturduğu kaygı 
çalışmamızdaki orta düzeydeki durumluluk kaygı durumlarını açıklayabilir.Sürekli kaygı kişinin 
yaşama eğilimi gösterdiği çevreden aldığı tehditlerden kaynaklanmakta olup hastanemizin sosyo 
kültürel ve ekonomik düzeyi düşük bir bölgeye hizmet etmesi aile bakıcılarında sürekli kaygı 
durumunun yüksekliğini açıklayabilir.Aile bakıcısının istemeden alınan bakıcılık rolünde kendisi, ailesi 
ve hastası ile ilgili ortaya çıkabilecek psikolojik, fiziksel, duygusal ve ekonomik sıkıntılar, sosyal 
yaşamının bozulması, hastalarının iyileşme olasılığının azlığının neden olduğu umutsuzluk 
düzeltilemediği için eğitim aile bakıcılarının öz yeterliliklerini artırmasına rağmen durumluluk kaygı 
düzeyinde bir değişiklik yaratmamıştır.Kaygının azaltılması için bakım verenin öznel yükünü oluşturan 
psikolojik, fiziksel, duygusal, ekonomik, sosyal yaşamını etkileyen olumsuz faktörlerin belirlenip 
düzeltilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: palyatif bakım, aile bakıcısı, bakım eğitimi, kaygı 
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Yayın No: S-013 

Onkoloji Hastalarının Tedavi Sürecinde Anestezistler 
Palyatif Bakımın Neresinde? Olgu Sunumu 

ASUMAN SARGIN1, ÖZLEM YAKUT ÖZDEMİR1 

1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

GİRİŞ - AMAÇ: Günümüzde palyatif bakım, onkoloji hastalarının sadece yaşamın son dönem 
bakımlarında değil tedavi süreçlerinde de yer almayı hedeflemekte ve tedavi yönetimlerinin 
multidisipliner bir ekiple olması gerektiği belirtilmektedir(1). Bu olgu sunumuyla amacımız 
anestezistlerin palyatif bakımdaki rolüne vurgu yapmaktır. 

OLGU: Hipertansiyon dışında ek hastalığı olmayan 59 yaşındaki erkek hastamıza, Skuamöz cell 
kanser(SCC) tanısıyla Temmuz 2021'de dış merkezde kitle eksizyonu ve sağ boyun disseksiyon 
uygulanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almış.Şubat 2022'de, sağ çenesinde şişlik ve akıntı 
şikayetleri ile bu kez hastanemize başvuran hastada o bölgede abse oluşumu tesbit edildi, plastik 
cerrahi kliniğinde genel anestezi altında abse boşatılarak debridman yapıldı ve biyopsi alındı.Patoloji 
sonucu nüks SCC çıkması üzerine sağ modifiye radikal boyun disseksiyonu, sağ mandibulektomi ve 
pektoral flep cerrahisi uygulanan hastada 7. günde flepde dolaşım bozukluğu gelişti ve free flep(radial 
ön kol) cerrahisine alındı. Postoperatif solunum sıkıntısı gelişebileceği düşünülerek elektif trakeostomi 
açıldı. Postoperatif 5. gününde PCR testi(+) çıkan hasta Covid yoğun bakımında, oda havasında, 
spontan solunumda 4 gün takip edildi. PCR testi(-) çıkmasıyla plastik cerrahi servisine alındı 
10.gününde dekanülasyon sonrası taburcu edildi.Temmuz 2022’de genel durumunun kötüye gitmesi, 
operasyon bölgesinde enfeksiyon gelişmesi nedeniyle tekrar hastaneye yatırılan hastanın, ağız 
açıklığının kısıtlı olması nedeniyle oral alımında yetersizlik olduğu görüldü. Hastaya nazogastrik sonda 
takılamayarak, genel anestezi altında gastrostomi planlandı. Entübasyon güçlüğü için öncelikle lokal 
anestezi ile trakeostomi açılması düşünüldü. Operasyona kadar genel durumunu düzeltebilmek için 
5gün total parenteral nütrisyon tedavisi başlandı.Toplam 4.5 ay süren hastane süreci sonunda hasta 
trakeostomi ve gastrostomisi ile eve taburcu edildi. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Anestezistler, cerrahi girişimler, ağrı tedavisi, yoğun bakım gibi birçok alanda 
görev aldıkları için palyatif bakımında önemli bir parçası haline gelmişlerdir(2). Bu olgu sunumunda 
görüldüğü gibi onkoloji hastalarının tedavi süreçleri uzun süren ve ekip çalışmasını gerektiren bir 
durumdur. Multidisipliner bir yaklaşımla (onkolojik cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, tıbbi 
onkoloji ve anestezi) hastaların birlikte değerlendirilmesi,iletişim halinde olunması gerekir. 
Literatürde yakın gelecekte Onko-Anesteziyologların, palyatif bakım ekibinde yer alacakları 
belirtilmektedir(3). 

Anahtar Kelimeler: onkolojik vakalar, palyatif bakım, anestezi 
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Yayın No: S-014 

Palyatif Serviste Akılcı İlaç Kullanımı: Olgu Sunumu 

Ali Can CANDAŞ1, Aslı ALPAĞAN1 

1SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

GİRİŞ - AMAÇ: DSÖ, 1985 yılında AİK’i, hastaların klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre 
en uygun ilacı, bireysel gereksinimlerini karşılayan en uygun dozlarda, uygun sürede, kendileri ve 
toplum için en düşük maliyette alması ve kolayca sağlayabilmesi olarak tanımlamıştır(1).AİK ilkeleri 
doğrultusunda hekimler ilaç seçiminde “etkililik, güvenlilik, uygunluk, maliyet” kavramlarını 
gözetmelidir.Bu kurallara uyulmaması akılcı olmayan ilaç kullanımı olarak tanımlanmaktadır(2,3).AİK 
ilkelerinden olan “uygunluk”, ilacın hasta için uygunluğunun belirlendiği, hastanın bireysel 
özelliklerinin değerlendirildiği, tedavinin kişiselleştirildiği bölümdür.Örneğin, kontrendikasyonlar, 
kullanım kolaylığı, kullanım sıklığı, o ilaca ulaşımın kolay olup olmaması, ilaç-ilaç ve ilaç-besin 
etkileşimi, özel hasta gruplarında kullanım kolaylığı/zorluğu bulunup bulunmaması, 
enteral/parenteral kullanımlar, vb. unsurlar ilacın uygunluğunu belirlemede kullanılan 
ölçütlerdir.Palyatif serviste takip ettiğimiz meme kanseri tanılı hastamızda tiyazid diüretiklerin neden 
olduğu hiperürisemi tablosuna AİK yaklaşımımızı sunmayı amaçladık. 

OLGU: Bilinen meme kanseri tanılı, hipertansiyon, astım ve gut hastalıkları mevcut 79 yaş kadın 
hasta, palyatif servisimize radyoterapi planıyla interne edildi.Hastanın Ocak 2022’de meme kanseri 
tanısı aldığı, bu nedenle mastektomi uygulandığı ve 9 kür KT öyküsü olduğu öğrenildi.Yatışında 30 
kür RT planlanan hastanın kullandığı ilaçlar: ASA 1x100mg, Anastrazol 1x1mg, Lisinopril/HCT 
20/25mg 1x1, Spironolakton/HCT 25/25mg, Montelukast 1x10mg, Formoterol/Budesonid 320/9mcg 
tbh 2x2, Ventolin inhaler LH, Allopurinol 1x150mg şeklindeydi.Hastanın yatış kan tetkiklerinde ürik 
asit değeri 7,03mg/dL olarak ölçüldü.Gut tanılı hastanın her iki antihipertansif ilacı da tiyazid diüretik 
içermekteydi.Tiyazid diüretiklerin hiperürisemi yan etkileri nedeniyle hastanın antihipertansif ilaçları 
Lisinopril 1x20mg ve Spironolakton 1x25mg olarak düzenlendi.Hastanın kontrol kan tetkiklerinde ürik 
asit düzeylerinin ek tedavi gerekmeksizin 5,08mg/dL‘ye gerilediği görüldü. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Bilindiği üzere tiyazid diüretiklerin hipomagnezemi, hiperürisemi, 
hiponatremi, hiperlipidemi, hiperglisemi, hiperkalsemi gibi yan etkileri bulunmaktadır(4).Hastamız 
gut ilacını düzenli kullandığı halde ürik asit seviyelerinin yüksek seyretmesi antihipertansif ilaçlarının 
tiyazid diüretik içermesiyle ilişkilendirildi.Hastanın kullanmakta olduğu ilaçları AİK yaklaşımıyla 
düzenlenerek tiyazid etken maddeleri kesildi.Yaklaşık 1 hafta içerisinde ek tedavi gereksinimi 
olmaksızın ürik asit düzeylerinde gerileme sağlandığı görüldü.Özellikle yaşlı hastalarda ve palyatif 
bakım hastalarında kontrendikasyonlara ve yan etkilere dikkat edilerek AİK ilkelerine uyulması önem 
arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tiyazid diüretikler, hiperürisemi, akılcı ilaç kullanımı, gut 
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Yayın No: S-015 

Evde Bakım Hizmetlerinden Yararlanan Geriatrik 
Hastalardaki Malignitelerin tedavisinde Yaşanan Zorluklar 

ÖZLEM YAKUT ÖZDEMİR1, ASUMAN SARGIN1 

1EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASON 

GİRİŞ - AMAÇ: Evde bakım hizmetlerinden yararlanan geriatrik hastaların sahip oldukları kronik 
hastalıkların yanı sıra bir de kanser ve onun getirdiği sorunlar, yaşanan zorlukları daha karmaşık hale 
getirmektedir.Amacımız bir olgu eşliğinde geriatrik hastalarda tanı ve tedavideki gecikmelere ve 
yaşanabilecek zorluklara değinmektir. 

OLGU: Bilinen ek hastalığı olmayan, yüzünde, ellerinde ve ayaklarında çok sayıda cilt lezyonu olan 
87 yaşındaki kadın hasta, sağ yanaktaki lezyonun (8x10 cm) çok fazla kanaması şikâyeti ile 
hastanemiz Plastik Cerrahi kliniğine başvurdu. Gelişinde anemisi olması nedeniyle 2 Ü kan 
transfüzyonu yapılan hastadan alınan biyopsi sonucunda lezyonların ileri evre skuamöz hücreli 
karsinom olarak tespit edildi. Hastanın son 5 yıl içinde çeşitli hastanelerde farklı ekstremitelerinde 
görülen cilt malignitesi tanısıyla palyatif tedavi aldığı, operasyon için optimal koşullar sağlanmaya 
çalışılırken yüzdeki lezyonun giderek büyüdüğü sürekli kanamaların olduğu görüldü. Ailesi tarafından 
pandemi döneminde hastaneye götürülmeyen hastanın operasyon planlanması üzerine yapılan 
preanestezik değerlendirmesinde oda havasında oksijen satürasyonu (SpO2) %88 ve efor kapasitesi 
kısıtlı idi. Kardiyoloji ve göğüs hastalıkları tarafından değerlendirilen hastanın, ekokardiyografisinde 
aort darlığı, orta pulmoner hipertansiyon, triküspit yetmezliği 2°, aort yetmezliği 1-2°, toraks anjio 
BT’sinde multipl metastazlar saptandı. Ek olarak sağ parotiste tutulum ve sol inguinal lenf nodu 
tutulumu mevcuttu. Operasyon için yüksek riskli olduğu belirtilen hastanın ülsere lezyonlarına yönelik 
palyatif cerrahi uygulanması ve radyoterapiye karar verildi. Cerrahi ekiple birlikte değerlendirilerek 
operasyonun hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla laringeal maske ile genel anestezi 
altında yüzdeki ve her iki elde bulunan, ülsere olan ve kanayan kitlelerin eksizyonu ve greftle onarımı 
yapıldı. Yaklaşık 45 dk süren operasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı olmadı. Toplam 15 gün 
hastanede yattıktan sonra (postoperatif 5 gün) hasta radyasyon onkolojisine yönlendirilerek taburcu 
edildi. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Evde bakım hizmetinden yararlanan yaşlı hastalarda, yaş ve komorbiditenin 
birçok branşın içinde olduğu multidisipliner bir ekiple (onkolojik cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, 
dahiliye, tıbbi onkoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, yoğun bakım ve anestezi) beraber 
değerlendirildiğinde tedavi sürecinin çok daha hızlı ve etkili olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: ONKOLOJİK CERRAHİ, GERİATRİK HASTA, ANESTEZİ 
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Yayın No: S-016 

Yoğun Bakımda Her Bakım Hastası Planlana Uyuyor mu? 

Yelda Balık1, Ahmet Sarı1, Osman Ekinci1 

1SBÜ İstanbul Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 

GİRİŞ - AMAÇ: Yoğun bakımda, bakım hastaları hem yatakların daha efektif kullanımına engel 
olmakta hem de uygun bakım koşullarının sağlanabilmesi için gerekli işlemler nedeni ile hızlı 
sirkülasyon sağlanamamaktadır. Bu süreçte, komplikasyon nedeni ile hastalarda olumsuz sonuçlar 
gelişebilmektedir. Bu çalışmada, son bir yılda yoğun bakımda takip edilen sağlık raporu çıkarılan 
hastalarımızın sonuçlarının incelenmesini amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Son 1 yılda yoğun bakımımızda takip edilen ve sağlık kurulu raporu çıkarılan 
hastalar retrospektif incelendi. Hasta bilgileri hastane kayıt sisteminden elde edildi. Veriler SPSS 
programı ile analiz edildi. 

BULGULAR: Eylül 2021-2022 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakımına 921 hasta tedavi edilmiş 
olup, 51'ine bakım ihtiyacı nedeni ile sağlık kurulu raporu çıkarılmıştır. Hastaların %41.2'si(21) erkek, 
%58.8(30) kadındı. Ortalama yaş 73.6±15.9 olarak bulundu. %37'si solunum yetmezliği nedeni ile 
yoğun bakıma kabul edilmişti. Sağlık kurulu raporu çıkarılan hastalardan 17(%33.3)'si vefat etmiştir. 
Vefat nedenleri incelendiğinde : vefat edenlerin %76'sı septik şok nedeni ile kaybedilmiştir. Hastaların 
%44.1(n:15) palyatif servis veya bakım evine, %11.8(n:6) eve, %11.8(n:6) servise nakil edilmiştir. 
Hastalardan 2'si halihazırda bakım evine transfer beklemektedir. Vefat eden hastalarda, rapor 
süresinden vefat gününe kadar geçen süre 19.94±16.8, yoğun bakımdan taburcu olanlarda 
13.28±20 gündür. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Geçirdiğimiz COVİD19 pandemisi ile birlikte yoğun bakım yataklarının önemini 
bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. Çalışmamızda %5 hastaya, bakım ihtiyacı nedeni ile sağlık 
kurulu raporu düzenlenmiştir. Rapor sürecinin uzun olması, gerekli işlemler yapılana kadar yoğun 
bakımların amacına uygun kullanımını engellemektedir. Vefat eden hastaların rapor süreleri, taburcu 
olanlara göre daha uzundur. Bu hastaların sıklıkla septik şok nedeni ile vefat ettikleri göz önüne 
alındığında hastalarda ihtiyaç kalmadığı anda hızla taburcu edilmenin önemini gözler önüne 
sergilemektedir. Palyatif bakım: hayatı tehdit edici hastalıklarla karşı karşıya olan hastalar ve 
ailelerinin yaşam kalitelerini; erken tanı koyma, hatasız biçimde değerlendirme, ağrı ve diğer fiziksel, 
psikososyal ve manevi problemleri iyileştirme yoluyla acıları önlenmeyi veya hafifletmeyi hedefleyen 
bir yaklaşımdır. Yoğun bakımların sirkülasyonu ve hastalarda gelişebilecek komplikasyonların 
azaltılmasında palyatif servislerin büyük önem arz ettiği kanısındayız. 

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, palyatif bakım 
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Yayın No: S-017 

Palyatif Serviste Takip Edilen Hastaların Bası Yarası 
Tedavisinde Vac ’ın Yeri 

HIZIR İLYAS HATİBOĞLU1, AYKUT SARITAŞ1, UĞUR UZUN1 

1SBÜ TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANA BİLİM 
DALI 

GİRİŞ - AMAÇ: Bu çalışmada palyatif serviste takip edilen bası yarasına maruz kalan hastalarda vac 
kullanım oranlarını ve etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi palyatif bakım servisinde 20 Eylül 
2021-2022 tarihleri arasında VAC (Vacuum-Assisted Closure) tedavisi uygulanan hastalar 
retrospektif olarak incelenmiştir. Veriler hastane bilgi sistemindeki günlük gözlemler ve yara bakım 
hemşiresi kayıtlarından alındı. 

BULGULAR: 5 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalar 1 kadın, 4 erkek olarak belirlendi. 
Hastaların sakrumlarında bası yaraları mevcut olup dört hastaya aralıklı vac uygulanmış, bir hasta 
ise tek uygulamadan fayda görmüştür. VAC uygulanan hastaların %20 'si Covid-19, %40'ı travma ve 
%40'ı serebrovasküler hastalık nedeniyle palyatif serviste yatmıştır. Hastalardan ikisi taburcu 
edilmiş, ikisinin palyatif serviste izlemi devam etmekte olup biri exitus olmuştur. 

TARTIŞMA - SONUÇ: Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ), çoğunlukla hastalarda fiziksel aktivite ve 
mobilizasyonun sınırlı olması, sedatif, analjezik ve kas gevşetici ilaçların yoğun kullanılması, mekanik 
ventilasyonun sık uygulanması, bilinç kaybı, metabolik sorunlar, dolaşım ve ventilasyon bozuklukları, 
inkontinans, malnutrisyon, inflamasyon ve hipoalbuminemi gibi bası yarası için risk oluşturabilecek 
faktörlerin fazla olması nedeniyle bası yaralarının sık görüldüğü birimlerdir(1) . Basınç yarasının 
hastane insidansı %10-23 arasında iken, YBÜ bu oran %56’ya kadar çıktığı görülmektedir(2).Basınç 
yarası, hastaların yaşam kalitelerini azaltan, hastanede kalış gününü uzatan, bakım maliyetini artıran, 
enfeksiyon ve komplikasyon gelişmesi, mortalitenin artmasına neden olan önemli bir sorundur.. 
Alınan önlemlere rağmen pek çok yoğun bakım ve palyatif servis hastasında bası yarası 
gelişmektedir. Hastaların çoğunda eşlik eden komorbid hastalıklardan ötürü yara iyileşmesi daha güç 
olmaktadır. VAC son zamanlarda akut veya kronik yaraların tedavisinde yaygın olarak kullanılan 
popüler bir yöntemdir(3). VAC, kan akımını artırması, aşırı sıvının ortamdan aktif şekilde elimine 
edilmesi, yara iyileşmesine zarar veren enzim seviyesini ve bakteriyel yükü düşürmesi, granülasyon 
dokusu gelişimini hızlandırması ve yaranın kontraksiyonuna neden olarak yarayı küçültmesi gibi 
etkileri göz önüne alındığında venöz ülserlerin cerrahi tedaviye hazırlanmasında iyi bir seçenektir. 

Hastaların demografik özellikleri 



 

 

Hastaların Yatış Tanıları 

 

Eşlik Eden Hastalıklar 
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Yayın No: S-018 

YOĞUN BAKIMDAN PALYATİF KLİNİĞİMZE NAKİL ALINAN 
HASTALARDA PROGNOZ 

Aysen Evkan Öztürk1, Ali Çayır1, Uğur Uzun1, Işıl Köse Güldoğan1, Aykut Sarıtaş1 

1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım 

GİRİŞ - AMAÇ: Değişen sosyoekonomik durumlar palyatif bakımın önemini gittikçe artırmaktadır. 
Çalışmamızda Anestezi Palyatif Bakım kliniğinde yoğun bakımdan alınan hastaların klinik ve 
demografik özelliklerini inceleyerek mortalite ile ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladık. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Retrospektif yapılan çalışmada, Tepecik EAH Anestezi Palyatif servisinde, Ocak 
2020-Mart 2022 tarihleri arasında tedavi edilen hastaların Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve 
arşivlerindeki dosya kayıtlarının incelenmesiyle veriler elde edildi. 

BULGULAR: Üçüncü basamak yoğun bakımdan alınan hastalarda 1. ve 2. basamağa göre mortalite 
oranı daha düşüktü (p ˂ 0.05). Hastaları solunum desteği ve mortalite açısından yatan incelediğimizde 
oda havasında takip edilen 32 ve tractventteki 17 hastada ölüm izlenmedi. Oksijen desteği verilen 
11 hastanın 3'ü (%21,4) ve homeventte takip edilen 13 hastanın 3'ü (%18,18) exitus oldu. Mortalite 
ve NLR arasındaki ilişkiye incelendiğinde cut-off değeri 4.17 +1.9 (p=0.04) olarak bulundu. 

Demografik veriler 

Çalışma Sayı 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

  

47 

32 
Yaş Ortalaması (20 – 92) 63.24 + 17.08 

Hangi yoğun bakım 

3.basamak 

1 ve 2. basamak 

  

  

65 (%82.27) 

14 (%17.73) 
İzlem süreçleri 

Taburcu 

Nakil 

Vefat 

  

48 (%60.75) 

25 (%31.64) 

6 (%7.61) 



 

TARTIŞMA - SONUÇ: Palyatif bakım, 19. yy başlarından itibaren değişen demografik yapı nedenli 
önemli bir sağlık hizmetidir (1). Çalışmamızda palyatif bakımın en fazla hasta nakil aldığı birimlerden 
biri olan yoğun bakımdan alınan hastaların klinik, demografik özelliklerini taburculuk ve mortalite 
üzerine etkisi araştırmayı amaçladık. Fainsinger ve ark yaptığı prospektif bir çalışmada, daha genç 
yaş, evli durum, iyi performans durumu ve iyi bilişsel durumun evden taburcu olma olasılığının temel 
belirleyicileri olduğunu buldu (2). Ancak bizim çalışmamızda yaş, cinsiyet, ek hastalık gibi demografik 
verileri ile mortalite arasında ilişki saptanmadı. Nötrofil-lenfosit oranı, prognoz için kullanılan 
değerlendirilebilir bir indekstir (3). Kumar ve ark. NLR ve PLR’nin; Wang ve ark’nın çalışmasında da 
NLR ve APACHE II’nin mortalite karşısında anlamı olduğu belirtilmiştir (p<0.05) (4,5). Çalışmamızda 
da NLR prognozu öngörme anlamlı bulundu (p˂0.05). Solunum desteği, NLR ve hastanın kabul 
edildiği birim kırılgan hastaları tanımada anlamlı olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: NLR, Mortalite, Palyatif bakım, Yoğun bakım 
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Yayın No: S-019 

Yeni Guilain-Barre Sendromu tanısı almış geriatrik olguda 
başarıyla yönetilen spinal anestezi 

Aysun KAR1, Fulya YILMAZ1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon Kliniği 

GİRİŞ - AMAÇ: Guillain-Barre sendromu (GBS) etiyolojisi bilinmeyen, edinilmiş immünolojik aracılı 
bir demiyelinizan hastalıktır. Olguların anestezi yönetimi otonomik instabilite, stimülasyona abartılı 
yanıt ve postsinaptik asetilkolin reseptörlerinin upregülasyonu nedeniyle komplikedir. GBS’ li 
olguların anestezi yönetimi halen literatürde net olarak tanımlanmamıştır. Biz bu olgu sunumuzda, 
GBS’li geriatrik olguda başarı ile yönettiğimiz spinal anestezi yönetimimizi paylaşmak istedik. 

OLGU: 83 y, 80 kg, 170 cm erkek olgu. Elektif koşullarda TUR-MT amacıyla operasyona alındı. 
Özgeçmişinde KAH, HT ve 1.5 ay önce tanı almış GBS hikayesi mevcut. Ko-morbiditeleri için medikal 
tedavi alıyor. Alt ekstremitelere kas gücü 4/5. 1,5 ay önce GBS tanısı aldığında 3 kür IVIG tedavisine 
yanıt alınamayan olgu, Nöroloji yoğun bakım ünitesine alınmış. 15 gün yoğun bakım ünitesinde takip 
edilen olguya 7 kür plazmaferez ve eş zamanlı pnömoni tedavisi uygulanmış. Toraks BT: bilateral 
yaygın fibrotik değişikler ve amfizematöz alanlar mevcut. Laboratuar bulguları normal. Standart 
monitorizasyon sonrası olguya 25 G Quincke iğnesi ile L3-L4 aralığından 15 mg hiperbarik bupivakain 
ile spinal anestezi uygulandı. Perioperatif hemodinamik olarak stabil seyreden olgu, postoperatif 
PACU’ya transfer edildi. PACU’da hemodinamik olarak satbil seyreden olgu, spinal blok tamamen 
gerileyince önerilerle Üroloji servisine interne edildi. 

TARTIŞMA - SONUÇ: GBS’li olgularda hangi anestezi yönetiminde hangi anestezi yönetiminin daha 
iyi olduğu halen tam açıklığa kavuşmamıştır. Nörolojik hastalığı olan olgularda nöroaksiyel anestezi 
uygulaması halen tartışmalı olmakla beraber, genel anestezi uygulamasına tercih edilmektedir. Bu 
olgularda nöroaksiyel anestezinin avantajı nöromuskuler bloker ajanlardan kaçınmaktır. Nöroaksiyel 
anestezinin kendisi GBS’yi tetikleyebileceği gibi, gebelik veya cerrahi girişimde nöroaksiyel 
anesteziden bağımsız olarak GBS’yi tetikleyebilir. GBS’li olgularda periferik sinir blokları uygulaması 
ile ilgili de literatürde yeterli yayın bulunmamaktadır. GBS’li olguların anestezi yönetimine karar 
verirken; olgular ayrıntılı bilgilendirildikten sonra, hasta için en uygun anestezinin hasta, cerrah ve 
anestezinin multidisipliner yaklaşımıyla hasta bazlı seçilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré syndrome, spinal anesthesia 
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