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Sevgili Yaraya Gönül Veren Dostlarımız,

1996 yılında başladığımız kronik yara serüvenimiz tüm hızı ile devam etmektedir. Bir 
taraftan her yıl düzenli olarak Ulusal Yara Bakımı Kongrelerini düzenlerken diğer yandan 
da güzel yurdumuzun farklı yörelerinde Yara Bakımı Kursları düzenleyerek çok önemli bir 
sağlık sorunu olan kronik yaraların çözüm önerilerini sağlık profesyonelleri ile oluşturmaya 
gayret ediyoruz.

2006 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk kongrenin üzerinden tam 13 yıl geçti. Şimdi de sizlerin 
her zamanki destekleriniz ile 14.Ulusal Yara Kongresi’ni 12-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 
artık çok iyi bildiğiniz Antalya Gloria Otel’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Endüstri 4.0’ın sağlığa yansımasıyla yepyeni tanı ve tedavi yöntemleri ile yakın bir gelecekte 
tanışacağımız bilinen bir gerçektir. Yapay Zeka, 3D uygulamaları, Big Data gibi yeni 
kavramların tüm sağlık alanında olduğu gibi kronik yara alanında da bizlere yeni ufuklar 
açacağı kaçınılmazdır.

Her geçen gün tüm dünyada olduğu gibi bizde de önemli kronik sağlık sorunlarının başlarında 
yer alan diyabet ve dolaşım sistemi hastalıkları gibi sorunlara getirilen akılcı çözümlerin 
tartışılacağı kongremizin, tüm yara ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin dikkatlerini 
çekeceğine inanmaktayız.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kronik yaralarda da kişiselleştirilmiş tedavilerin ön plana 
çıktığı günümüzde bu alandaki son gelişmeleri konuların uzmanlarından dinlemenin ve 
öğrenmenin günlük pratiğimize çok şeyler katacağı görüşündeyiz.

Her yıl aramıza yeni katılanlarla 700 sayısına ulaşan kronik yara ailesinin tüm değerli 
üyelerini 14. Ulusal Yara Kongresi’nde aramızda görmek bizlere onur verecektir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Semih Baskan
Kongre Başkanı
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KONGRE BAŞKANI 
Dr. Semih BASKAN

KONGRE SEKRETERI 
Dr. Tuğbay TUĞ

YARA BAKIMI VE DOKU ONARIMI DERNEĞI
YÖNETIM KURULU

Başkan 
Dr. Ayişe KARADAĞ

Başkan Yardımcısı
Dr. Ali BARUTÇU

Sekreter 
Dr. Hakan UNCU

Sayman 
Dr. Tuğbay TUĞ

Üye 
Dr. Mustafa DEVECİ
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Kaya AKAN
Bengü AKIN

Sebahat AKSARAY
Şamil AKTAŞ

Cihangir AKYOL
Rıdvan ALACA

İskender ALAÇAYIR
Erdal ANADOL
Leanne ATKIN

Cem AYDOĞAN
Hatice AYHAN
Figen AYHAN
Sühan AYHAN

Selçuk BAKTIROĞLU
Franco BASSETTO

Taner BAYRAKTAROĞLU
Buket BAYRAM

Sadık BİLGİÇ
Pınar BORMAN

Burcu ÇAKIT
Cengiz ÇETİN

Arda ÇETİNKAYA
Derya ÇOBAN

Selçuk DAĞDELEN
Ahmet DEMİR

Seher DEMİRER
Arda DEMİRKAN

Valentina DINI
Nilgün ERTAŞ

Mehmet ERYILMAZ
Gaye FİLİNTE

Dicle GÜÇ
Sevim GÜLLÜ

Burçak GÜMÜŞ
John HARPER

Gazi HURİ
Hasan İLKOVA

Ramazan KAHVECİ
Çetin KAYMAK

Hakan KINIK
Tekmile KÖSE
Sibel MAŞACI 

Bengüsu MİRASOĞLU
Mehmet ORAL

Tahir ÖZER
Alberto PIAGGESI

Gökay TERZİOĞLU
Şansın TÜZÜN

Sercan ULUSOY
Ekrem ÜNAL
Dilek YAZICI
Bora YILMAZ
Ibby YOUNIS

**Soyisme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

BILIMSEL KURUL

YABANCI KONUŞMACILARIMIZ
Franco BASSETTO

Valentina DINI
John HARPER

Alberto PIAGGESI
Ibby YOUNIS
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SPONSOR FIRMALAR

3M - KCI

ACTO PHARMA

BBRAUN

COLOPLAST

CONVATEC

DIAMED

EKIMED 

ERAMED

GEN ILAÇ

GENADYNE

HARTMANN

HASBIOTECH

INTERPHARM

ISTANBUL MEDIKAL

KONFORT ÖZEL SAĞLIK

LOHMANN & RAUSCHER

MÖLNLYCKE

NHP

NOVA PHARMA

OTTOBOCK

PROBIOSIS

SMITH + NEPHEW

**Firmalar alfabetik olarak sıralanmıştır.

SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
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BILIMSEL PROGRAM

12 ARALIK 2019, PERŞEMBE
13.00-18.00 Kayıt

SA
L

O
N

 1

13.15-14.00 Kurs 1: Debridman
Kurs Koordinatörleri: Cem Aydoğan, Gökay Terzioğlu

14.15-15.00 Kurs 2: Kompresyon Bandaj Uygulamaları
Kurs Koordinatörleri: Burcu Çakıt, Arda Demirkan

15.15-16.15 Kurs 3: Negatif Basınçlı Pansuman Uygulamaları
Kurs Koordinatörleri: Tahir Özer, Bora Yılmaz, Ö. Arda Çetinkaya

16.30-17.00 Kurs 4: Intralezyoner Büyüme Faktör Uygulaması
Kurs Koordinatörleri: Murat Kendirci, Ö. Arda Çetinkaya

17.15-18.00 Kurs 5: Yükten Kurtarıcı Alçı Uygulamaları
Kurs Koordinatörleri: Kaya Akan, Mahmut Kalem, Hakan Kocaoğlu

18.00-18.30 AÇILIŞ TÖRENI

SA
L

O
N

 1

18.30-19.00 KONFERANS 1
Istanbul Ilinde Kronik Yara Organizasyonu Uygulamalarımız
Kemal Memişoğlu

19.00-19.30 KONFERANS 2
Cumhuriyetimizin Kuruluşunda Sağlıktaki Gelişmeler 
Semih Baskan

19.30-21.00 AKŞAM YEMEĞI



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

14

13 ARALIK 2019, CUMA
09.00-10.25 OTURUM 1

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Ayişe Karadağ, Ramazan Kahveci

09.00-09.20 Yara İyileşmesi ve Etkileyen Faktörler - İlknur Kepenekçi

09.20-09.40 Yaranın Temizlenmesi ve Antiseptikler - Hatice Ayhan

09.40-10.00 Kronik Yara ve Debridman Yöntemleri - Ahmet Demir

10.00-10.25 Kronik Yara ve Ekstremiteyi Kurtarabilmek - Ibby Younis

10.25-11.00 Kahve Arası

11.00-12.30 OTURUM 2

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Ali Barutçu, Sühan Ayhan

11.00-11.25 Yara Tedavisinde MR Kullanımı - Alberto Piaggesi

11.25-11.50 Yara Tedavisinde Deri Eşdeğerlerinin Kullanımı - Ibby Younis

11.50-12.10 Travmatik, Akut ve Postakut Yaralara Yaklaşım - Mehmet Eryılmaz

12.10-12.30 Yara Tedavisinde Ortopedik Cerrahi ve Amputasyonlar - Hakan Kınık

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.20 OTURUM 3

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Cengiz Çetin

13.30-13.50 Obezite ve Sellülit ile Birlikte Olan Lenfödemde Yaklaşım - Burcu Çakıt

13.50-14.10 Venöz Ülserlerde Kanıta Dayalı Güncel Yaklaşımlar - Hakan Uncu
14.10-14.35 Kronik Yarada Ağrıyı Pansuman ile Azaltabilir miyiz? - Valentina Dini
14.35-14.55 Kronik Yarada Eksuda ve Maserasyonu Yönetebilir miyiz? - Nilgün Ertaş
14.55-15.20 Klinik Kanıtlar Eşliğinde Negatif Basınçlı Yara Tedavisi - John Harper
15.20-16.00 Kahve Arası

16.00-17.20 OTURUM 4

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Fırat Bayraktar, Kaya Akan
16.00-16.20 Diyabetik Ayağa Endokrinoloji Yaklaşımı - Hasan İlkova
16.20-16.40 Diyabetik Ayağı Yükten Kurtarma - Mahmut Kalem
16.40-17.00 Diyabetik İskemik Yaralar ve Endovasküler Girişimler - Burçak Gümüş
17.00-17.20 Diyabetik Ayakta Aciller ve Yapılan Hatalar - Bora Yılmaz
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17.30-19.00 SÖZEL BILDIRI OTURUMU 1

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Mehmet Eryılmaz 

SB1 Deneysel Yara İyileşme Modelinde İntraperitoneal Simvastatinin Uygulamasının 
Kollajen Birikimi ve Yara Gerilme Kuvveti Üzerine Etkileri
Ömer Arda Çetinkaya, Süleyman Utku Çelik, Nesrin Hasırcı, Mehmet Gürel

SB2 İyileşmeyen Yaralarda Unutulmaması Gereken Bir Tanı: Leriche Sendromu
Kamil Yamak, Berrak Karatan

SB3 Periferik Arter Hastalığına Bağlı Ayak Yaralarında Perkütan Angioplastinin 
Önemi
Mehmet Kirişçi, Ekrem Aksu

SB4 İyileşmeyen Venöz Ülserlerde Yara Yeri Yönetimi
Çağla Çiçek, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte

SB5 SLE ve Sjögren Vasküliti Olguları Üzerinden İmmünsupresif Hastalarda Yara 
Yönetimi Güçlüğü
Yiğithan Yasin Keskin, Esra Çelebi, Volkan Güner, Cemile Sazak, Hakan Uncu

SB6 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Tıbbi Araç İlişkili Basınç Yaralanmaları: 
Nokta Prevalans Çalışması
Simay Akyüz, Kemal İpek, Muhammet Ceylan, Hatice Ayhan

SB7 Solid Organ Nakilli Hastalarda Görülen Kronik Alt Ekstremite Yaralarının 
Yönetimi
Burak Özkan, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

SB8 Sternotomi ve Koroner Bypass Cerrahisi sonrası sekonder doku defektlerinde 
Bilateral Pediküllü Pectoralis Major Kas Flebi uygulamalarımız;
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç

SB9 İnaktif Formdaki Trombositten Zengin Plazmanın’nın Deri Flebi Yaşayabilirliği 
Üzerinde Etkisi
Erkan Orhan, Bülent Erdoğan

SB10 İnguinal Herni Hastalarında Laparoskopik ve Açık Cerrahinin Postoperatif Yara 
Enfeksiyonu Gelişimi Üzerine Etkisi
Yılmaz Güler, Serkan Şengül

SB11 Yeni Kurulan Kronik Yara Ünitemizin Birinci Yılının Değerlendirmesi
Mevlüt Recep Pekcici, Bahadır Osman Bozkırlı, Süheyla Aydoğmuş, 
Burcu Duyur Çakıt, Enes Cebeci, Can Ersak, Mehmet Ali Akkuş
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17.30-19.00 SÖZEL BILDIRI OTURUMU 2

SA
L

O
N

 2

Oturum Başkanları: İlknur Kepenekçi, Burçak Gümüş
SB12 Diabetik Ayak Yaralarında Epidermal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesindeki 

Etkinliği: Klinik Deneyimiz
Feyzi Kurt

SB13 Diyabetik Ayak Ülserlerinde rhEGF (rekombinant insan epidermal büyüme 
faktörü) ve VAC Birlikteliği
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu

SB14 Diyabetik Ayak Yarası Monosit Sayısı/ Yüksek Dansiteli Lipoprotein Düzeyi 
Oranına Etkisi
İrfan Karahan, Taner Sarak, Aydın Çifci

SB15 İleri Evre Diyabetik Ayak Ülserlerindeki Deneyimlerimiz
Recep Anlatıcı

SB16 Diyabetik Ayak Hastalarının Retrospektif Analizi
Rana Kapukaya

SB17 Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sistemi (m-DAKBAS) ile Hasta Eğitimi ve 
Takibi -Smartphone/Akıllı Telefon Uygulaması
Meryem Kılıç, Ayişe Karadağ

SB18 Türkiye’de Diyabetli Erişkin Bireylerin Ayak Bakımı Konusundaki Bilgi, Tutum 
ve Davranışları: Gözlemsel Araştırmaların Sistematik İncelemesi
Hatice Ayhan, Simay Akyüz, Kerim Bora Yılmaz, Hikmet Erhan Güven

SB19 Diyabetik Ayakta Hasta ve Yakını Eğitimi
Elif Ebru Özer, Sema Aktolga, Ahmet Deniz Uçar

SB20 Diyabetik Ayak Ülseri Nedeniyle Tedavi Edilen Hastada Yassı Hücreli Karsinom 
Tanısı ile Amputasyon (Video Sunumu)
Alperen İrşat Keskin, Işıl Petmez, Cemile Sazak, Hakan Uncu

SB21 Diyabetik ve Kronik Yara Zeminindeki Alt Ekstremite Amputasyonlarında 
Güdük Sorunlarını ve Tedavi Yaklaşımlarımız
Zeki Taşdemir

SB22 Diabetin Gözardı Edilen Mortal Bir Komplikasyonu: Diabetik El Enfeksiyonuna 
Sekonder Nekrotizan Fasiitler
Emre Güvercin, Çağla Amutkan Çiçek, Murat Yaman, Ali Cem Akpınar, 
Gaye Taylan Filinte

19.00-20.30 Akşam Yemeği

20.30-21.30 KONFERANS SA
L

O
N

 1

Kalp Yaraları İyileşmez - Dikmen Arıbal
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14 ARALIK 2019, CUMARTESİ
09.00-10.25 OTURUM 5

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Semih Baskan, Hakan Kınık

09.00-09.20 Kronik Yaralarda Mikrobiyoloğun Rolü - Sebahat Aksaray

09.20-09.40 Kronik Yarada Biyofilm ve Sistemik Antibiyotik Kullanımı
Meltem Taşbakan

09.40-10.00 Kronik Yara ve Osteomyelit - Kaya Akan

10.00-10.25 Pyoderma Gangerenosum; Tanı ve Tedavi - Valentina Dini

10.25-11.00 Kahve Arası

11.00-12.30 OTURUM 6 SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Dikmen Arıbal, Hakan Uncu

11.00-11.25 Diyabetik Ayakta Mevcut Durum ve Gelecekteki Beklentiler 
Alberto Piaggesi

11.25-11.45 Ateşli Silah ve Patlayıcılar ile Oluşan Yaralar - Tahir Özer

11.45-12.30 KONFERANS 

SA
L

O
N

 1

Yanıklı Hasta ve Tedavisi - Mehmet Haberal

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.20 OTURUM 7

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Erdal Anadol, Tahir Özer

13.30-13.55 Nekrotizan Fasiitis; Evreleme, Tanı ve Tedavi - Franco Bassetto

13.55-14.20 Kapalı İnsizyonlarda Negatif Basınç Tedavisi - John Harper

14.20-14.40 Önemli Bir Yara; Açık Abdomen - Cihangir Akyol

14.40-15.00 Stomada Yapılan Hatalar ve Komplikasyonlar - Ekrem Ünal

15.00-15.20 Peristomal Komplikasyonların Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 
Ayişe Karadağ

15.20-15.50 Kahve Arası

15.50-18.00 OTURUM 8

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Mustafa Deveci, Nilgün Ertaş

15.50-16.10 Hangi Yaraya Hangi Ürün? - Tuğbay Tuğ

16.10-16.30 Hangi Yaraya Negatif Basınçlı Tedavi? - Cengiz Çetin

16.30-16.50 Hangi Yaraya Hangi Rekonstrüksiyon? - Sühan Ayhan

16.50-17.15 Skarın Önlenmesi ve Tedavisi İçin Hangi Uygulamalar? - Franco Bassetto

17.15-18.00 Bizler Nasıl Yapıyoruz? - Cemile Sazak, Deniz Yahci, Emine Uygun Sert, 
Nilüfer Ban
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18.00-19.30 SÖZEL BILDIRI OTURUMU 3

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Dicle Güç, Erhan Güven
SB23 Kronik Yara Enfeksiyonu Kültür Sonuçlarının Q Skorlama Sistemine Göre 

Değerlendirilmesi
Derya Bayırlı Turan

SB24 Kliniğimizde Görülen Enfeksiyon Oranları, Önlemleri ve Direnç Oranlarının 
Yıllara Göre Analizi
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Alper Ural, Mehmet Bekerecioğlı, Şermin İnal, 
Selma Ateş

SB25 Akut İnme Hastalarında Basınç Yarası Gelişiminin İncelenmesi
Ayper Önal Alkan, Esma Esin Derin Çiçek, Nihan Parasız, Yılmaz Önal

SB26 Evrelendirilemeyen Bası Yaralarında Hidro-Cerrahi Yöntemle Debridman 
Uygulamalarımız
Ozan Barış Namdaroğlu

SB27 Sakral Açık Yara Onarımında Çoklu Perforatörlü SGAP Flep Kullanımı
Burak Ersen

SB28 Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Son 6 Ayda Görülen 
Yaraların Demografik Özellikleri
Semra Kurhan, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Melekber Çavuş Özkan, 
Özhan Bekir Çelebiler

SB29 Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi 
Tarafından 1 Yıl Süre ile Takip Edilen 70 Yaş Üstü Basınç Yaralı Hastaların 
Klinik Özellikleri ve Yara Durumları ile İlgili Retrospektif Bir Çalışma
Anvar Ahmedov, Yeşim Ahmedov, Burcu Özdemir

SB30 Bası Yaralarının Yönetiminde Palyatif Bakım Servisi Tecrübelerimiz
Taner Kıvılcım, Engin Sarıgöz, Günay Tezcan, Mazhar Semih Baskan

SB31 Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastalarda Bası Yarası ve Risk Faktörleri
Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar, Selda Akyol

SB32 Hemşirelerin Basınç Ülseri Önleme Konusunda Bilgi Düzeylerinin Araştırılması
Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Canan Bulut Ayaz, Serpil Oğuz Mızrakçı, 
Emine Kübra Dindar Demiray

SB33 Yara Bakım Ünitesindeki Bası Yarası Eğitiminin Retrospektif Olarak 
Değerlendirilmesi
Selda Akyol, Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar
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18.00-19.30 SÖZEL BILDIRI OTURUMU 4

SA
L

O
N

 2

Oturum Başkanları: Ekrem Ünal, Cem Aydoğan
SB34 Kartal Yanık ve Yara Merkezi Polikliğine Gelen Kimyasal Yanıkların 

Araştırılması
Mine Seyyah, Selma Hoşoğlu Demirkaya, Neşe Muşlu Anar, Hesna Çevik, 
Sema Yüksel, Filiz Eker, Hürriyet Erdem, Gaye Filinte

SB35 Haşlanma Yanığına Maruz Kalmış Hastalarda İlk Yardım Metodları ve Klinik 
Sonuçları
Cem Aydoğan, Aylin Günay, Kübra Topuk, Mehmet Haberal

SB36 Baş-Boyun Yanıkları Sonrası Erken ve Geç Dönem Fraksiyone Lazer 
Uygulamalarının, Skar Modülasyonu ve Kozmetik Sonuçlara Etkisi
Mehmet Bozkurt, Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç

SB37 Yumuşak Doku Sarkomlarının Eksizyonu Sonrası Negatif Basınçlı Kapama 
Sistemlerinin Kullanımı
Ogün Erşen, Ali Ekrem Ünal

SB38 Modifiye Radikal Mastektomi sonrası İnatçı Seroma Olgularında Negatif 
Basınçlı Kapama ile Tedavi
Kerim Bora Yılmaz, Müjdat Turan, Melih Akıncı, Mehmet Saydam, Serhat 
Tokgöz, Cem Azılı, Sümeyra Güler, Hikmet Erhan Güven, Mehmet Ali Gülçelik

SB39 Ostomi Kenarında Yara Ayrışması Nedeniyle Negatif Basınçlı Yara Tedavisi 
Uyguladığımız Hastaların Sonuçları
İsmail Ahmet Bilgin

SB40 Stoma ve Yara Bakım Merkezimizde Üç Yıllık Deneyimlerimiz
Nazife Şıvgın, Emine Sezgünsay, Muhammet Ceylan, Kemal İpek, 
Mustafa Melih Canlı, Doğan Alhan, Mustafa Deveci

SB41 Stoma ve Yara Bakım Hemşirelerinin Alanda Karşılaştıkları Sorunların 
Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri
Vildan Çakar, Ayişe Karadağ

SB42 Fournier Gangreni Olgularında Kolostomiden Korunma da Fekal Yönetim 
Sisteminin Etkinliği
Müjdat Turan, Turgay Sayın, Mehmet Saydam, Muharrem Öztaş, 
Hülya Yağcıoğlu, Simay Akyüz, Melih Akıncı, Hikmet Erhan Güven, 
Kerim Bora Yılmaz

SB43 Fournier Gangreninde Yara Bakımı ve Defektlerinde Kullanılan Onarım 
Seçenekleri
Mehmet Akbalık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun

SB44 Fournier Gangreni Sonrası Doku Defekti Onarımlarında 5 Yıllık Klinik 
Deneyimimiz;
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç

19.30-21.00 Akşam Yemeği
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15 ARALIK 2019, PAZAR
09.00-10.20 OTURUM 9

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Rıdvan Alaca, Arda Demirkan

09.00-09.20 Kronik Yara ve İmmün Regülasyon - Dicle Güç

09.20-09.40 Oksijen Esaslı Tedaviler - Kemal Şimşek
09.40-10.00 Büyüme Faktörleri ve Kök Hücre Tedavileri - Gaye Filinte
10.00-10.20 Cerrahi Sonrası İyileşmeyen Yaralar - Ali Barutçu
10.20-10.50 Kahve Arası

10.50-11.50 OTURUM 10

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Ahmet Demir, Hatice Ayhan

10.50-11.10 Bası Ülserlerinin Oluşumu, Riskler, Kılavuzlar - Mustafa Deveci

11.10-11.30 Bası Ülserlerini Önleme ve Korunma - Rıdvan Alaca
11.30-11.50 Bası Ülserlerinde Tedavi ve Komplikasyonlar - Ramazan Kahveci
12.00-13.00 OTURUM 11

SA
L

O
N

 1

Oturum Başkanları: Semih Baskan, Hasan İlkova
12.00-12.20 Diyabetik Ayağı Önleme ve Hasta Eğitimi - Fırat Bayraktar
12.20-12.40 Podoloğun Görevi Nerede Başlar, Nerede Biter? - Derya Çoban
12.40-13.00 Kronik Yarası Olan Hastaya Psikososyal Destek - Vesile Şentürk
13.00 KAPANIŞ
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POSTER BILDIRILER
P-05 Lomber Fraktür Tanılı Hastada Bası Yarası: Olgu Sunumu
 Hülya Bulut, Selda Akyol, Derya Demirkol Sakar

P-06 Palyatif Bakımda Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Uygulanan Hastada Gözlenen Iyileşme
 Süreci
 Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Nurgül Tekin, Cangül Aydıncı

P-07 Palyatif Bakımda Trakeostomi Bakımı Ve Uygunsuz Ürün: Olgu Örneği
 Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Esra Kılınç, Cangül Aydıncı
 
P-08 ALS’li Hastada PEG Bakımı Olgu Örneği
 Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Neslihan Aydeniz Mutlu
  
P-09 Bası Yarası Olan Hastaya Yaklaşım
 Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Esra Kılınç

P-10 Elektrik Yanığı Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre
 Hemşirelik Bakımı
 Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Fatma Şahin, Sümeyye Zehir, Gaye Filinte
 
P-11 Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik Modeli Doğrultusunda Kimyasal Yanığı Olan
 Bireyin Bakımı
 Deniz Orhan, Ayşe Kabuk, Fatma Şahin, Zeynep Dereli, Gaye Filinte,  Merdiye Şendir
 
P-12 Bası Yarasında Modern Yara Bakım Örtüsü Kullanımı: Olgu1-2
 Derya Demirkol Sakar, Neslihan Aydeniz Mutlu, Hülya Bulut, Cangül Aydıncı, Selda Akyol

P-13 Yoğun Bakımda Obez Bir Hastanın Cilt Değerlendirmesi ve Değişken Hava Basınçlı
 Anti Dekübitik Yatak Kullanımının Etkinliği: Olgu Sunumu
 Selda Akyol, Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar
 
P-14 Amputasyon Kararı Verilen Osteomyelitli Hastada Diyabetik Ayak Ülserini Iyileştirmek
 Mümkün Mü?
 Nazife Şıvgın, Emine Sezgünsay, Doğan Alhan

P-16 Yanığa Bağlı Gelişen Mortalite Vakalarının Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif
 Analiz
 Kayhan Gürbüz, Mete Demir, Abdulkadir Başaran, Orhan Eroğlu, Özer Özlü
 
P-17 Yoğun Bakım Ünitesi’nde Basınç Yarasını Tedavi Etmeye Yönelik Silikon Içeren Yara 
 Bakım Ürününün Olgu Eşliğinde Incelenmesi
 Neziha Ateş, Ayten Güreşçi Zeydan, Canan Kandemir, Hülya Şahindokuyucu, 
 Merve Turkay, Zafer Çukurova
 
P-18 Basınç Yaralanmalarında Multidisipliner Yaklaşımın Olumlu Etkisi
 Hande Aktay, Hatice Yıldız, Kevser Burcu Uysal, Rüveyde Gündoğar, Zafer Sadi Özok

P-19 Bası Yarası
 Selda Uzunel Adsoy, Kamil Yıldırım, Ahmet Demir
 
P-20 Yenidoğanda Atipik Gluteal Geniş Ülser: Pyoderma Gangrenosum Nadir 2 Olgu
 Rana Kapukaya
 
P-21 Özel Bir Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Görülme Sıklığı ve Risk
 Faktörlerinin Incelenmesi
 Emine Kabasakal, Sevilay Yıldız, Ayşegül Aytekin Kurt
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P-22 Morbit Obez Hastada Basınç Yaralanmsına Yönelik Hemşirelik Uygulamalarımız
 Elif Hamarat, Nuray Altay, Bırgul Ödül Özkaya, Arif Kaya

P-23 Venöz Ülserde Tedavi Yaklaşımlarımız
 Emine Sezgünsay, Nazife Şıvgın, Kemal İpek, Muhammet Ceylan, Doğan Alhan

P-24 Iyileşme Sağlanamayan Kronik Yara Olgularımız
 Emine Sezgünsay, Mustafa Deveci

P-25 Blattodea(hamamböceği) Isırığı Sonrası Gelişen Cilt Nekrozu
 Rana Kapukaya

P-26 Bir Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Basınç Yaralarının
 Irdelenmesi
 Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Nilhan Ödemiş
 
P-27 Multipl Myelomda Deri Tutulumu: Olgu Sunumu
 Anvar Ahmedov, Sercan Şimşek, Furkan Karabulut

P-28 Epidermal Büyüme Faktörünün Diyabetik Ayak Arterlerinin Üzerindeki Pozitif Etkisi 
 Serbest Doku Nakli Için Yeterli Kan Akımı Sağlar Mı? Doppler USG ile Süreç Takibi
 Anvar Ahmedov, Sermin Umay Tok, Furkan Karabulut
 
P-29 Iş Kazası Sonrası Yanıklı Hastada Gelişen Basınç Yaralanmasına Multidisipliner 
 Yaklaşım
 Rabia Koca, Cansu Çırak, Aysel Gürkan

P-30 Zorlu Bir Olgu: Histerektomi Sonrası Gelişen Enteroatmosferik Fistülün Negatif
 Basınçlı Yara Tedavisi ile Yönetimi
 Cansu Çırak, Rabia Koca, Aysel Gürkan

P-31 Cerrahi Sonrası Nükseden Lenfanjioma Sirkumkriptikum Olgusu
 Burcu Duyur Çakıt, Seçil Pervane Vural, Recep Pekcici

P-32 Basınç Yarasının Doğru ve Etkin Yönetimi “Olgu Sunumu’’
 Hatice Küçüker, Nuri Sönmez

P-33 Ayağın Kronik Yara Zemininde Verrüköz Karsinomu ve Tedavisi
 Burak Özkan, Emrah Efe Aslaner, Enver Arpacı, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

P-34 Ihmal Edilmiş Dev Femoral Arter Psödoanevrizması Sonrası Oluşan Kronik Yaranın 
 Yönetimi
 Burak Özkan, Enver Arpacı, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

P-35 Seri Debridman, Greftleme ve Vakum Yardımlı Kapama Tedavisi ile Kurtarılmış Alt 
 Ekstremite Sirkümferensiyel Defekt Olgusu
 Burak Özkan, Enver Arpacı, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş

P-36 Basınç Yarasının Bağırsak Yönetim Sistemi Ile Yönetilmesi
 Ayper Önal Alkan, Kübra Babacan, Şerife Dikbaş, Alev Öztaş

P-38 Basınç Yarası Olan Hastada Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre 
 Hemşirelik Bakım Modeli
 Alev Yazıcı, Havva Arslan Üz, Songül Ovalı

P-39 Hemşirelik Bakımı ve Pasif Kapama Ürünleri ile Basınç Yarası Tedavisi
 Hülya Peker, Saadet Menteş, Arif Timuroğlu
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P-40 Palyatif Bakım Merkezinde Bası Yarası Yönetimi
 Yeliz Tekmen, Gamze Yağlı, Birgül Ödül Özkaya, Mehmet Yürüyen

P-41 Lenfödemli Hastalarda Yara Tedavisi
 Şehim Kutlay, Aysun Genç, Seçilay Güneş, Zahide Pala, Ayşe Kutlu

P-42 Estetik Amaçlı Dolgu Uygulaması Sonrası Gelişen Cilt Nekrozunun Hiperbarik 
 Oksijenle Tedavisi
 Gamze Yerci, Alper Aksoy

P-43 Aynı Hastada Maggot (Larva) Terapisinde Akıntı ve Koku Yönünden Iki Farklı Ürünün 
 Karşılaştırılması: Olgu Sunumu
 Ayşe Gül Şahin, Alper Erkin, Hatice Çalışkan, Elif Yoldaş

P-45 Diyabetik Ayak Yarası ile Takip Edilen Hastanın Eksternal Iliak Arterinin Perkütan 
 Girişim ile Başarılı Tedavisi
 Çağlar Alp, Taner Sarak, İrfan Karahan, Aydın Çifci

P-46 Evre III Alt Ekstremite Malign Melanomu Nedeniyle Yapılan Ilioinguinal ve Iliofemoral 
 Diseksiyon Sonrası Yara Dehisansı ve Yara Enfeksiyonu Risk Faktörleri
 Ümit Mercan, Ali Ekrem Ünal
  
P-49 Kronik Venöz Ülser ve Tedavi Seçeneği
 Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu

P-50 Sakral Dekübit Tedavisinde Vac (Vakum Yardımlı Kapama) ve Yaklaştırma Sütürü 
 Uygulanması
 Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu

P-51 Skalpte, Diyabete Bağlı Dermatit ve Selülit Sonrası Cilt Nekrozu
 İbrahim Yılmaz, Mehmet Saydam, Alper Bilal Özkardeş, Hakan Sönmez, 
 Hülya Yağcıoğlu, Kerim Bora Yılmaz
 
P-52 Diyabetik Hastada Travma Sonrası Açık Redüksiyon Internal Fiksasyon Uygulaması
 Sonrası Oluşan Doku Defektinin Kapatılması
 Mehmet Saydam, İbrahim Yılmaz, Sultan Ayaz, Şener Balas, Hülya Yağcıoğlu, 
 Kerim Bora Yılmaz

P-53 Bir Komplikasyon Yarası “Kalsiyum Ekstravazasyonu’’
 Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Kübranur Çelik

P-54 Epizyotomi Insizyonlarında Yara Bakımı Yaklaşımımız
 Melihcan Sezgiç, Perçin Karakol

P-55 Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Sonrası Sakral Bölge Basınç Yaralanmasından 
 Nekrotizan Fasiite: Olgu Sunumu
 Simay Akyüz, Bediye Öztaş, Sibel Erkal İlhan

P-56 Parmakta, Saatler Içinde Oturan Gazlı Gangren Tablosu
 Melihcan Sezgiç, Perçin Karakol

P-57 Progresif Bakteriyel Sinerjistik Gangren (Meleney Gangreni): Nadir Bir Olgu
 Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu

P-58 Kronik Yara Bakımında Klinoptilolit Etkinliği
 Hasan Anık
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P-59 Insan Isırığı Sonrası Kulak Amputasyonları
 Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç, Mehmet Bozkurt
 
P-60 Saçlı Deride Bası Ülseri Olgusu
 Canan Bulut Ayaz, Sevil Alkan Çeviker, Hüseyin Oğuzhan İnan, Mustafa Yılmaz

P-61 Yara Iyileşmesi ve Oksidatif Denge
 Rukiye Demir
 
P-62 Kronik Ayak Ülseri Olan Bir Hastada Modern Yara Tedavi Yöntemlerinin Aşama 
 Aşama Birlikte Uygulanması: Olgu sunumu
 Cem Aydoğan, Nigar Türkmen, Aylin Günay, Kübra Topuk, Fatma Nur Demir

P-63 Orf Tanılı Hastada Povidon Iyot ile Pansuman Sonrası Gelişen Kontakt Dermatit
 Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Canan Bulut Ayaz, Hüseyin Oğuzhan İnan, 
 Seda Şişman Yılmaz
 
P-64 Povidon Iyot Kullanımına Bağlı Ekstremitede Oluşan Dermatit ve Nekrotik Ülser: Iki 
 Olgu Sunumu
 Mert Özbek, Volkan Güner, Habibe Bozdemir, Hakan Uncu
 
P-65 Diyabetik Ayak Enfeksiyonu ve Periferik Arter Hastalığı Olan Bir Olguda Başarılı 
 Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulaması: Olgu Sunumu
 Engin Akın, Taylan Zaman, Recep Özkan, Münire Kübra Özgök Kangal
 
P-67 Sirkumsizyon Sırasında Total Glans Penis Nekrozu
 Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
 
P-68 Raoultella Ornithinolytica’ya Bağlı Diyabetik Ayak Enfeksiyonu
 Sevil Alkan Çeviker, Mustafa Yılmaz, Alaaddin Oktar Üzümcügil, Canan Bulut Ayaz, 
 Seda Şişman Yılmaz
 
P-70 Örümcek Isırığı Sonrası Gelişen Nekrotizan Selülit: Olgu Sunumu
 Mustafa Yılmaz, Sevil Alkan Çeviker, Canan Bulut Ayaz, Seda Şişman Yılmaz, 
 Anvar Ahmedov, Kamil Göderen, Mehmet Ali Gedik

P-71 Buerger Hastalığı Nedeniyle Ayak Parmağı Amputasyon Güdüğünde Yara Gelişen Bir 
 Olguda Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulaması: Olgu Sunumu
 Cesur Üstünel, Münire Kübra Özgök Kangal, Özge Yeşilgül, Taylan Zaman

P-72 Kronik Osteomyelit Parmak Kaybına Sebep midir?
 Serdar Gökay Terzioğlu, Betül Keskinkılıç Yağız
 
P-73 Hatalı Kompresyon Sonucu Oluşan Basınç Ülseri
 Bahar Büşra Özkan, Hakan Uncu
 
P-74 Kardiyovasküler Resüstasyon sonrası Bası Yarası
 Ali Barutcu, Mahtuma Peker Ulusoy
 
P-76 Kısa Süreli Negatif Basınçlı Yara Tedavisi Primer Tedavi Seçeneği Olabilir mi?
 Merve Mert, Arman Vahabi, Anıl Murat Öztürk, Hüseyin Aytaç Erdem, 
 Meltem Işıkgöz Taşbakan

P-77 Wagner Evre III ve Üzeri Diyabetik Ayak Ülserli Hastalarda Amputasyon Insidansı
 Birhan Oktaş, İbrahim Deniz Canbeyli, Gözde Şengül Ayçiçek, Seyyid İsa Keskinkılıç, 
 Meriç Çırpar
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SB-01
DENEYSEL YARA IYILEŞME MODELINDE 
INTRAPERITONEAL SIMVASTATININ UYGULAMASININ 
KOLLAJEN BIRIKIMI VE YARA GERILME KUVVETI 
ÜZERINE ETKILERI
 
Ömer Arda Çetinkaya1, Süleyman Utku Çelik2, Nesrin Hasırcı3, Mehmet Gürel1

1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Ankara
 
Giriş: Bir travma sonucu deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması anlamına gelen 
yara, sık karşılaşılan bir fizyolojik durumdur. Yara iyileşmesindeki gecikme ise bu süreci 
etkileyen mekanizmalardaki bir aksama nedeniyle ortaya çıkan patolojik bir durumdur ve 
cerrahide önemli bir sorundur. Bu nedenle yara iyileşmesi konusundaki herhangi olumlu 
bir gelişme, özellikle cerrahi alanlarda yaygın olarak kullanılabilir bir avantaj sağlayabilir. 
Bu çalışmadaki amacımız; deneysel yara iyileşme modelinde, intraperitoneal simvastatin 
uygulanmasının yara iyileşmesi üzerine etkilerini kollajen birikimi ve yara gerilim kuvvetini 
değerlendirerek araştımaktır.
 
Metod: Çalışmaya 36 adet rat alındı. Yara örneği olarak karın ön duvarı orta hat kesisinin 
birincil onarımı belirlendi. Üç gruba ayrılan deneklerin bir grubuna yüksek doz (5 mg/kg/gün), 
bir grubuna düşük doz (1 mg/kg/gün) simvastatin uygulanırken; kontrol grubuna ise plasebo 
solüsyon preoperatif 14 gün boyunca intraperitoneal olarak uygulandı. Ardından denekler 
yara gerilme kuvvetleri, kollajen birikimi ve inflamasyon skorları açısından karşılaştırıldı.
 
Sonuçlar: Yüksek doz simvastatin grubundaki ortalama yara gerilme kuvveti, diğer 
ratlarınkinden düşük bulunmasında rağmen; gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı 
(p=0,058). Gruplar kollajen boyanma özelliklerine göre karşılaştırıldığında, tip I kollajen 
seviyesi yüksek doz simvastatin grubunda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek 
bulunurken (p=0,006); tip III kollajen seviyesi ise hem yüksek doz hem de düşük doz 
simvastatin grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek 
bulundu (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,015). En düşük inflamasyon skoru yüksek doz simvastatin 
grubunda görülürken; ortalama en yüksek skorun kontrol grubunda olduğu görüldü. Ancak 
gruplar istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermedi (p=0,186) (Tablo 1).
 
Tartışma: Diğer çalışmalarda elde edilen farklı sonuçlara rağmen, simvastatin uygulamasının 
postoperatif yara iyileşmesi üzerine potansiyel bir rolü olabileceği inancındayız. Bu 
çalışmada, preoperatif inraperitoneal simvastatin uygulamasının deneysel bir yara iyileşme 
modelinde tip I ve tip III kollajen seviyelerini anlamlı şekilde artırdığını; ancak simvastatinin 
gerilme kuvveti ve inflamasyon skoru üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını ortay koyduk. 
Günlük pratiğimizde sık kullanılan statin türevi ilaçların yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini 
tam olarak ortaya koymak ve paradoksal sonuçları açıklığa kavuşturmak için daha moleküler 
düzeyde ve daha ileri çalışmalar gereklidir.
 
Anahtar Kelimeler: Kollajen, simvastatin, yara iyileşmesi
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Tablo 1. Ratların yara gerilme kuvvetleri, tip I ve tip III kollajen seviyeleri ve 
inflamasyon skorları açısından karşılaştırılması
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SB-02
IYILEŞMEYEN YARALARDA UNUTULMAMASI GEREKEN 
BIR TANI: LERICHE SENDROMU
 
Kamil Yamak1, Berrak Karatan2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 
Giriş: Leriche Sendromu, diğer adıyla Aortoiliak Oklüziv Hastalık, distal abdominal aort, 
iliak arterler ve femoropoplitel arterlerin aterosklerozu ile seyreden bir sendromdur. Klasik 
belirtileri kladikasyo, erektil disfonksiyon ve femoral nabızların yokluğudur. Tanıda hikaye, 
fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinde aortoiliak tıkanıklığın tespiti önemlidir. 
Çalışmamızda alt ekstremitede kronik yara nedeniyle takip edilen, tetkiklerinde Leriche 
Sendromu saptanan hastalar sunulmuştur.
 
Yöntem: Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniklerine 
başvuran, yapılan tetkiklerde Leriche Sendromu saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. 
Hastaların yaşı, başvuru tanısı, fizik muayeneleri, erektil impotans varlığı, görüntüleme 
yöntemleri, yapılan damarsal girişimler ve cerrahi tedaviler, uygulanan ek tedaviler ve 
mortalite durumları değerlendirildi.
 
Bulgular: Ocak 2013-Kasım 2019 yılları arasında Leriche Sendromu toplam 7 hastada tespit 
edildi (Tablo 1). Leriche Sendromu tanısı konan tüm hastalar erkekti, ortalama yaşları 58 
idi. Hastaların üçü iyileşmeyen yara şikayeti ile başvururken, ikisi ortopedik girişim sonrası 
iyileşmeyen yara, biri kalça kırığı, biri prepatellar bursit şikayeti ile kliniklere başvurdu. Tüm 
hastalarda erektil impotans mevcuttu. Kronik yara nedeniyle başvuran hastalarda ilk yatışta; 
kalça kırığı ve prepatellar bursit şikayeti ile başvuran hastalarda yapılan cerrahi girişimler 
sonrası iyileşme olmaması üzerine bilgisayarlı tomografi ile anjiyografi yapıldı. Leriche 
tanısı konulan yedi hastanın altısına Kalp Damar Cerrahi kliniği tarafından aortofemoral 
veya aksillofemoral bypass yapıldı. Üç hastaya dizüstü amputasyon, bir hastaya kalça 
dezartikülasyonu, bir hastaya flep ile onarım uygulandı; iki hasta debridman ve pansuman ile 
takip edildi. Hastalardan iki tanesi Leriche Sendromu komplikasyonlarına bağlı kaybedildi. 
 
Sonuç: Leriche sendromu, ekstremite iskemisi, gangren, miyokard iskemisi gibi ciddi 
komplikasyonlara ve mortaliteye sebep olabilen bir hastalıktır. İyileşmeyen yaralarda akılda 
tutulmalı, hastalar multidisipliner yaklaşım ile değerlendirilmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Alt ekstemite, Aortoiliak Oklüziv Hastalık, Kronik yara
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Tablo 1
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1 68 Sağ kalça 
kırığı

“Sağ kalça, 
uyluk laterali, 
sağ bacak 
posterioru ve 
sağ topukta 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+

Kalça kırığı 
nedeniyle 
operasyondan sonra 
uyluk, bacak ve 
ayakta iyileşmeyen 
yaralar

Bypass 
cerrahisi

Sağ dizüstü 
amputasyon - Exitus

2 73
Bilateral alt 
ekstremitede 
iyileşmeyen 
yara

Sağ kalça, 
uyluk laterali, 
topuk, 
sol bacak 
posterioru ve 
sağ topukta 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+

Pansuman ile takip, 
iyileşme olmaması 
üzerine amputasyon, 
güdük revizyonu, 
amputasyon 
seviyesinin 
yükseltimesi

Bypass 
cerrahisi

Sol dizüstü 
amputasyon, 
sağ kalça 
dezartikülasyonu

Hiperbarik 
Oksijen 
Tedavisi, 60 
seans

-

3 50
Sağ alt 
ekstremitede 
iyileşmeyen 
yara

Sağ ayakta 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+

Pansuman ile takip, 
iyileşme olmaması 
üzerine amputasyon, 
güdük revizyonu, 
amputasyon 
seviyesinin 
yükseltimesi

- Sağ kalça 
dezartikülasyonu

Hiperbarik 
Oksijen 
Tedavisi, 60 
seans

Exitus

4 48
Sol 
prepatellar 
bursit

Sol dizde ödem 
ve eritem

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+

Bursektomi sonrası 
dizde iyileşmeyen 
yara, flep ile onarım, 
flep nekrozu, bacakta 
ve ayakta yeni 
iyileşmeyen yaralar

Bypass 
cerrahisi

Bursektomi, flep 
ile onarım

Hiperbarik 
Oksijen 
Tedavisi, 30 
seans

-

5 85
Sağ alt 
ekstremitede 
iyileşmeyen 
yara

Sağ ayakta 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+

Pansuman ile takip, 
iyileşme olmaması 
üzerine amputasyon, 
güdük revizyonu, 
amputasyon 
seviyesinin 
yükseltimesi

Bypass 
cerrahisi

Sağ dizüstü 
amputasyon - -

6 74

Opere sağ 
lateral 
malleol 
kırığı, 
sağ ayak 
bileğinde 
plağın 
ekspoze 
olduğu 
iyileşmeyen 
yara, sağ 
uylukta 
iyileşmeyen 
yara

Sağ lateral 
malleolde plak 
ekspoze doku 
defekti, sağ 
ayak 1. parmak 
iskemik, 
sağ uyluk 
lateralinde 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+
Debridman, 
plağın çıkarılması, 
pansuman ile takip

Bypass 
cerrahisi

Sağ ayak 
1. parmak 
amputasyonu, 
hasta ek 
tedavileri kabul 
etmedi

Hiperbarik 
Oksijen 
Tedavisi, 30 
seans

-

7 66

Opere sol 
distal tibia 
kırığı, sol 
bacakta 
plağın 
ekspoze 
olduğu 
iyileşmeyen 
yara

Sol ayak bileği 
lateralinde 
doku defekti

Bilateral 
aortoiliak 
tıkanıklık

+
Debridman, 
plağın çıkarılması, 
pansuman ile takip

Bypass 
cerrahisi

Debridman ve 
pansuman ile 
takip, hasta ek 
tedavileri kabul 
etmedi

- -
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SB-03
PERIFERIK ARTER HASTALIĞINA BAĞLI AYAK 
YARALARINDA PERKÜTAN ANGIOPLASTININ ÖNEMI
 
Mehmet Kirişçi1, Ekrem Aksu2

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi, Kahramanmaraş 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kardiyoloji, Kahramanmaraş
 
Giriş: Periferik arter hastalığına bağlı oluşan ayak yarası ciddi mortalite ve morbitite 
sebebidir. son yıllarda yaygın bir şekilde uygulanan periferik arter angioplastinin ayak 
yarası olan hastalarda iyileşmeye etkisini araştırmak için retrospektif olarak bu çalışma 
tasarlanmıştır.

Methot: Çalışmaya son 3 yıl içerisinde ayak yarası ve distal periferik arter hastalığı olan 
angioplasti yaptığımız 52 hasta alındı. Hastaların işlem sonrası yara iyileşmesi takibi yapıldı. 
Yara bakımı vakum tedavisi ve yara bakım ürünleri ile desteklendi. Klinik başarı ise yara 
iyileşmesinin sağlanması ve amputasyonun engellenmesi olarak belirlendi. Hastalar işlem 
sonrası 6 ay takipleri yapıldı.

Bulgular: İşlem sonrası takiplerde 8 hastada parmak amputasyonu, 4 hastada Chopart 
amputasyonları ve 2 hastada diz altı amputasyonu yapıldı. 38 hastada ise yara iyileşmesi 
sağlandı.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre ayak yarası ve distal periferik arter hastalığı olan hastalar için 
perkütan balon angioplasti yara iyilşemesinde etkili bir tedavi yöntemidir.
 
Anahtar Kelimeler: Ayak Yarası, Distal Periferik Arter Hastalığı, Perkütan Angioplasti
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SB-04
IYILEŞMEYEN VENÖZ ÜLSERLERDE YARA YERI YÖNETIMI
 
Çağla Çiçek, Emre Güvercin, Gaye Taylan Filinte
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
Giriş: Kronik bacak ülserleri dünya üzerinde binlerce insanı uzun vadede etkileyen sıklıkla 
da venöz arteryel, diyabetik ve travmatik sebeplere bağlı gelişen bir kliniktir. Görülme sıklığı 
açısından venöz ülserler kronik bacak ülserlerinde önemli bir yer tutsa da; ölümcül olma 
potansiyelleri az olan bu ülserlerde en büyük sorun hastalara tekrarlayan yatış planlanmasıdır. 
Sağlık maliyeti dışında venöz ülserlerin, hastaların yaşam kalitesini bozucu etkileri de 
mevcuttur. Kişiyi uzun süreli olarak etkilemesi ve bahsedildiği şekilde sağlık harcamalarında 
maddi yük getirmesine rağmen klinik pratikte yeterli önem ne yazık ki verilmemektedir. 

Materyal-Metod: Çalışma 2017 Ocak-2019 Ağustos ayları arasında daha önce bir çok 
kez venöz ülser nedeniyle dış merkezde tedavi uygulanmış ancak sonuç alınamamış venöz 
ülserler dahil edilerek planlandı. Mutlak yatak istirahati önerilen hastaların defektlerine 
yönelik vakum yardımlı kapama ile pansuman uygulandı. Yara kültüründe üremesi olan tüm 
hastalara antibiyoterapinin başlanmasının ardından hastalara değişik seanslarda debridman 
yapıldı. Debridman ve diğer tedavilere rağmen defektinde küçülme gözlenmeyen hastalara 
otolog greft uygulandı.

Sonuç: Çalışmaya toplam 6 hasta dahil edildi. 1 yıldan uzun süren venöz ülseri ve daha önce 
operasyon dışı yöntemlerin denendiği ancak başarısız olunan olgular kompleks venöz ülserli 
kabul edildi. Bir hastada eşlik eden burger hastalığı iki hastada ise diabetus mellitus olduğu 
öğrenildi. 6 hastanın tamamına ameliyat öncesinde VYK ve kompresyon çorabı uygulanmış 
olup, 4’nde yara yerinde üreme olması nedeniyle uygun antibiyoterapi başlanmıştır. Tüm 
hastaların defektlerine yönelik cerrahi debridman yapılmış olup sadece 4 hastaya greft 
uygulanmıştır

Tartışma: Tanı konulduğunda çoğu venöz ülserin standart yara bakımı ile iyileşebileceği 
düşünülmektedir. Ancak ülserin patogenezi anlaşılmadan uygulanan cerrahi dışı tedaviler 
çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Uzun dönem takiplerde tekrarlama ihtimali 
yüksek olan bu ülserlerde cerrahi gereklilik göz ardı edilmektedir. 1yılı geçmemiş ülserlerde 
otolog greft uygulamasının başarı şansının %65 gibi yüksek olduğunu gösteren yayınlar 
mevcuttur. Venöz ülser şüphesi olan hastalarda hastanın venöz kapasitesi için öncelikle 
doppler Usg çekilmesi de önerilmektedir. Kliniğimizde de hastalarımızın tamamına yatışlarını 
takiben venöz doppler Usg istenip venöz yetersizlik ortaya konmuştur. Ülser tedavisinde 
önemli olan tanı konulduğunda mümkün olan en kısa sürede ülser komplike hale gelmeden 
yara kapamasının gerçekleşmesini sağlamaktır. Cerrahi öncesi hem ödemi azaltmaya yönelik 
hem de otolog greftin başarısının artması için tüm hastalara VYK uygulanmıştır. Takip 
ettiğimiz hiçbir olguya hücresel tedavi olan prp ya da büyüme faktörü uygulanmamıştır. 
Operasyon kararının zamanında alınması konservatif tedavi ile başlayan bu süreçte cerrahi 
sonuçların başarısını da arttıracak, sağlık maliyetleri düşecektir

Anahtar Kelimeler: Kronik yara, Venöz ülser, Yara iyileşmesi
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SB-05
SLE VE SJÖGREN VASKÜLITI OLGULARI ÜZERINDEN 
IMMÜNSUPRESIF HASTALARDA YARA YÖNETIMI 
GÜÇLÜĞÜ
 
Yiğithan Yasin Keskin, Esra Çelebi, Volkan Güner, Cemile Sazak, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
Giriş: SLE ve Sjögren gibi kronik vaskülitlerde, sebep oldukları damar tutulumundan 
ve immünsupresyondan dolayı trombositler aracılığıyla birincil ve ikincil hemostaz 
sağlanamamakta, trombosit ve makrofajların yara bölgesinde yeterli konsantrasyona 
ulaşamaması sonucunda ise PDGF ve TGF-B sitokinleri yeteri kadar salgılanamayıp nötrofil 
kemotaksisi gerçekleşememektedir. Aynı zamanda makrofajların yara yeri bölgesinde 
yeterli konsantrasyona ulaşamayıp yeterli düzeyde FGF salgılayamaması anjiyogenezis ve 
epitelyum hücre migrasyonunun önüne geçmektedir. Bütün bunlar, vaskülitli hastalarda yara 
iyileşmesine engel olmakta ve yara tedavileri çok uzun zaman almaktadır.
 
Olgu 1: KLL(2013) ve Sjögren(2019) tanılı 52 yaşında kadın hasta sağ alt ekstremitede açılan 
ülserler nedeniyle Şubat 2019’da kliniğimize başvurdu(Resim 1).  Başvuru tarihinde sağ ayak sırtı 
4. metatars üzerinde 4x3 cm, ayak sırtı 2x2,2 cm, dış malleol önü 3,5x2,5 cm, tibia distali 
ön yüzde 3,7x2 cm olan ülserlere, cerrahi debridman, gümüşlü negatif basınç uygulaması, 
sonrasında epidermal büyüme faktörü ve alginat örtüler tercih edildi. Ayrıca altta yatan 
immunsupresif duruma yönelik tedaviler ve kültüründe üreyen Klebsiella Oxytoca ve 
Pseudomonas Aeruginosa’ya uygun antibiyoterapi uygulandı. Ağustos 2019 tarihinde 4. 
metatars üzerindeki ülserin boyutunun 2,1x1 cm ve ayak sırtındaki ülserin boyutunun da 
0,5x0,3 cm olarak ölçüldüğü ve diğer ülserlerin ise tamamen kapandığı görülmüştür.
 
Olgu 2: Tarafımıza Ocak 2019 yılında başvuran 49 yaşındaki kadın hastanın SLE tanısı vardı. 
Başvuru sebebi, sol ayak dış malleol üstündeki 6,6x6,4 cm’lik ülser idi(Resim 3). Hastaya 
cerrahi debridman sonrasında poliheksanid jel, Ag aljinat ve sonraki dönemde klorheksidinli 
tül örtü ile düzenli yara bakımı uygulanırken ve ayrıca altta yatan immunsupresif duruma 
yönelik tedaviler ve zaman zaman kültüründe üreyen Pseudomonas Aeruginosa’ya uygun 
antibiyoterapi devam etti. Yoğun tedaviye rağmen yara ancak Ekim 2019 tarihinde küçülerek 
boyutları 4x2,8 cm olarak ölçüldü(Resim 4).
 
Sonuç: SLE ve Sjögren gibi vaskülitlerdeki immünsüpresif tablolar multidisipliner bir 
yaklaşımla tedavi edilmelidir. Özellikle kemik iliği süpresyonu, infeksiyon ve vaskülit 
tabloları kontrol altına alındıktan sonra ideal yara yönetimi ve tedavisi yapılsa bile tedavileri 
çok zordur. Tedavi planlaması bu şekilde yapılmadığı ve sabırlı olunmadığı takdirde yara 
tedavisinde başarıya ulaşılamaz, ciddi morbidite ve mortaliteler ortaya çıkabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Sjögren Hastalığı, SLE Hastalığı, Yara İyileşmesi
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Olgu 1 ve Olgu 2
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SB-06
3. BASAMAK YOĞUN BAKIM ÜNITELERINDE TIBBI ARAÇ 
ILIŞKILI BASINÇ YARALANMALARI: NOKTA PREVALANS 
ÇALIŞMASI
 
Simay Akyüz1, Kemal İpek2, Muhammet Ceylan2, Hatice Ayhan3

1S.B.Ü. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahi Yoğun Bakım Kliniği, Ankara 
2S.B.Ü. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Yara Bakım 
Ünitesi, Ankara 
3S.B.Ü. Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
 
Giriş: Tanı ve tedavi amaçlı, kullanılan tıbbi araçlar hastaların yaşam kalitesini 
arttırmakla birlikte, tıbbi araç ilişkili basınç yaralanması (TAİ-BY) gibi hasta 
güvenliğini tehdit eden sorunların oluşmasına da neden olmaktadır. TAİ-BY, teşhis 
veya tedavi amaçlı tasarlanan ve uygulanan cihazların basınca neden olmasıyla ortaya 
çıkan ve genellikle cihazın şekline uygun lokalize cilt ve/veya cilt altı doku hasarıdır. 
Amacımız; bir eğitim ve araştırma hastanesinde 3. basamak yoğun bakım hizmeti alan 
hastalarda TAİ-BY prevalansının, neden olan tıbbi araç özelliklerinin ve olası risk faktörlerinin 
belirlenmesidir.

Method: Nokta prevelans çalışması olarak planlanan araştırma, Dahiliye, Cerrahi ve Anestezi 
Yoğun Bakım ünitelerinde yürütülmüştür. Verilerin toplandığı günde tedavi gören 36 hasta 
(%83.7) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 
tarafından hazırlanan veri toplama formları kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul ve kurum 
izinleri alınmıştır. Veriler bir günde toplanmıştır. Verilerin analizinde, Ki-kare, Kolmogorov 
Smirnov, Mann-Whitney U ve Student-t testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 36 hastanın % 69,4’ü (n=25) erkekti ve yaş ortalamaları 
57,75 ±20,95’ti. Yoğun bakımda yatış günü ortalama 87,39 olup, yatış nedenleri en sık 
travma (% 25), post-resüsitasyon (% 19,4) ve maligniteye bağlı genel durum bozukluğu (% 
16,7) idi. Hastaların % 58,3’ünün (n=21) kronik hastalığı mevcut olup, % 72,2’si (n=26) 
mekanik ventilatör, % 63,9’u (n=23) NG veya PEG’le enteral nütrisyon desteği almaktaydı. 
Hastaların % 41,7sinde enfeksiyon tablosu bulunmakta olup, bunların %40’ını pnömoni 
oluşturmaktaydı. Yoğun bakımlarda basınç yaralanması prevelansı % 47,2 (n=17) iken, bu 
oranın % 19,4’ü (n=7) dış merkez kaynaklıydı. 16 hastada toplam 23 adet TAİ-BY tespit 
edildi. TAİ-BY prevelansı % 44,4 olarak belirlendi. TAİ-BY’larının en sık endotrakeal 
tüpe bağlı ağız içi ve dudaklarda (%30,4), nazogastrik tüp tespitine bağlı burunda (%17,3), 
tansiyon manşonuna bağlı kollarda (%17,3) ve hasta bezine bağlı üst bacak iç kısımlarında 
(%13) geliştiği saptandı. TAİ-BY istatistiksel olarak anlamlı düzeyde enfeksiyonu olan 
hastalarda daha yüksek oranda (%62,5) belirlendi (p<0.05). Bununla birlikte TAİ-BY varlığı 
ile hastaların yaşı, yatış günü, beden kitle indeksi, Glaskow Koma Skalası ve APACHE 2 
skorları ile hemoglobin düzeyi, serum albümin düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı 
(p>0.05).

Sonuç: Elde edilen TAİ-BY prevelansı literatürle benzerlik göstermektedir. Bu doğrultuda, 
TAİ-BY’nin yoğun bakımlarda tedavi sunulan tüm hastalar için hala önemli bir risk olduğunu 
düşündürmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: tıbbi araç ilişkili basınç yaralanmaları, yoğun bakım, basınç yaralanması
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SB-07
SOLID ORGAN NAKILLI HASTALARDA GÖRÜLEN KRONIK 
ALT EKSTREMITE YARALARININ YÖNETIMI
 
Burak Özkan, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara
 
Giriş: Solid organ nakli, son dönem yetmezlikli hastalarda daha sağlıklı ve uzun ömürlü 
olma şansını sağlamıştır. Bununla birlikte, immünsüpresif tedavinin yan etkiler önemli 
morbiditelere neden olur. Bağışıklığı baskılanmış olduğu bu hastalarda yara iyileşmesinin 
geciktiği düşünülmektedir. Transplantasyon öncesi koşullar nedeniyle sıkça karşılaşılan 
ve transplantasyon sonrası dönemde de sıkça görülebilen alt ekstremitenin kronikyaraları, 
transplant alıcılarında önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak kabul edilmektedir. 
Biz çalışmamızda transplant hastalarındaki kronik alt ekstremite ülserlerini değerlendirmeyi 
ve organ transplantasyonunun yara iyileşmesi üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: 1996 ve 2016 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde organ 
nakil ünitesinde opere edilen toplam 1833 transplant alıcı (böbrek, 
karaciğer ve kalp transplantasyonu) retrospektif olarak incelendi. Kronik alt ekstremite 
ülserleri olan transplant hastaları çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmamıza 17 aylık ortalama takip süresi olan 15 erkek ve 2 kadın hastada 
oluşan toplam 17 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 51.1 (39-68) idi. Hastaların % 58’inde 
Diabetes Mellitus vardı. En çok etkilenen bölge ayakbaşparmağı ve ikinciparmak idi. Yara 
ve periferik arter hastalığının şiddetine göre farklı seviyelerde amputasyon cerrahileri gerekli 
oldu. İki hastada parmak amputasyonu ile iyileşme, 1 olguda trans-metatarsal amputasyon 
gerekti ve iki hastaya diz amputasyonu yapıldı.

Sonuç: Organ nakli, son dönem organ yetmezliği için bir tedavi sunar. Bununla birlikte, 
sistemik hastalığın kronik etkileri transplantasyondan sonrasında bile devam etmektedir. Bu 
nedenle, bu hastalar, kronik komplikasyonlar için iyi izlenmelidir. Ek olarak, immünsüpresif 
tedavive graft reddi, ayak ülserleri ile ilişkili morbidite ve mortaliteyi arttırabilir. Ayak 
ülserasyonları için hastaneye başvuru, transplant hastalarında daha yüksektir ve her zaman 
ciddiye alınmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: organ transplantasyonu, kronik yara, alt ekstremite ülseri
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Tablo 1 

 
Solid organ nakli yapılan hastaları gösteren tablo 
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SB-08
STERNOTOMI VE KORONER BYPASS CERRAHISI 
SONRASI SEKONDER DOKU DEFEKTLERINDE 
BILATERAL PEDIKÜLLÜ PECTORALIS MAJOR KAS FLEBI 
UYGULAMALARIMIZ;
 
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Tüm cerrahi işlemler gibi, sternotomi ve koroner arter bypass cerrahisi sonrasında da, 
gerek kişisel yara iyileşmesini engelleyen faktörler, gerekse cerrahiye bağlı multifaktörler 
nedeniyle sternumda sekonder defektler oluşabilmektedir. Hastaların çoğunun kilolu ve 
diabetik olması bu defektlerin hızla enfekte olarak dahada genişlemesine yolaçıp mortal 
olabilmektedir.

Amaç: Kliniğimize başvuran koroner arter bypass sonrası ortalama 2. Ayında, sternotomi 
insizyon hattında 13x5 cm den 20x25 cm’e kadar değişen büyüklükte, derinlik olarak 
15’inde sternumda cilt ciltaltı tam kat, akıntılı, tel yada plak açıklığı izlenen 5’i kadın olmak 
üzere 20 hasta yatırılarak vakum tedavisine alındı. Tüm hastalar, Pairolero ve arkadaşlarının 
sınıflamasına göre tip 3 sternal enfeksiyon olarak kabul edildi. Eş zamanlı antibiyogramlarına 
uygun antibiyoterapileri başlanan hastaların kan şekeri regülasyonu, yara yeri temizliği 
sağlanarak seri debritmanlarla operasyona hazırlandı. 20 hastanın tamamında 3’lü bypass 
için sol İnternal Mamarian Arter kullanılmıştı. Sağlıklı granulasyon dokusu gelişen hastalara 
bilateral pediküllü Pectoralis Major kas ilerletme flebi yapıldı. Operasyon sırasında 3 erkek 
hastanın sternal telleri, stabilizasyon bozulmadan çıkarıldı. Tüm hastalar postop dönemde 10 
seans 2.5 ATA basınçta 60 dakika süren hiperbarik oksijen tedavisi aldı.

Sonuç: Cerrahi sonrasında antibiyoterapi altında günlük gümüşlü pansuman malzemeleri 
ile pansuman yapılan hastalardan 2 erkek hastada tekrar minimal yara dehisansı sadece 
cilt seviyesinde gelişti sekonder süreçte iyileşti, kalan 13 erkek hastanın defekt sahaları 
yinelemedi, ortalama 5 kadın hastada meme dokusuda flebe destek verdiği için tekrar defekt 
gelişmedi, hiçbir hastanın reoperasyon gereksinimi olmadı. Ortalama 1. Haftada taburcu 
olan hastalar yaklaşık 6 ay kliniğimizce takibe alındı. 6 aylık kontrollerinde reenfeksiyon 
bulgusuna rastlanmadı.

Tartışma: Sternotomi ve koroner bypass cerrahisi sonrası primer kapama özellikle erkek 
hastalarda herzaman mümkün olmayıp, sekonder defektlerdede sternum kemik açıklığı 
ve enfeksiyon ajanlarının kardiyopulmoner boşluğa kolayca ulaşabilmesi morbidite ve 
mortaliteyi arttırmaktadır. Defektin onarımı için bilateral pediküllü Pectoralis Major kas flebi 
ile onarım iyi bir alternatiftir.
 
Anahtar Kelimeler: sternum açıklığı, pectoralis majör kas flebi
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Pektoral flep 

 
Defekt sahasının Flep ile kapatılması 
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SB-09
INAKTIF FORMDAKI TROMBOSITTEN ZENGIN 
PLAZMANIN’NIN DERI FLEBI YAŞAYABILIRLIĞI ÜZERINDE 
ETKISI
 
Erkan Orhan1, Bülent Erdoğan2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Gaziantep 
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Kliniği, Ankara
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı içinden birçok büyüme faktörü olan Trombositten Zengin 
Plazmanın (TZP)’nın inaktif olarak uygulanmasının deri flebi yaşayabilirliği üzerinde 
etkisini göstermektedir.

Gereç-Yöntem: Çalışmada toplam 42 adet Wistar albino türü sıçan kullanıldı. Sıçanların 
6 tanesinin kanlar anestezi altında intrakardiak olarak alındı ve TZP elde edildi. Kalan 36 
sıçanın sırtında 9x3 cmlik random patern deri flebi kaldırıldı. Daha sonra sıçanlar 6 gruba 
ayrıldı. Grup 1 ve 2’ye sadece flep cerrahisi yapıldı, grup 3 ve 4’de fleplere intradermal serum 
fizyolojik, grup 5 ve 6’da ise fleplere intradermal olarak inaktif formdaki TZP enjekte edildi. 
Grup 2,4 ve 6 da flep altına silicon tabaka konularak tabandan revaskularizasyon engellendi.

Bulgular: Altına silicon konulmayan gruplarda ortalama flep nekrozu %26.14, silicon 
konulan gruplarda ise %43.32 olarak hesaplandı ve fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu(p<0.001). Silikon konulmasından bağımsız olarak kontrol gruplarında(Grup 1,2) 
ortalama nekroz %39.93, serum fizyolojik uygulanan gruplarda(grup 3,4) ortalama nekroz 
%38.04, inaktif formda TZP uygulanan gruplarda (grup 5,6) ortalama nekroz %26.21 olarak 
hesaplandı. TZP uygulanan gruplarda diğer gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0.001 and p<0.001).

Sonuç: İntradermal olarak inaktif formda TZP uygulanması flepler nekroz oluşumunu 
azaltmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Flep, büyüme faktörleri, trombositten zengin plazma
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SB-10
INGUINAL HERNI HASTALARINDA LAPAROSKOPIK VE 
AÇIK CERRAHININ POSTOPERATIF YARA ENFEKSIYONU 
GELIŞIMI ÜZERINE ETKISI
 
Yılmaz Güler, Serkan Şengül
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Alanya, Antalya
 
Giriş: Laparoskopik inguinal herni cerrahisi ile açık onarım kıyaslandığında, kanama, kronik 
kasık ağrısı gibi postoperatif komplikasyon oranlarının laparoskopik cerrahide daha düşük 
oranlarda görüldüğü bildirilmiştir. İnguinal herni cerrahisi temiz cerrahi prosedürler grubunda 
yer alır ve ameliyat sonrası %0-9 arası oranlarda yara enfeksiyonu geliştiği bildirilmiştir. 
Çalışmamızda, inguinal herni nedeniyle opere edilen hastalarda laparoskopik ve açık cerrahi 
yapılmasının postoperatif yara enfeksiyonu gelişmi üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.

Materyal-Metod: Çalışma Mart 2018 – Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde inguinal 
herni nedeniyle açık ve laparoskopik greftli inguinal herni onarımı yapılan hastalar üzerinde 
yapıldı, hastalara ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastalar, laparoskopik ve açık 
onarım (Lichtenstein tekniği) yapılanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmaya tek ve 
bilateral inguinal herni onarımı yapılan hastalar dahil edildi, strangüle ve nüks herni nedeniyle 
opere edilen hastalar çalışma dışında bırakıldı. Ameliyat sonrası erken ve geç dönemde yara 
yeri enfeksiyonu gelişip gelişmemesine göre incelendi Tüm hastalara profilaktik antibiyotik 
uygulandı.

Bulgular: Çalışmaya inguinal herni nedeniyle opere edilen toplam 152 hasta (erkek.133-
%87,5,kadın:19- %12,5) dahil edildi. 84 hastaya(%55,3) açık, 68 hastaya(%44,7) laparoskopik 
herni onarımı(TAPP) yapıldı. Açık cerrahi yapılanların 5 tanesinde (%5,7), laparoskopik 
cerrahi yapılan hastaların 2 tanesinde (%2,9) yara yeri enfeksiyonu gelişti, istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptanmadı.(p>0,05) Postoperatif yara yeri enfeksiyonu gelişimi ile yaş, diyabet 
ve ameliyat süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edildi. (p<0,05) 
(Tablo 1)

Tartışma - Sonuç: İnguinal herniye yönelik yapılan laparoskopik ve açık meliyat sonrası 
enfeksiyon gelişimi yönünden, ASA sınıflandırması, primer ya da nüks fıtık olup olmaması, 
diyabet, yaş, vücut kitle indeksi gibi hastaya ait risk faktörlerinin önemli olduğu bildirilmiştir. 
Çalışmamızda laparoskopik cerrahi yapılan hastalarda enfeksiyon oranı daha düşük oranda 
gerçekleşmiş ancak istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. Bununla birlikte uzamış 
cerrahilerde, diyabetik hastalarda ve yaşlılarda postoperatif yara enfeksiyonu istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde daha fazla görülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, laparoskopi, yara enfeksiyonu
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SB-11
YENI KURULAN KRONIK YARA ÜNITEMIZIN BIRINCI 
YILININ DEĞERLENDIRMESI
 
Mevlüt Recep Pekcici1, Bahadır Osman Bozkırlı1, Süheyla Aydoğmuş2, 
Burcu Duyur Çakıt3, Enes Cebeci1, Can Ersak1, Mehmet Ali Akkuş1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 
Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Kliniği, Ankara 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
 
Amaç: Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (Ankara EAH) kurulan Kronik Yara 
Ünitesi’nin (KYÜ) birinci yılında, takip ettiği hastaların değerlendirmesi ve geleceğe yönelik 
planlarının belirlenmesi

Materyal-Metod: Ankara EAH Kronik Yara Ünitesi Eylül 2018’ de Genel Cerrahi 
Kliniği içinde, Klinik Eğitim Sorumlusu’nun sorumluluğunda iki yataklı bir odada faaliyet 
göstermeye başlamış ve ilk etapta ağırlıklı olarak “diyabetik ayak” (DA) hastalarının 
multidisipliner takip ve tedavilerinin yapılması planlanmıştır. Üniteye ilk kabul edilen 
hastalar bu nedenle DA hastaları olmuştur. Ünitenin Hastane içinde ve dışında farkındalığının 
artmasıyla diğer “kronik yara” hastaları da takip edilmeye başlanmıştır. Daha önce ağırlıklı 
olarak endokrinoloji ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde yatan DA hastaları, imkanlar 
elverdikçe ünitede takip edilmeye başlamış,ünitede yer olmadığı zaman hastayı yatıran 
klinikte, KYÜ Sorumlusu’nun gözetiminde takip edilmişlerdir.Ünitenin takibindeki hastalar, 
sorumlu tarafından gerek görüldükçe “Kronik Yara Konseyi” tarafından değerlendirilmiş, 
tedavileri konsey kararı ile yönlendirilmiştir. Sunumuzda ünitenin ilk yılında takip edilen 
hastalar paylaşılmıştır.

Bulgular: Eylül 2018-Kasım 2019 arasında 20 hasta takip edilmiştir. Bu hastaların 9 tanesi 
DA, 6 tanesi geçirilmiş ameliyata sekonder, insizyon alanında kronik yara, 3 tanesi sakral 
bölgede bası yarası, biri sağ bacakta venöz ülser, biri lenfödeme sekonder mons pubiste 
lenfanjioma sirkumkriptika idi. DA hastalarının ikisi parmak ampütasyonu+günlük pansuman 
ile takip edildi. 7 tanesine debridman ve günlük pansuman uygulandı. Amputasyon yapılan 
hastalardan bir tanesine 20 seans hiperbarik oksijen ve İnsan kaynaklı epidermal growth faktör 
(EGF) de uygulandı. DA yaralarının bir tanesi topukta, bir tanesi ayak tabanında,diğerleri 
ayak parmaklarındaydı. Bası yarası olan hastaların üçü de Alzheimer tanılı, yatağa bağımlı 
ve evde bakım hastasıydı. Bir tanesi ünitede, diğer ikisi acil servis yoğun bakımda takip 
edilmektedir. Günlük pansuman ve gerek görüldükçe debridman uygulanmaktadır. Ameliyata 
sekonder kronik yarası olan hastalara geniş debridman ve saha temizliğini takiben vakum 
yardımlı kapama (VAC) uygulandı. Bu hastalardan beşi halen yatmakta olup bir tanesi 
taburcu edilmiştir. Venöz ülserli hastaya pansuman+elastik bandaj uygulaması yapılmaktadır. 
Lenfanjioma sirkumkriptika hastası FTR kliniği tarafından takip edilmiş ve KYÜ tarafından 
konsulte edilmiştir. En uzun yatan hastamız 150 gündür yatan bası yarası olan hastamızdır.
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Sonuç: Kronik yara, özellikle artan yaş ve diyabet hastalığına sekonder komplikasyonlar 
nedeniyle Ülkemiz için önemli bir sağlık sorunu olmaya başlamıştır. Altyapısı yeterli olan 
her sağlık kuruluşunda mutlaka multidisipliner kronik yara konseyleri ve bu hastaların takip 
ve tedavilerinin yapılacağı ayrı üniteler kurulmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Kronik yara, Diyabetik ayak, Ünite
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SB-12
DIABETIK AYAK YARALARINDA EPIDERMAL BÜYÜME 
FAKTÖRÜNÜN YARA IYILEŞMESINDEKI ETKINLIĞI: 
KLINIK DENEYIMIZ
 
Feyzi Kurt
Seyhan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Adana
 
Amaç: Diabetik ayak yara tedavisinde stantart bir yöntem yoktur. Bu çalışmamızda epidermal 
büyüme faktorünün diabetik ayak yara tedavisindeki etkinliğini irdelemeyi amaçladık.
 
Giriş: Diabeti olan hastaların yaklaşık % 10 unda yaşamlarının bir evresinde diabetik ayak 
yarası gelişir. Bu yaraların oluşmasında bir çok neden olmasına rağmen noröpati ve iskemi en 
önemli faktörlerdendir. Diabetik ayak yarası oluştuğunda takip ve tedavi oldukça sıkıntılıdır.
Debritman,yara bakımı, basının engellenmesi, enfeksiyonun kontrolu ve kan şekerinin 
regülasyonu önemlilik arzeder. Tüm bunlara rağmen yara iyileşmesi sağlanamayabilinir 
ve bazen amputasyon kaçınılmaz olur. Diabetik ayak yaralarında bir çok tedavi yöntemi 
olmasına rağmen kabul görmüş stantart bir yöntem yoktur. Epidermal büyüme faktorü (EBF) 
bu yöntemlerden sadece bir tanesidir. EBY yara iyileşmesinin bir çok aşamasında etkili 
olmaktadır. Hücre bölünmesi ve hücre yenilenmesi, ekstraselüler matriks sentezi bunlardan 
bazılarıdır. EBF bu etkileriyle kronik yara döngüsünü kırıp akut yara döngüsünü tetikleyerek 
iyileşme sürecini başlatır. Bu özelliklerinden dolayı diabetik ayak yaralarında kullanmayı 
uygun bulduk.
 
Materyal-Metod: Seyhan devlet hastanesi yara bakım biriminde farklı tarihlerde diabetik 
ayak yarası nedeniyle takip ve tedavisi yapılan hastalarının dosyalarına elektronik veri 
bankası kullanılarak ulaşıldı ve sadece EBF kullanılan hastalar çalışmaya alındı. Toplam 12 
hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.
 
Bulgular: Hastaların 8 inde Wagner 1-2 ve 4 ünde Wagner 3 diabetik ayak yarası mevcuttu.
Yara boyutları 6- 22’cm arasında değişiyordu. Tüm hastaların kan glukozu regule edildi.
Enfeksiyon için kültür alındı ve uygun antibiyotikler başlanıldı. Hastalara 6- 18 seans arasında 
EBF tedavisi uygulandı. Hastalara gerektiğinde debritmanlar yapıldı. Hastaların ortalama 
iyileşme süreleri 28 gündü. Sekiz hastada sekonder iyileşme sağlanırken 2 hastaya greft ve 
2 hastaya kismi kalınlıkta deri flepiyle yara kapama işlemi yapıldı. Greft ve flep yapılan 
dört hastada da iyileşme sağlandı. Hastalar ortalama 4 ay boyunca aralıklarla polikliniğe 
çağrılarak kontrolleri yapıldı. Hiç bir hastada yara da nüks gelişmedi.
 
Sonuç: Kliniğimizde diabetik ayak yarası için kullandığımız EBF ile tüm hastalarda iyileşme 
sağladık. EBF diğer kronik yaralarda olduğu gibi diabetik ayak yaralarında da etkilidir. Ancak 
bu tedavinin maliyeti oldukça yüksektir. Bu nedenle tüm vakalarda değil de özellikle inatçı 
ve uzun süre de iyileşmeyen diabetik ayak yaralarında kullanılması daha uygundur.
 
Anahtar Kelimeler: epidermal büyüme faktörü, diabetik ayak, yara iyileşmesi
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SB-13
DIYABETIK AYAK ÜLSERLERINDE RHEGF (REKOMBINANT 
INSAN EPIDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ) VE VAC 
BIRLIKTELIĞI
 
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kahramanmaraş
 
Giriş: Diyabetik ayak yaraları önemli morbidite ve mortalite nedeni olup, diyabetik ayak 
sendromlarının tedavisinde en önemli kriter, yaraların iyileşmesini hızlandırma, tekrarlamayı 
önleme ve amputasyonların sayısını azaltmadır (1). Diaybetik ayak yaralarında yeni bir 
yöntem olan rh EGF’nin (Rekombinant inasan epidermal büyüme faktörü), spesifik hücre 
membran reseptörlerine bağlandığı ve mitojenik aktiviteyi uyardığı, hücrelerin migrasyonun 
sağladığı, ekstraselluler matriks artışı, angiogenezis ve maturasyonun uyarılmasının 
yanı sıra granulasyon dokusu oluşumunu arttırdığı birçok çalışmada gösterilmiştir (2). 
VAC (Vakum Yardımlı Kapama) yöntemi akut ve kronik yaralarda yara iyileşmesini negatif 
basınç oluşturarak hızlandırmaktadır. Yapılan çalışmalarda VAC uygulaması yapılan hastalarda 
iyileşmenin yarada öncelikle lokal kan akımını artırması ile olup, yara alanına epitelyal 
migrasyonu artırması, bakteriyel kolonizasyonu azaltması, interstisyel doku ödemini azaltması 
ve yara etrafındaki hücrelerde mitozu artırması gibi mekanizmalar ile etki ettiği gösterilmiştir. (3). 
Çalışmamızda, diyabetik ayak ülserleri hastalarda, rh EGF ve VAC tedavisi birlikteliğinin 
etkinliğini göstermek amaçlanmaktadır.

Materyal ve Metod: Çalışmaya Ocak 2019- Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde 
diyabetik ayak ülseri nedeniyle tedavi gören 10 hasta dahil edildi. Tüm hastaların tedavi 
öncesi yaş,cinsiyet, yara lokalizasyonları, Wagner sınıflamasına göre yara dereceleri ve 
tedavi süreleri kaydedildi. Hastaların yaş ortlaması 62 olup, 45-78 arasında değişmekte idi.
Hastaların yara boyutları 3x3x1 ila 10x8x2 cm arasında ölçüldü. Tüm hastaların tedaviye 
başlamadan önce debridmanları yapıldı. Osteomiyelit tespit edilmeyen ve enfeksiyon 
parametreleri normal olan hastalara, haftada 3 doz olacak şekilde 75Mg intralezyoner rhEGF 
(Heberprot P) uygulandı ve uygulama sonrası 15-20 dk beklenilerek, VAC uygulandı. 
Yaranın evresine göre, rhEGF ve VAC sayısı ortalama 6 doz olup 4-10 arasında değişmekte 
idi. Ortalama yara iyileşme süresi 21 gün (16-42 gün) olarak hesaplandı.

Tartışma: Diyabetli hastalarda bağışıklık sisteminin yetersizliği (nötrofil fonksiyon 
yetersizliği), nöropati, vasküler yetmezlik) gibi nedenler olduğundan yaraları geç 
iyileşmekte hatta yıllar sürmektedir. Fibroblast çoğalmasını uyarıp, granülasyon dokusu 
oluşumunu hızlandırarak, epitelizasyonu artırarak ve yeni damar oluşumunu uyararak yara 
iyileşmesini hızlandıran EGF, yara tedavisinde yaygın kullanım alanı bulmuştur (1,2). 
VAC ciddi travmatik yaralarda, diyabetik ayak enfeksiyonlarında veya invaziv infeksiyon 
(nekrotizan fasilit gibi) olan yada biyofilm düşünülen komplike yaralarda fayda sağladığı 
gösterilmiştir (3). Sunduğumuz çalışmada yara iyileşmes üzerine etkileri gösterilmiş, rh EGF 
ve VAC tedavisini uygun hastalarda birlikte kullanımının, yara iyileşmesini hızlandırdığı ve 
hastanede yatış süresinin kısalttığını düşünmekteyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, EGF, VAC
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Resim 1 

 
Diyabetik Ayak Egf öncesi, Egf sonrası 10., 15. ve 21. gün görüntüsü 
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SB-14
DIYABETIK AYAK YARASI MONOSIT SAYISI/ YÜKSEK 
DANSITELI LIPOPROTEIN DÜZEYI ORANINA ETKISI
 
İrfan Karahan1, Taner Sarak2, Aydın Çifci1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
 
Amaç: Diyabetik ayak yarası, diyabetin önemli ve öldürücü komplikasyonlarından biridir. 
Monosit/yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) oranı kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir 
prediktör olduğu gösterilmiş bir parametredir. Bu çalışmada diyabetik ayakta Monosit/HDL 
oranının değişip değişmediği araştırılmak istenmiştir.

Gereç-Yöntem: Çalışma retrospektif tasarımda planlanmış olup daha önce Kırıkkale 
Üniversitesi İç Hastalıkları Kliniği’ne diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle 
yatırılmış 61 hasta dahil edildi. Hastalar, 31 diyabetik ayak yarası olan ve 30 olmayan 
hasta olarak ikiye ayrıldı. Hastaların yaş, glisemik durumları ve Monosit/HDL oranları 
karşılaştırıldı.

Bulgular: Diyabetik ayak grubu ve ayak yarası olmayan grupta yaş (68,9±9,7 yıl vs 
66,5±10,5; p=0,70) ve HbA1c (9,4±2,4 vs 9,6±2,5; p=0,79) düzeyleri benzerdi. Diyabetik 
ayak grubunda erkek/kadın oranı ayak yarası olmayana göre daha fazlaydı ( sırasıyla 17/14 
vs 7/23) HDL düzeyleri arasında istatistiksel anlam olmamakla birlikte (p=0,06); monosit 
düzeyleri (0,5±0,245x103 µL vs 0,76±0,45x103 µL; p=0,007) anlamlı farklıydı. Monosit/
HDL oranı anlamlı düzeyde diyabetik ayak grubunda yüksekti (p=0,001).

Sonuç ve Tartışma: Diyabetik ayak yarası ve periferik arter hastalığı, mortalite açısından 
önemli bir komplikasyondur. Ciddi enfeksiyonlarda HDL düzeyinin azaldığı ve monosit 
oranlarının arttığı bilinmektedir. Monosit/HDL oranının iskemik serebrovasküler olay, 
koroner arter hastalığı ve aort anevrizmalarında prognoz tayininde kullanılabileceğine dair 
yakın tarihli çalışmalar mevcuttur. Bulgularımıza göre bu oran diyabetik ayak yarası olan 
hastalarda prognostik belirteç olarak kullanılabilir. Bu yolağın daha iyi anlaşılabilmesi için 
daha büyük ölçekli çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak yarası, yüksek dansiteli lipoprotein, monosit
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SB-15
ILERI EVRE DIYABETIK AYAK ÜLSERLERINDEKI 
DENEYIMLERIMIZ
 
Recep Anlatıcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, 
Gaziantep
 
Giriş: Diyabetin önemli komplikasyonlarından bir olan ayak ülserlerine gerekli ve etkin tedavi 
uygulanmazsa, ekstremite kayıpları ve hatta bu ülserlere bağlı mortalite görülebilmektedir. 
Kombine tedaviler ve hastanın genel durumunun desteklenmesi ile ampütasyonların ve hatta 
mortalitenin önüne geçilebilmektedir.
 
Yöntem: Kliniğimizde 2017-2019 yılları arasında Wagner III ve daha ileri evredeki diyabetik 
ayak ülseri olan yirmi olguya kombine yaklaşımlar uygulanarak tedavi edildi. Hastaların 12’ 
si erkek, 8’i bayandı. Yaş ortalaması 63’dü. Hastalara genel durum desteklenmesi, ardışık 
seri debridmanlar, VAC uygulaması ve intralezyonel growth faktör tedavisi uygulandı.
 
Bulgular: Bu tedaviler sonucunda hastalarda ekstremite kaybı yaşanmadı. Defektler sekonder 
olarak ve/ veya cerrahi olarak kapatıldı.
 
Sonuç: İleri evre kronik diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde; kombine uygulamalarla 
olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Böylece çeşitli seviyelerdeki ekstremite ampütasyonlarının 
oranı azaltılabilmektedir
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ülser, diyabetik ayak ülseri, ekstremite amputasyonları
Resim 1 

 
olgunun tedavi öncesi ve sonrası 
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SB-16
DIYABETIK AYAK HASTALARININ RETROSPEKTIF ANALIZI
 
Rana Kapukaya
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Servis, Adana
 
Amaç: Çalışmamızın amacı, diyabet tanısı almış ve farklı etyolojik nedenlerle ayağında 
ülser gelişmiş hastaların klinik verilerinin analizi, iyileşme sürelerine etkisi ve yara bakım 
tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması
 
Yöntemler: Bu çalışma 2008-2016 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Wagner evre 2 ve 3 
diyabetik ayağı bulunan 68 hasta verilerinin retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirildi.
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 58,01 (min 17 - max 95) olup 
28 kadın 40 erkek idi. 11 hasta tip I, 57 hasta tip II Diabetes Mellitus (DM) tanısı almıştı. 
Hastaların DM süreleri ortalama 17,3 yıl (1-35) idi. Yaranın herhangi bir enfeksiyon bulgusu 
veya akıntı olmaksızın tamamıyla kapanması şifa olarak kabul edildi. Diyabet süresi ile 
iyileşme süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi.. 
Diyabete bağlı sistemik komplikasyonlar hipertansiyon (HT), kronik böbrek yetmezliği 
(KBY), diyabetik retinopati (DRP) ve periferik vasküler hastalık (PVH) varlığının yaranın 
iyileşme süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edildi. 
Tedavinin sonuç şeklinin, diyabet süresinin ve iyileşme süresinin karşılaştırılmasında 
istatiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşıldı. Negatif basınçlı pansuman(NBP) ve %0,9 NaCl 
içeren solüsyona batırılarak sıkılmış steril gaz ile kapalı pansuman. NBP tedavisi alan grupta 
açık yara tedavisinden rekonstrüksiyon aşamasına geçilmesi için ortalama 9,41 ± 3,43 gün 
gerekirken, kontrol grubunda yara örtümü için ortalama 14,03 ± 3,03 gün beklemek gerekti. 
Her iki grup arasındaki bu süre farklılığı rakamsal olarak belirgin yalnız istatistiksel olarak 
belirgin bir anlamlılık taşımamaktaydı. Negatif basınç uygulanan hastaların ilk seanstan 
sonra ekstremitelerindeki ödemde belirgin bir azalama gözlendi. Makroskopik olarak yara 
boyutlarında küçülme, kontraksiyon ve granülasyon dokusunda artış gözlendi
 
Sonuç: Cerrahi tedavide temel yaklaşım nekrotik dokunun debridmanı, ayağın anatomik 
yapısı ve sonrasında işlevsel bir ayak olarak hastanın yaşamını idame ettirebileceği şekilde 
rekonstrüksiyonu veya gerekirse ampütasyonudur. Bu çalışmamızda diyabetik ayak 
tedavisinde diyabet öyküsünün ayaktaki ülser gelişimi ile ilişkisini, majör ampütasyonların 
önlenebilirliği istatistiksel olarak kanıtlanmış ve kronik yara bakımında vakum yardımlı 
yara kapatma sisteminin (VAC ®) sonuçlarının klasik pansuman ile karşılaştırılmasında ise 
rakamsal olarak hospitalizasyonun kısaldığı ancak istatistiksel olarak herhangi bir farklılık 
oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, VAC, yara iyileşmesi
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SB-17
DIYABETIK AYAK KIŞISEL BAKIM SISTEMI (M-DAKBAS) 
ILE HASTA EĞITIMI VE TAKIBI -SMARTPHONE/AKILLI 
TELEFON UYGULAMASI
 
Meryem Kılıç1, Ayişe Karadağ2

1SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, 
Gaziantep 
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
Diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların giderek artması, bu sorunların yönetiminde 
farklı teknolojik yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Uluslararası örgütlerin bu 
teknolojileri desteklemesi, tüm dünyada diyabet teknolojilerine olan ilginin artmasına neden 
olmuştur. Akıllı telefon kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermektedir.
Bu durum diyabet gibi kronik hastalıkların öz yönetiminde mobil sağlık uygulamalarının 
önünü açmıştır. Mobil sağlık uygulamaları bireyin kendi sağlığı ile ilgili konularda 
yer ve zaman problemi yaşamadan 24 saat boyunca aktif olma olanağı sunmaktadır. 
m-DAKBAS uygulaması, diyabetli bireyin diyabetik ayak ile ilgili bilgi gereksinimini 
karşılayabilmesi, doğru ayak bakım davranışlarını kazandırabilmesi, diyabetik ayağın 
oluşmasında önemli faktörlerden olan kan şekeri regülasyonunu sağlayabilmesi ve 
tüm bunları sağlık personelinin rehberliğinde yürütebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 
m-DAKBAS diyabetli bireylerin diyabette ayak komplikasyonlarına yönelik bilgi, 
farkındalık ve olumlu ayak bakım davranışları kazanmasını sağlayarak bireyin öz yönetimini 
güçlendirmesi, hastanın kendine olan güvenini arttırması, diyabetik ayak komplikasyonlarının 
erken tanılanması, diyabetli bireyin kendini güvende hissetmesi, hasta sağlık personeli 
arasındaki ilişkiyi geliştirmesi, ulaşılabilirliğinin ve kullanımının kolay olması, hastaların 
istedikleri zaman, her ortamda kullanabilme fırsatının olması, bu nedenle hastayı özgür 
kılması, taşınabilir olması, hastaların sağlık kuruluşuna gitmeden danışabilecekleri bir sistem 
olması, hastaların interaktif bir şekilde kendi bakımına dahil edilmesi ve sorumluluk alması, 
hastanın evden takip ve bakımına olanak sağlaması açısından diyabet dostu bir sistemdir.
Uygulamanın metin içeriği literatür doğrultusunda diyabetik ayak ve diyabette ayak 
bakımına yönelik kılavuzların değerlendirilmesi ve ardından uzman görüşlerinin alınması ile 
oluşturuldu. Sistem, yönetici (sağlık profesyoneli) ve kullanıcı (diyabetli birey) paneli olarak 
ikiye ayrılmaktadır. IOS ve Android işlemcili telefonlarda kullanılabilen web tabanlı bir mobil 
uygulamadır. Kullanıcının verilerinin saklanması ve kişisel bilgilerinin güvenliği için şifreli 
giriş yapılmaktadır. Diyabetik ayak ve ayak bakımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı “Bilgilen” ve 
“Önleme” ara yüzleri, yönetici ve kullanıcı arasında mesajlaşmanın sağlandığı “Mesajlaşma” 
ara yüzü, diyabetli bireyin günlük olarak ayak gözlemlerini ve kan glukozu değerlerini 
girdikleri “Ayak Gözlem” ve “Kan Glukozu” ara yüzü ile birlikte diyabetli bireyin, diyabette 
ayak bakımına ilişkin bilgisini değerlendirdikleri “Kendini test et” ara yüzü ve ayrıca diyabetli 
bireylerin ayak resimlerini çekip gönderebildikleri fotoğraf paylaşma alanı bulunmaktadır. 
m-DAKBAS’ nin hasta grubu üzerinde kullanılabilirliğinin değerlendirilmiş olması bu 
uygulamanın güçlü yönüdür.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, Sağlık teknolojisi, Mobil uygulama
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SB-18
TÜRKIYE’DE DIYABETLI ERIŞKIN BIREYLERIN AYAK 
BAKIMI KONUSUNDAKI BILGI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI: 
GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALARIN SISTEMATIK INCELEMESI
 
Hatice Ayhan1, Simay Akyüz2, Kerim Bora Yılmaz2, Hikmet Erhan Güven2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
 
Amaç: Diyabetli bireylerin yaşam süresini ve kalitesini belirleyen faktörlerden biri, diyabetik 
ayak ülserleridir. Diyabetik ayak, önlenebilen bir komplikasyondur. Diyabetik ayağın 
önlenmesinde, düzenli ayak bakımı en etkili yöntemdir. Bu nedenle diyabetli bireylerin ayak 
bakımı konusundaki bilgi düzeyleri ile tutum ve davranışlarının bilinmesi son derece önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde farklı zamanlarda, farklı merkezlerde Tip II diyabetli erişkin 
bireylerin ayak bakımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik yapılan, 
araştırma sonuçlarının bir arada sunulmasıdır.

Yöntem: Bu çalışma, gözlemsel araştırmaların sistematik incelemesi metodu ile yapılmış 
orijinal bir araştırmadır. Araştırma verilerine ulaşılmasında, Türkçe yayınlanan araştırmalar 
için Google Akademik arama motorunda ve Ulusal Tez Merkezi’nde, İngilizce yayınlanan 
araştırmalar için ise PubMED, ProQuest, Science Direct ve CINAHL veri tabanlarında tarama 
yapıldı. Toplam 767 çalışma gözden geçirildi. Elde edilen araştırmaların referans listeleri de 
ayrıca incelendi. Araştırmanın örneklemini, Türk toplumunda erişkin diyabetli bireylerin, ayak 
bakımına yönelik bilgi, tutum ve davranışını toplam puan üzerinden değerlendiren ve tam metnine 
ulaşılabilen “8 araştırma” oluşturdu. Çalışmalar, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Veri 
Çekme Aracı” kullanılarak, iki araştırmacı tarafından birbirinden bağımsız olarak incelendi. 

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 8 çalışmada, Ankara, Edirne, Tokat, Kars, Erzurum, 
İzmir ve Muğla illerinde yaşayan toplam 1481 diyabetli birey yer almaktaydı. Çalışmada 
yer alan bireylerin %61.3’ü kadındı, yaş ortalamaları 56.10-61.50 arasında ve çoğunluğunun 
diyabet süresi 5 yılın üzerindeydi. Çalışmaların 1’inde hastaların tamamının (n=41) ayak 
bakımına yönelik sağlık profesyonellerinden bilgi almadığı belirtilirken, diğer çalışmalarda 
bilgi alma oranı toplam %35.2 idi. Çalışmaların 7’sinde araştırmacılar tarafından hazırlanan 
anket formlarının (10-56 madde), sadece 1’inde ise geçerlik ve güvenirliği yapılmış 
ölçme araçlarının kullanıldığı saptandı. Çalışmaların 4’ünde bireylerin ayak bakımı 
bilgi düzeyinin yeterli bulunduğu, 4’ünde ise bilgi düzeyinin oldukça yetersiz, davranış 
puanın ise düşük olduğu görüldü. Davranış puanların özellikle diyabetik ayağı olanlarda, 
eğitim düzeyi düşük ve ayak bakımı eğitimi almayanlarda daha az olduğu belirlendi. 

Sonuç: İncelenen araştırma sonuçlarına dayanılarak, Türkiye’de diyabetli bireylerin ayak bakımı 
konusunda eğitim alma durumun “düşük” olduğu belirlenmiştir. Buna bağlı olarak, ayak bakımı 
konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının “yeterli düzeyde olmadığı” değerlendirilmiştir. 
Gelecek çalışmalar için, hem eğitimin etkinliğini değerlendirecek araştırmalara, hem de 
diyabetli bireylerin ayak bakımı konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını daha sistematik bir 
yaklaşımla belirlemeye yönelik, standart ölçme araçlarına gereksinim olduğu düşünülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, eğitim, sistematik inceleme
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SB-19
DIYABETIK AYAKTA HASTA VE YAKINI EĞITIMI
 
Elif Ebru Özer1, Sema Aktolga2, Ahmet Deniz Uçar3

1İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği, 
İzmir 
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezioloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir 
3İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
 
Giriş-Amaç: Dünyada ve ülkemizde hızla artan diyabet oranı beraberinde başka sağlık 
sorunları da getirmektedir. Diyabetik ayak yarası da bunların başında gelir. Travmatik olmayan 
tüm ampütasyonların yaklaşık %80’i diyabetiklerde görülmektedir. Bunların %85’i ayak 
ülseri ile başlar ve diyabetli 4 kişiden 1’inin yaşamı boyunca ülseri olur. Ayak ampütasyonu 
sonrası hastaların %50’si ikinci ampütasyona gider. Bu gerçekler diyabetik ayak ülser tedavisi 
ile ilgilenen klinisyenlerin diyabet ve diyabetik ayak ülseri bulunan kişilerin eğitimi de dahil 
olmak üzere aslında sosyal ve ekonomik yönü de bulunan bu sorunda koruyucu hekimlik ve 
halk sağlığı, eğitimi rollerini de ihmal etmemeleri gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.
 
Materyal-Metod: Genel Cerrahi, Ortopedi, İç Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji, Plastik Cerrahi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanlarından 
oluşan İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Kronik Yara ve Diyabetik Ayak Konseyi 
olarak her Salı yapılan konseylerde görülen 333 hasta ve 82 hasta yakınına eğitim verilmiştir. 
Ülseri olsun olmasın Diyabet hastalarının ayak yaralarına karşı korunma, farkındalık ve 
tedavi sürecinde bilmesi gerekenlerin öğretildiği bu eğitimlere bir yıllık sürede toplam 153 
kişi bu eğitimlere dahil edilmiş ve hasta ve yakınlarının bilgi düzeylerini, verilen eğitimin 
etkinliğini ve eğitim konularında daha çok değinilmesi gereken noktaları saptama amaçlı ön 
test-son test yapılmıştır.
 
Bulgular: Ön testte %69 olan başarı oranı son testte %90 bulunmuştur. Test soruları ve 
eğitim konuları test sonuçlarına göre dinamik olarak değiştirilmekte-iyileştirilmektedir.
 
Sonuç: Diyabetik ayak tedavisi multidisipliner olması gereken bir süreçtir. Bu sürece iştirak 
eden sağlık çalışanlarının hastalığın önlenmesi, nüksün önüne geçilmesi ve riskli nüfusta 
farkındalığın sağlanmasını amaçlayan sosyal sorumluluk ve halk eğitimlerine de iştirak 
etmesi önemli ve gereklidir. Bu eğitimlerin etkinliği ölçülmeli ve sürekli güncellenmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak; Eğitim; Diyabetik ayak konseyi



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

53

SB-20
DIYABETIK AYAK ÜLSERI NEDENIYLE TEDAVI EDILEN 
HASTADA YASSI HÜCRELI KARSINOM TANISI ILE 
AMPUTASYON (VIDEO SUNUMU)
 
Alperen İrşat Keskin, Işıl Petmez, Cemile Sazak, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
Giriş: Tüm malign neoplazilerin %50’den fazlası cilt kanserleridir. En çok mortalite nedeni 
malign melanomlardır. Yassı hücreli karsinom (YHK) ve bazal hücreli karsinom (BHK) ise 
daha sık görülmektedir. YHK gelişiminde marjolin ülser, iyileşmeyen yaralar zeminindeki 
kronik inflamasyon, enfeksiyon ve osteomiyelit suçlanan predispozan etkenler arasındadır. 
Diyabetik ayak ülseri (DAÜ)’nde gelişen YHK literatürde çok nadirdir ve burada böyle bir 
olgu video görüntüleri ile sunulmaktadır.
 
Olgu: Daha önce sol ayak tabanında yara sebebi ile başka yerde ameliyat edilmiş olan 59 
yaşında erkek hasta, aynı bölgede nükseden 4x3 cm boyutlarında yara ve sol ayak dorsumunda 
dördüncü metatars çevresinde 3cm çaplı ikinci bir yara sebebi ile başvurdu. Özgeçmişinde, 
10 yıldır tip II diyabet ve 8 yıldır arterioskleroz tanıları mevcuttu.
 
Hastaya 2010’da başka yerde DAÜ sebebiyle sol ayak 5. parmak amputasyonu ve 2012’de 
sol ayak tabanında çıkan lezyon sebebiyle eksizyon ve cilt grefti ameliyatları uygulanmıştır. 
Bu ameliyatlara ait patolojik inceleme yoktur. Hastaya 2012’de periferik arter hastalığı 
nedeniyle sol femoral artere stent takılmış ve hastanemizde ise 2018’de sağ femoral artere 
stent takıldı. Bize başvuru sebebi olan iki yara arasında tünel ve osteomiyelit belirlendi. 
Medikal tedaviye rağmen kronik yaranın iyileşmemesi üzerine sol ayak 4. parmağı ampute 
ettik, güdüğü zorunlu olarak açık bıraktık. Histopatolojik incelemede cerrahi sınırları temiz 
olan YHK gelmesi sonrasında yapılan PET incelemesinde inguinal lenf nodlarında patolojik 
tutulum belirlendi ve tarafımızdan inguinal lenf disseksiyonu yapıldı. Patolojide lenf 
metastazı görülmedi. Negatif basınç tedavisi ve yara bakımı ile iyileşen hasta taburcu edildi. 
Fakat 2019’da tekrar ayak tabanında yara ile başvurdu. Yapılan MR görüntülemede 2. ve 3. 
metatarslara infiltre malign kitle görüldü ve sol ayağa zorunlu olarak Chopart amputasyonu 
yapıldı.
 
Tartışma: Diyabetik yara zemininde malign lezyon gelişimi nadirdir. DAÜ kronik 
hastalıklardır ve bu kronik ülser zemininde malignite gelişebilir. Diyabetik ayak yaralarının 
sadece DAÜ olarak değerlendirilmesi, malignite tanısının gecikmesine hatta malignitelerin 
gözden kaçmasına yol açabilmektedir. Bunun önlenmesi için DAÜ’lerinde, yeterli tedavi 
uygulanmasına rağmen ülserde uzun sürede iyileşme olmaması halinde ve/veya ülser 
karakterinin değişmesi durumunda biyopsi alınması gerekebilir. Biyopsi ile malignite varlığı 
saptanırsa erken tanı sayesinde uygun cerrahi ile malignitenin küratif eksizyonunu yapılarak 
muhtemelen ekstremite amputasyondan korunabilecek ve metastaz önlenebilecektir. Ve bir 
önemli sonuç da, amputasyon materyalinin mutlaka histopatolojik incelemeye gönderilmesi 
zorunluluğunun hatırlatılmasıdır.
 
Anahtar Kelimeler: amputasyon, diyabetik ayak, yassı hücreli karsinom
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Şekil 1 
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SB-21
DIYABETIK VE KRONIK YARA ZEMININDEKI ALT 
EKSTREMITE AMPUTASYONLARINDA GÜDÜK 
SORUNLARINI VE TEDAVI YAKLAŞIMLARIMIZ
 
Zeki Taşdemir
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul 
 
Amaç: Diyabetik ve kronik yara nedeni ile yapılan amputasyonların güdüklerinde gelişen 
yara sorunları ve çözümlerine ışık tutmak. Hasta bazlı yaklaşımlarımızı geliştirmek.

Materyal-Metod: 2016 -2017 yılları arasında kliniğimizde diabetik ve kronik yaraya 
bağlı ayak bileği üzerinde yapılan amputasyonları değerlendirdik. 48 ayak bileği üstünden 
amputasyonlu hastanın 14 tanesi diğer alt ekstremetesi son 1 sene içersinde opere olmuş.

Bulgular: 48 hastanın 14 tanesi yara konseyinde görülmüş, 5 tanesine hiper barik oksijen tedavisi 
(hbo) tedavisi verilmesi kararı alınmış. Bunlardan 1 olgu konjestif kalp yetmezliğinden dolayı 
hbo verilememiştir. 3 hastaya güdükte problem nedeniyle postoperatif Hbo tedavisi verilmiş 
olup. Damar grefti bulunan 1 olgu önce diz üstü sonra kalça dezartikulasyonu yapılmış ve hasta 
7 seans hbo alabilmiş. Bu olgu son ameliyatından sonra yoğun bakımda 22 günde ex olmuştur. 
Amputasyon güdügünde yara problemi olan 18 hasta mevcuttu. Bunların 11 tanesi debritman 
ve pansuman ile kapanmış. 2 tanesine vac,1 tanesine hbo tedavisi eklenmiştir. Kalan 7 olgudan 
4’ü diz üstü amputasyondan kalça dezartikulasyonuna; 4’ü diz altı amputasyondan diz üstü 
amputasyona çıkılmış. (1 olgu önce diz üstü sonra kalça dezartikulasyonu uygulanmıştır.) 
Diz üstü amputasyon güdügünde sorun olan 3 hastaya Kalça dezartikulasyonu yapıldı. Bunların 
2 sinde vaskuler greft mevcut olup yara yerinde e.coli ve pseudomonans aeuroginoza dirençli 
üremiştir; diğeri yoğun bakım hastası olup yara yerinde MRSA ve acinobacter üremiştir. 
Üst seviyeye çıkılan 6 hastanın hba-1 i 8 üstü olup şeker kontrolü yapılamayan olgulardır.. 
Diğer hasta dm hastası olmayıp KKY ve periferik damar hastalığı mevcuttu.

Sonuç: Vaskuler gref uygulanmış ve yaşlı diabet kontrolü olmayan hastalarda güdük problemi 
görülmesi sıktır. Operasyon öncesi vaskuler cerrahi yapılan merkeze konsulte edilerek ön 
görülenden bir üst seviye planlanması, postop antibioterapinin yara kültürlerine göre mutlak 
devamı gerekmektedir. Yine Hbo tedaviye uygun olanların Hbo tedavinin planlanması 
faydalı olacağı kanaatindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Amputasyon; güdük problemleri; vasküler greft
Güdük problemli hastalar

depritman HBO VAC üst seviye
diz altı 8 -- 1 4
diz üstü 2 1 1 4
kalça dezartikulasyonu 1 1 pelvektomi 1
toplam 11 1 2 7

Güdük problemi yaşayan hastalarda uygulanan tedavilerimiz 
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SB-22
DIABETIN GÖZARDI EDILEN MORTAL BIR 
KOMPLIKASYONU: DIABETIK EL ENFEKSIYONUNA 
SEKONDER NEKROTIZAN FASIITLER
 
Emre Güvercin, Çağla Amutkan Çiçek, Murat Yaman, Ali Cem Akpınar, 
Gaye Taylan Filinte
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul
 
Giriş: Diabet zemininde gelişen el enfeksiyonları kompleks ve multifaktöryeldir. Bu faktörler 
vasküler yapıda, intrinsik kaslar, eklem kapsülü, subkutan doku ve deri gibi eldeki yapılarda 
değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler kollajen yapısı ve bileşimindeki değişiklikler ve 
vasküler iskemik etkileşimler sonrası ortaya çıkmaktadır. Yüksek ampütasyon ve mortalite 
oranı ile seyrederler. Nekrotizan fasiit yumuşak dokuların infeksiyon, lokal iskemi ve lokal 
defans sisteminin azalması sonucu oluşan ve bu kısır döngünün devam ederek doku nekrozuna 
yol açmasını ifade eden şiddetli infeksiyon tablosudur. Etyolojide diyabet, kronik alkolizm, 
karaciğer ve böbrek yetmezliği ve ileri yaşlılık sayılabilir. Bu çalışmada, diyabet zemininde 
gelişen el enfeksiyonuna sekonder nekrotizan fasiit olgularının yönetimi sunulmuştur.
 
Materyal-Metod: Çalışmamıza kliniğimizde 2016-2019 yılları arasında başvuran 10 diabetik 
el yarası hastası dahil edildi. Tüm hastalarda başvuru esnasında nekrotizan fasiit tanısı 
konularak tedavi başlandı.
 
Bulgular: Hastaların 6sı kadın, 4 ü erkek; yaş ortalaması 62’ydi. Ortalama başvuru süresi 
semptomlar ortaya çıkmasına müteakip 7 gün olarak tespit edildi. Etyolojide travma, 
yanık, tırnak enfeksiyonu, insülin enjeksiyonu mevcuttu. Hastaların internasyon sonrası 
yara kültürleri alınarak geniş spektrumlu antibiyoterapi başlandı. Yara kültürülerinde 
staphylococcus aureus, pseudomonas auriginosa, acinetobacter üremesi tespit edildi. Tüm 
hastalara seri agresif debridmanla geniş rezeksiyonlar yapıldı. Erken dönemde enfeksiyon 
yükü ve ve sepsis riskinin azaltılması amacıyla dolaşım gözlenmeyen 5 hastada parmak, 
önkol ve kol seviyesinden amputasyon yapıldı. Hemogram, ateş ve CRP takibi yapıldı. Her 
debridman esnasında derin doku kültürü alınarak antibiyoterapi rejimi gözden geçirildi. 1 
hasta inferior MI geçirdi, anjiyoplasti ve stent uygulandı. 2 hasta internasyon sonrası 7-10 
gün aralığında genel durum bozukluğu, sepsis, multiple organ yetmezliği sonucu kaybedildi.
 
Sonuç: Nekrotizan fasiit immün sistem defekti olan hastalarda ortaya çıkan, infeksiyonun 
fasyalar boyunca yayılım gösterdiği ve doku nekrozuna yol açtığı bir yumuşak doku 
infeksiyonudur. Genellikle yaşlılarda, öz bakımı problemli olan hastalarda ve immün sistem 
defekti olan kişilerde rastlanılan bir infeksiyondur. Lokalizasyon olarak en sık genital bölge 
ve abdomende rastlanılır. Diabetik el enfeksiyonlarında uygunsuz tedavi sonucunda komorbid 
hastalarda enfeksiyon progresif bir yayılım göstererek nekrotizan fasiiti yol açabilir. Hızlı ve 
agresif müdehale edilmediği taktirde bu olgularda ekstremite kayıpları ve sonucunda mortalite 
kaçınılmaz olmaktadır. Seri debridmanlardan ve gerektiğinde amputasyonlardan kaçınmamak 
gerekmektedir. Yine bu olgularda ciddi mikroanjiyopati varlığı da unutulmamalı ve hastalar 
kardiyak açıdan da izlenmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: diyabet, el, enfeksiyon



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

57

SB-23
KRONIK YARA ENFEKSIYONU KÜLTÜR SONUÇLARININ Q 
SKORLAMA SISTEMINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI
 
Derya Bayırlı Turan
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
Amaç: Yara örneğinin kalitesi Gram boyalı mikroskobik inceleme ile yapılan Q skorlama 
sistemi ile belirlenebilmektedir. Yara kültür örneklerinin Q skorlama sistemi ile birlikte 
değerlendirilmesinin kronik yara enfeksiyonu tanı ve tedavisinde ki yerinin araştırılması 
amaçlanmıştır.

Yöntem-Gereçler: Kronik yara enfeksiyonu tanısıyla takip edilen 160 hastadan alınan 
yara kültürü örneği çalışmaya dahil edildi. Yara kültürlerinin X10 büyütmeyle Gram boyalı 
mikroskobik incelemesinde polimorfnüveli lökosit (nötrofil) ve epitel hücre sayıları kaydedildi 
ve bu sayılara göre her bir örnek için Q skoru belirlendi. Gruplar arasındaki farklılıklar Ki 
Kare testi ile analiz edildi. Şekil.1’de Q skorlama sistemi algoritması verilmiştir.

Bulgular: Yara kültürlerinin 86’sı (%53,75) Q2 ve Q3, 38’i (%23,75’i) Q1 skoruna sahipti. 
Bir veya daha fazla potansiyel patojen bakteriyel üreme oranı >=Q2 skorlarında %65,11 
ve Q1 skorunda %52,63 idi. Q0 skorlu örneklerin %55,55’inde üreme olmazken, Q1 
skorlu örneklerde %73,68 ve >=Q2 örneklerde%88,37 oranında üreme vardı, Q1 ve >=Q2 
skorlu örneklerde üreme varlığı istatistiksel olarak anlamlıydı. (p*0,011 ve p** <0,001) 
Potansiyel patojen bakteriyel üreme oranı sırası ile Q0 skorlu örneklerde %11,11, Q1 skorlu 
örneklerde %52,63 ve >=Q2 örneklerde %65,11 idi ve cilt florası bakterileri üreme oranı 
ile potansiyel patojen bakteriyel üreme oranları karşılaştırıldığında Q1 ve >=Q2 skorlu 
örneklerde potansiyel patojen bakteriyel üreme varlığı istatistiksel olarak anlamlıydı. 
(p*0,003 ve p** <0,001). Patojen bakteriyel etkenler içinde en sık üreyen mikroorganizma 
%30 oranında Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı S.aureus %20, metisiline dirençli 
S.aureus %10) idi. Bulgular Tablo.1›de verilmiştir.

Sonuçlar: Kronik yara enfeksiyonu olan hastalarda yara örneğinin Q1 ve üzeri skoruna sahip 
olması tanı ve tedavide önemli rol oynar. Özellikle Q2 ve Q3 skorlu yara kültür örnekleri cilt 
flora bakterileriyle kontaminasyon oranının düşük olması ve patojen bakteriyel üreme oranının 
yüksek olması sebebi antimikrobiyal tedavi için değerlendirilmelidir. Q0 skorlu örneklerde ise 
patojen bakteriyel üremenin düşük oranda olduğu ve cilt flora bakterileri ile kontaminasyon 
varlığı göz önünde bulundurularak, uygun yeni bir örnek ile yara kültürü tekrarlanmalıdır. 
Kronik yara enfeksiyonu ampirik antibiyotik tedavisinde S.aureus kapsanmalı ve başta 
Gram negatif bakteriler olmak üzere enfeksiyonun polimikrobiyal olma olasılığı göz önünde 
bulundurulmalıdır. Gram boyama yöntemi ile Q skorlama sisteminin kullanılması, yara 
örnek kalitesinin değerlendirme yaklaşımında üstünlük sağlarken, kültür sonuçları kronik 
yara enfeksiyonunun tedavisinde yol göstericidir.
 
Anahtar Kelimeler: Kronik yara enfeksiyonu, yara kültürü, Q skorlama sistemi
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Şekil 1.Q Skorlama Sistemi Algoritması 

 
 
Tablo 1.Yara kültür sonuçlarının Q skorlarına göre dağılımı n(%).

Q skoru (n=160)

Kültür sonucu Q0 
36(22,5)

Q1 
38(23,75)

>=Q2 
86, (53,75) p* p**

Üreme yok 20 (55,55) 10 (26,32) 10 (11,63) 0,011 <0,001

Üreme var 16 (44,44) 28 (73,68) 76 (88,37)

>=1 Potansiyel Patojen bakteri 4 (11,11) 20 (52,63) 56 (65,11) 0,003 <0,001

MSSA 0 2(5,26) 14(25)

MRSA 0 2(5,26) 5(8,93)

Pseudomonas aeruginosa 1(2,77) 1(2,63) 3(5,36)

Escherichia coli 0 2(5,26) 3(5,36)

Enterobacter cloacae 1(2,77) 0 3(5,36)

Klebsiella pneuomoniae 0 0 3(5,36)

Polimikrobiyal 0 1(2,63) 17(3,36)

Diğer 2(5,55) 11(28,95) 8(14,28)

Cilt florası bakterileri 12(33,33) 8(21,05) 20(23,25)

Koagülaz negatif stafilokok 5(13,88) 6(15,78) 17(19,76)

Difteroid basil 5(13,88) 2(5,26) 3(3,48)

Mikrokok 2(5,55) 0 0
Üreme yok ile üreme var arasındaki analiz Q0 - Q1 skorları için p* ve Q0-Q2 skorları için p** olarak 
hesaplanmıştır. >=1 Patojen bakteriyel etkenler ile cilt flora bakterileri arasındaki analiz Q0 - Q1 skorları için 
p* ve Q0-Q2 skorları için p** olarak hesaplanmıştır. MSSA: Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus MRSA: 
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus
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SB-24
KLINIĞIMIZDE GÖRÜLEN ENFEKSIYON ORANLARI, 
ÖNLEMLERI VE DIRENÇ ORANLARININ YILLARA GÖRE 
ANALIZI
 
Yunus Gürbüz1, Fatma Bilgen1, Alper Ural1, Mehmet Bekerecioğlı1, Şermin İnal2, 
Selma Ateş2

1Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kahramanmaraş 
2Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 
Kahramanmaraş
 
Giriş: Genel olarak, hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburculuktan sonraki 
10 gün içinde meydana gelen enfeksiyonlar hastane infeksiyonu(Hİ) kabul edilir. Hİ 
yatış süresini uzatır, hastada önemli sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açar. Hİ çok 
sayıda başarılı geçen ameliyat veya diğer tıbbi tedavileri başarısız kılar. Hastanede 
yatarak tedavi gören hastaların başarılı bir şekilde tedavisi ancak Hİnın önlenmesi 
ile olası olur. Hİ önlenmesi bu konuda deneyimli bir ekibin olması ile olabilir. 
Çalışmamızda amaç, cerrahi klinik olarak ve yoğun bir şekilde kronik yara hastalarının tedavi 
edildiği servisimizde 4 yıllık süreçte enfeksiyon oranlarını, direnç oranları,mikroorganizmaları 
içeren veriler ve enfeksiyon kontrolunda uyguladığımız yöntemleri sunmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışma retrospektif olarak 2016-2019 yılları arasında, kliniğimizde 
3 aylık dönem aralıklarında, enfeksiyon komitesinin belirttiği enfeksiyon oranlarından 
elde edilen veriler ile yapıldı. 2016 ve 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde antiseptik 
solusyon olarak batikon kullanılırken, 2017 son 6 aylık döneminde, 2018, 2019 yıllarında 
poliheksanid içerikli antiseptik solusyona geçildi. Bunun yanında pansuman ve girişimsel 
işlemlere destek veren sağlık personellerinin sterilizasyon konusunda eğitimi sağlandı. 
İstatistiksel olarak veriler SPSS programinda kaydedildi. Yıllara göre direnç oranının farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemek için Kruskal Wallis H testi yapıldı.

Bulgular: 2016 yılında 10 olan enfeksiyon sayısı 2017 yılında 7 ve 2018 yılında 2 olmuştur. 
2019 yılında eylül dönemine kadar olan dönemde enfeksiyon oranı 0 olup çalışmaya yıl 
sonunda dahil edilmesi planlanmaktadır (Grafik 1). Grafiğin seyrinden de görüldüğü üzere 
enfeksiyon oranında yıllara göre bir azalma olmuştur.

Tartışma: İnfeksiyon kontrol programları değişik uygulamalarla birlikte Hİ sıklığını 
azaltmada oldukça etkilidir. Maske, eldiven, uygun antiseptiklerin kullanımı, izolasyon 
önlemleri için gerekli malzemenin ve zamanın sağlanması ile sağlık personelinin eğitimi 
için gerekli çabanın ortaya konması gerekmektedir. İnfeksiyon kontrol programlarının 
uygulanmasında belirli bir standardizasyonun sağlanması, protokollerin oluşturulması, 
güvenilirliğinin tanımlanması, hedeflerin ortaya konulması, kurumlar arasında 
karşılaştırmalar yapılması, yeterli sayıda yetişmiş insan gücünün oluşturulması, elde edilen 
verilerin değerlendirilmesi ile önlemlere ilişkin bağlantıların gerçekleştirilmesi, sıklığın 
azaltılmasında en önemli faktörleri oluşturmaktadır.Yıllara göre dirençli oranların seyri 2016 
yılından 2018 yılına doğru bir artış olduğu tespit edilirken, direnç oranının ve direnç etken 
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sayısının yıllara göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir 
(p>0,05). Sonuç olarak enfeksiyon kontrolünde belirtilen önlemler alındığı takdirde, tedavi 
süreci kısalacak, morbidite ve mortalite azalacak ve maliyet düşürülmüş olacaktır.
 
Anahtar Kelimeler: enfeksiyon oranı, poliheksanid, direnç

Grafik 1 

 
yıllara göre enfeksiyon sayıları 
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SB-25
AKUT INME HASTALARINDA BASINÇ YARASI GELIŞIMININ 
INCELENMESI
 
Ayper Önal Alkan1, Esma Esin Derin Çiçek2, Nihan Parasız3, Yılmaz Önal2

1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği 
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
 
Giriş: Basınç yaraları tüm sağlık bakım kuruluşları için önemli bir kalite ve bakım 
göstergesidir. Hasta güvenliği ve konforlu hasta bakımının temelini oluşturur. Önleyici 
faaliyetler ile standart protokol ve bakımın planlanması, sağlık personeli, hasta ve yakınlarının 
eğitimi, prevelans, insidans çalışmaları ile hastane yönetimlerinin dikkat etmesi gereken 
önemli hususlardır. Bu çalışmanın amacı, inme merkezimizde işlem sonrası basınç yarası 
gelişme olasılığının tedavi biçimi ve NIH skoru ile ilişkisini araştırmak ve basınç yarası 
insidans oranlarını azaltabilmek için yapabileceklerimizi araştırmaktır.
 
Materyal-Metod: Hastanemiz bünyesinde 7-24 hizmet veren tescilli kapsamlı inme merkezi 
bulunmaktadır. Bu kapsamda standart algoritmler doğrultusunda intravenöz trombolitik 
tedavi (TPA) nörologlar, büyük damar oklüzyonu varlığında ise girişimsel radyologlar 
tarafından mekanik trombektomi (MT) tedavisi yapılmaktadır. Bazı olgularda her iki işlem 
de yapılabilmektedir. Uygulanan tedavi yöntemlerine göre olgular 3 gruba ayrıldı. Ayrıca 
bu olgular geriye dönük olarak değerlendirildiğinde, inme tanısı ile işlem kararı öncesinde 
nöroloji hekimlerince yapılan muayenelerindeki başlangıç NIH skorları incelenmiş ve hasta 
grubu buna göre NIH skoru 0-10 hafif, 10-20 orta, 20 ve üzeri ağır olarak 3 gruba ayrıldı. 
Hem tedavi yöntemine hem de başlangıç NIH skoruna göre ayrılan üç grup, basınç yarası 
gelişimi açısından karşılaştırıldı. Ayrıca uygulanan tedaviler sonrası yapılan son nörolojik 
muayenelerine göre hesaplanan NIH skorlarının başlangıç NIH skorlarları ile farkının 
basınç yarası üzerine etkisine de bakılmıştır. Basınç yaraları derecede ve bölgelerine göre 
sınıflandırılmıştır.
 
Bulgular: Çalışma Haziran 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında inme merkezine başvuran 
126’sı (%52.1) erkek ve 116’sı (%47.9) kadın olmak üzere toplam 242 olgu ile bilimsel 
kuruldan izin alınarak yapılmıştır. Olguların yaşları 26 ile 97 arasında değişmekte olup, 
ortalaması 70.18±14.31’dir. Geliş NIHSS skorları 1 ile 28 arasında değişmekte olup, 
ortalaması 11.38±5.65 ve medyanı 10’dur. Çıkış NIHSS skorları 0 ile 34 arasında değişmekte 
olup, ortalaması 7.51±8.53 ve medyanı 4’dür. Basınç yarası görülenlerin geliş NIHS skoru 
değerleri, basınç yarası görülmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek 
bulunmuştur (p:0.010; p<0.05). Basınç yarası görülenlerin çıkış NIHS skoru değerleri, basınç 
yarası görülmeyenlerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p:0.001; 
p<0.05).
 
Tartışma-Sonuç: Sonuç olarak; basınç yarası gelişimini etkileyen birçok faktör bilinmektedir.
Basınç yaraları kalite standartları kapsamında inme kliniklerinde ve yoğun bakımlarda 
takip edilmesi gereken önemli bir indikatördür. Risk faktörlerinin belirlenmesi, hemşirelik 
bakımı, koruyucu önlemlerin uygulanması ve hizmet içi eğitimlerin önemi bir kez daha 
vurgulanmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: basınç yarası, akut inme, basınç yarasında etkili faktörler

Tablo 1
Basınç Yarası
Yok Var
Ort±SS (medyan) Ort±SS (medyan) p

Geliş NIHSS 11,08±5,68 (10) 14,33±4,38 (13,5) 0,010*
Çıkış NIHSS 7,1±8,41 (4) 12,67±8,62 (10) 0,001*
NIHSS fark -3,98±6,81 (-4) -1,67±5,99 (-3,5) 0,172
Yandaş hastalık sayısı 1,31±1,17 (1) 1,39±1,29 (1) 0,849
Mann whitney U test *p<0.05

Basınç yarasının NIHS Skoru ile ilişki durumu 
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SB-26
EVRELENDIRILEMEYEN BASI YARALARINDA HIDRO-
CERRAHI YÖNTEMLE DEBRIDMAN UYGULAMALARIMIZ
 
Ozan Barış Namdaroğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 
Anabilimdalı, İzmir
 
Giriş-Amaç: Bası yaralarının meydana gelmesi veya nüks etmesi basitçe basıncın 
kaldırılmasıyla önlenebilmesine rağmen halen oldukça sık görülen bu klinik problemin 
insidansını önemli oranda azaltılamamıştır. Bası yaralarının, tedavisi son derece güçtür 
ve hastanın yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkiler. Özellikle evre 3-4 
ve evrelendirilemeyen bası yaralarının cerrahi tedavisinde debridman önemli bir rol 
oynamaktadır. Çok çeşitli debridman yöntemleri tanımlanmışdır ve hepsinin ortak amacı 
yaradan nekrotik ve ölü dokuları uzaklaştırmak,bakteri yükünü azaltmaktır. Çalışmamızda 
evrelendirilemeyen bası yaralarında hidro-cerrahi yöntemle debridman uygulamalarımızı 
sunmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2017- Eylül 2019 tarihleri arasında hastanemiz Yara ve Stoma 
Bakım Birimi’ne bası yarası nedeniyle danışılan hastalar dahil edildi. Evrelendirilemeyen 
bası yarası olan ve hidro-cerrahi yöntemle (Versajet,Smith & Nephew, Hull, UK) debride 
edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 4’ü kadın 3’ü erkek toplam 7 hastanın yaş ortalaması 
67,4 ± (8.5)’ idi. Hastaların 5’i nörolojik nedenler (%71), 2’si travmaya (%29) bağlı 
immobildi. Hastalarımızın bası yaralarındaki nekroz boyutu en geniş yerinde ortalama 15.5 
± (3.6) cm’idi. Hastaların tamamına ameliyathane şartlarında bir kez hidro-cerrahi yöntemle 
debridman yapıldı (Resim-1). Operasyon süresi ortalama 18± (4,9) dk’idi. Hastaların 
hiçbirinde hidro-cerrahi yönteme bağlı komplikasyon gelişmedi. Hastaların tamamına 
debridman sonrası post-operatif 1. günde negatif basınçlı yara kapama tedavisi uygulandı.72 
saat aralıklarla tedavileri tekrarlandı. Hastaların takip süreleri median değeri 42 (5-91) gün 
oralarak hesapladı. 4 (%57) hasta co-morbit hastalıkları nedeniyle exitus oldu.
 
Tartışma: Yara iyileşmesi derinin dermal ve epidermal yapılarının tekrar oluşmasını sağlayan 
çok aşamalı kompleks ve dinamik bir süreçtir. Yara yatağının uygun bir şekilde hazırlanması 
yara iyileşmesinin devam etmesini sağlar, debridman buradaki temel adımlardan biridir. 
İstenmeyen veya ölü dokunun alınması işlemi cerrahi, biyo-cerrahi (larva) debridman, otolitik 
debridman, mekanik debridman (hidro-cerrahi), kimyasal ve enzimatik debridman gibi çok 
çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Bu debridman tekniklerinden hangisinin kullanılacağına 
yaranın durumu, klinik beceriler ve maliyet göz önünde bulundurularak karar verilir. Hidro-
cerrahi yöntemle yapılan debridman ile ölü ve nekrotik dokular, hızlı ve güvenli bir şekilde 
uzaklaştırılırken, canlı dokular ve kemik v.b dokular korunabilmektedir. Ülkemiz şartlarında 
yüksek maliyetli olmasına rağmen debridman sayısını ciddi şekilde azaltması nedeniyle de 
özellikle geniş nekroz alanları olan bası yaralarında öncelikli tercih edilebilir bir yöntem 
olduğu kanaatindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: bası yarası, hidro-cerrahi yöntem
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Resim_1 

 
Hidro-cerrahi yöntemle debride edilen evrelendiriilemeyen bası yarası 
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SB-27
SAKRAL AÇIK YARA ONARIMINDA ÇOKLU 
PERFORATÖRLÜ SGAP FLEP KULLANIMI
 
Burak Ersen
Dr.Burak Ersen Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
 
Sakral bası yarası rekonstrüksiyonunda deri grefi, flep ile onarım, sekonder iyileşme gibi birçok 
seçenek mevcuttur. Gluteal açık yaraların rekonstrüksiyonunda perforatör bazlı fleplerin 
tanımlanması ile beraber hızla popülerlik kazanmıştır. Literatürde perforatör bazlı flepler ile 
birçok yayın mevcuttur.  Söz  konusu onarım şeklinin  klinik  uygulamasında venöz dönüş problemi  
sık  rastlanan bir problemdir.   Bu  problemin üstesinden gelebilmek için flep hazırlanması 
sırasında birden çok perforatör korunarak defekt rekonstrüksiyonu gerçekleştirilmiştir. 
Birden çok perföratörün korunduğu SGAP flep ile onarım bir yıllık bir sürede 
sekiz hastada uygulandı. Beş erkek ve üç kadından oluşan hasta grubu özellikle 
mobil  hastalar arasından seçildi. Hastaların ortalama yaşı 45 idi.  Defekt boyutu 
8x10 cm ile 12 x 16 cm arasında  değişmekte idi. Ortalama post operatif takib süresi 6 
aydı. Ortalama cerrahi süresi 160 dk idi. Ortalama hastanede yatış süresi 8 gün idi. 
Post operatif dönemde hiçbir  hastada venöz ya da arteryal dolaşım problemine 
rastlanmadı. Sadece bir olguda yara açılması gerçekleşti ve revizyon işlemi yapıldı. 
Çalışmamızda SGAP flep hazırlanması sırasında birden fazla perföratörün korunmasının 
vasküler problemlerin önüne geçilmesinde etkili olduğu görüldü. Bunun yanında operasyon 
süresinin uzaması tekniğin en belirgin olumsuz yanı olduğu görüldü.
 
Anahtar Kelimeler: Lumbosaktal defekt, SGAP flep, rekonstürksiyon
Figur 1 

 
Birçok flebin korunduğu SGAP flep 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

66

SB-28
MARMARA ÜNIVERSITESI PENDIK EĞITIM ARAŞTIRMA 
HASTANESI SON 6 AYDA GÖRÜLEN YARALARIN 
DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERI
 
Semra Kurhan, Fatma Nihal Durmuş Kocaaslan, Melekber Çavuş Özkan, 
Özhan Bekir Çelebiler
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
 
Amaç: Hemşirelerin hastaların yara değerlendirmelerini yapmak ve buna yönelik hemşirelik 
bakım uygulamalarını sürdürmelerinde profesyonel bir bakış açısı kazandırmaktır. Doğru 
yara bakımı uygulamaları ile yara enfeksiyonu oranlarını azaltmak, iyileşme süresini 
kısaltmak, komplikasyonları önlemek ve hasta memnuniyetini artırmak hedeflenmektedir.

Gereç-Yöntem: Hastanemizin yoğun bakım, yatan hasta servisleri ve acil servislerde 
hastaların yara değerlendirmeleri yapılmakta ve periyodik olarak hastaların iyileşme evreleri 
takip edilmektedir. Yara değerlendirilmesine göre uygulanacak olan yara bakım ürünlerinin 
tespit edilmesi ve etkin kullanımı sonrasındaki yara yerinin takibi yapılmaktadır. Bu 
çalışmada 1-3.evre bası yarası örneklerinin iyileşme durumu, damar yolu infiltrasyonuna bağlı 
ektravazasyon, diyabetik yara, venöz ülser, travmaya bağlı sekonder yara ile dermatolojik 
yara örneklerinin bakımında uygulanan yöntemlerinden bahsedilmiştir.

Bulgular: Hastanemizde son 6 aydaki veriler incelendiğinde 271 hasta hastanın bakım ve 
tedavilerinin yapıldığı görüldü. Bu hastalar içerisinde en sık görülen yara tipi 245 hasta 
(%90) ile dekübit ülserleri oluşturmaktaydı (Tablo 1). Bası yarası değerlendirme için ‘BASI 
YARASI RİSKİNİ ÖLÇME FORMU (NORTON BASI SKALASI) ‘na göre bası yarası 
oranımız 2019 yılı için %1.03 olduğu görüldü.

Tartışma: Yara yerinin evresi, hastanın bağımlılık düzeyi, hastanın beslenmesi, hidrasyonu, 
ek hastalıkların kontrol altına alınması yanında; basınç ülseri/yara gelişmemesi adına 
alınacak önlemler çok önemlidir. Bası yarası oranımız literatüre oranla düşük çıkması 
sevindirici olmakla birlikte bu oranı daha aşağı çekmek için planlamalar yapılmaktadır. 
Sonuç: Hastanede ortaya çıkan yaraların oluşumu açısından risk faktörlerinin ele alınması, 
yara gelişmesini önleyici uygulamaların planlanması ve takip edilmesi gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Yara değerlendirilmesi; Yara sınıflandırılması; Yara bakımı ve takibi; 
Hasta memnuniyeti
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3. evre bası yarası örnegi

 
3. evre basi yarasının iyileşme durumu gösterilmiştir. 

Takip Edilen Hastaların Yara Sınıflandırılması
Sayısı Yüzdelik oranlari

Bası ülseri 245 %90.41
Diyabetik Yara 11 %4.06
Travmaya Bağlı Yara 3 %1.11
Venöz Ulser 2 %0.74
Dermatolojik Yaralar 1 %0.37
Malign Lezyon 2 %0.74
Yetmezliğe Bağlı Lezyonlar 7 %2.59

Takip Edilen Hasta Sayısı:271 
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SB-29
YOĞUN BAKIM ÜNITESINDE TEDAVI GÖREN, PLASTIK, 
REKONSTRUKTIF VE ESTETIK CERRAHI TARAFINDAN 1 
YIL SÜRE ILE TAKIP EDILEN 70 YAŞ ÜSTÜ BASINÇ YARALI 
HASTALARIN KLINIK ÖZELLIKLERI VE YARA DURUMLARI 
ILE ILGILI RETROSPEKTIF BIR ÇALIŞMA
 
Anvar Ahmedov1, Yeşim Ahmedov2, Burcu Özdemir2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi ABD, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi EAH, Kütahya
 
Amaç: Yoğun bakımda tedavi gören, plastik, rekonstruktif ve estetik cerrahi (PRC) tarafından 
1 yıl takip edilen basınç yaralı 70 yaş üstü hastaların klinik özelliklerinin ve yara durumlarının 
izlemi ve tanımlanması amacıyla planlanmıştır.

Gereç Yöntem: Çalışma Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi 
Eğitim Araştırma Hastanesi (EÇEAH) yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 70 yaş üstü 
113 basınç yaralı hasta ile yürütülmüştür. Çalışma verileri 01.01.2018-30.12.2018 tarihlerini 
kapsayan 1 yıllık dönemde toplanmıştır. Hastalarımızın tamamının yarası hastanede yatışı 
sürecinde oluşmuş olup, yara tanılaması EPUAP ve NPUAP tarafından geliştirilen basınç 
yarası sınıflandırma sistemi ile yapılmıştır. Veriler ve hasta bilgileri toplanırken Sağlık 
Bakanlığı KSBÜ EÇEAH yara tanılama ve izlem formu arcılığıyla toplanmıştır. Hastaların 
sistemik tanılaması (bilinç, fiziksel yeterlik gibi) ve vücut kitle indeksleri Sağlık Bakanlığı 
standartlarına uygun değerlendirilmiştir. Hastaların sistemik durumları elverişliyse cerrahi 
uygulanmıştır.

Bulgular: Ulaşılan 113 hastanın, %50,4’ünün nöroloji yoğun bakımda yattığı, %52,2’sinin 
kadın olduğu, yaş ortalamalarının 78,7±14,14 olduğu, %50,4’ünün SVO tanısıyla 
yatırıldığı, %40,7’sinin nazal kanül ile solunumunu devam ettirdiği, %28,3’ünün entübe 
olduğu, %26,5’unun ek hastalığının yalnızca HT olduğu, %78,7’sinin fiziksel aktivite 
değerlendirmesinde bağımlı olduğu, beden kitle indeksi ortalamalarının %20,1±1,8 
olduğu, %52,2’sinin enteral (ng, gastrostomi, jejunostomi) yolla beslendiği saptanmıştır. 
Hastalarımızın %50,4’ünün bilinç durumu değerlendirildiğinde konfüze olduğu, hastaların 
sahip olduğu yaraların %40,7’sinin sakral alanda olduğu, bu yaraların %31’inin evre 1’de 
olduğu, %24,7’sinin evre 2’de olduğu, hastaların hepsinin fekal/üriner inkontinansı olduğu 
görülmüştür. PRC konsültasyonu istendiği ve muayene için hasta başına gidildiği gün çıkan 
laboratuvar bulgularına göre ortalama hemoglobin değerlerinin 10,38±1,41 mg/dl olduğu, 
ortalama albumin değerlerinin ise 2,5±0,31gr/dl olduğu, ortalama hematokrit değerlerinin ise 
%33,5±0,7 olduğu saptanmıştır. Yaraları hastanede oluşan 113 yaşlı hastanın uygun şartları 
karşılayan %20,5’ine cerrahi uygulanmış, %7,9’una vakum yardımlı pansuman kullanılmış, 
%71,6’sına ise konservatif tedavi uygun görülmüştür. Tedavi edilen hastalarımızın %72,5’inde 
başarı ile iyileşme görülmüştür.

Sonuç: Hasta bakımı ile alakalı olan profesyonellerin koruyucu önlemler açısından 
bilinçlendirilmesi, erken dönemde ve ek problemlerle etkili mücadelenin algoritmasının 
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belirlenmesi, varsa malnütrisyon halinin etkili ve zamanında önlenmesi ile bası 
yaraları geriatrik hasta grubunda zor ve riskli olan cerrahi girişim aşamasına gelmeden 
çözümlenebilecek klinik problemdir. Basınç yaralarının cerrahi tedavisinin en son basamak 
tedavi olduğu, temel sorunun çözümünün bilinçlendirme ve eğitim programları ile daha etkili 
olacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: basınç yarası, yoğun bakım, 70 yaş üstü
Resim 1 

 
basınç yarası iyileşme süreci 
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SB-30
BASI YARALARININ YÖNETIMINDE PALYATIF BAKIM 
SERVISI TECRÜBELERIMIZ
 
Taner Kıvılcım1, Engin Sarıgöz2, Günay Tezcan3, Mazhar Semih Baskan1

1İstanbul Okan Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Palyatif Servisi Kat Hekimi, İstanbul 
3İstanbul Okan Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Bası yaraları, hastaların yaşam kalitesini düşürmesi ve bakım maliyetlerini arttırması 
nedenli palyatif bakım ünitelerinde ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada hastanemiz 
palyatif bakım servisinde takip edilen hastaların bası yarası durumları ve uygulanan tedavi 
yöntemlerinin incelenmesi amaçlandı.
 
Materyal-Method: Ocak-Kasım 2019 arası İstanbul Okan Üniversitesi palyatif bakım 
servisinde takip ve tedavi edilen hastalar içinde bası yarası olanlar demografik bilgiler, primer 
tanı ve bası yarasına yönelik tedaviler açısından değerlendirildi.
 
Bulgular: Palyatif bakım servisinde Ocak-Kasım 2019 tarihleri arasında takip edilen 173 
hastanın 32’sinde (%18,4) bası yarası olduğu saptandı. Olguların 28’inde (%87) başvuru 
anında bası yarası mevcuttu. Bası yarası olanlar içinde en sık nörolojik problemler (8 olgu, 
%25), malignite (8 olgu, %25) ve kardiyopulmoner resüstasyon sonrası (Post-CPR) (7 olgu, 
%21,8) nedenli takip edilen hastaların olduğu görüldü. Kalan 9 hasta diğer hastalıklar nedenli 
takipteydi. Hastaların 8’inde (%25) ayrıca tip 2 diyabet tanısı mevcuttu. Anatomik olarak 
21 olguda sakrumda (%65), 6 olguda trokanterde (%18), bir olguda skapulada, bir olguda 
da gluteal bölgede bası yarası saptandı. Üç olguda (%9,3) hem sakrum hem trokanter bölge 
yarası vardı. Olguların çoğunda tedavide debritman ve ıslak pansuman tercih edilirken, 3. ve 
4. evre bası yarası olan 3 olguda sadece negatif basınçlı pansuman (VAK), 2 olguda enzimatik 
debritman ile beraber kollajen uygulamasına ek olarak VAK tedavisi kullanıldı. Sadece VAK 
sonrası yara derecelerinde belirgin düzelme sağlanamadı. Enzimatik debritman ve kollojen 
uygulaması ile beraber VAK uygulanan olgularda belirgin düzelme saptandı ( resim 1).
 
Tartışma ve Sonuç: Bası yaraları, yatak bağımlı hastalarda ciddi bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Oluşmasını önlemek kadar uygun tedavi seçeneklerini planlamak da önemlidir. 
Çalışmamızda debritman ve ıslak pansuman tercih edilen hastalarda bası yaralarında stabilite 
sağlanmış olmakla beraber, tek başına VAK uygulamalarından beklenen yararın görülmediği 
saptandı. Bununla beraber uygun seçilen yara bakım ürünleri ile yara iyileşmesinde olumlu 
sonuçlar alındığını gözlemledik.
 
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Yara Bakımı, Palyatif Servis
Resim 1 

 
Enzimatik debritman ve kollojen uygulaması ile beraber VAK uygulanaması yapılan olgunun seyri 
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SB-31
PALYATIF BAKIM SERVISINDE YATAN HASTALARDA BASI 
YARASI VE RISK FAKTÖRLERI
 
Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar, Selda Akyol
SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İzmir
 
Amaç: Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım servisinde tedavi 
gören hastalardaki, bası yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerini ve görülme sıklığını 
belirleyerek, bası yarası gelişiminin önlenmesine ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkı 
sağlamak amacıyla yapılmıştır.
 
Gereç-Yöntem: Temmuz 2017-Kasım 2018 tarihleri arasında retrospektif tanımlayıcı tipte 
bir çalışma olarak yapıldı. Çalışma verileri veri kayıt sisteminden alındı. Tekrarlı yatışları olan 
hastanın ilk yatışı değerlendirildi. Tekrarlı yatışlar ve yetersiz dosya bilgileri olan hastalar 
çalışmaya dâhil edilmedi. Tüm hastaların demografik özellikleri, komorbid durumları, yatış 
süreleri ve hastaneden taburculuk durumları hasta kayıtlarından elde edildi. Bası yarası 
gelişimini etkileyen risk faktörlerini belirlemede kullanılan Braden Risk Değerlendirme 
Skalasını kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler 
uygulanmıştır. Çalışma verilerinin istatistiksel sonuçları; sayı, yüzde, standart sapma ve 
aritmetik ortalama kullanılarak değerlendirilmiştir. Negatif basınçlı yara tedavisi(NBYT) 
kullanımı ile hastanın özelliklerinin karşılaştırılması ile ilişkili faktörleri değerlendirmek için 
ki kare testi kullanılmıştır ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
 
Bulgular: Çalışmamızda toplam 231 hasta incelenmiştir. Hastaların %71.4’ü erkek, yaş 
ortalaması 67.72 ±13.61 ve %59,3’ü 65 yaş üstü, ortalama yatış gün sayısının 29.97 ± 
37.34 gün olduğu ve %45,9’sı 10-29 gün yattığı, %69,7’si enteral beslendiği ve %52,8’si 
malignite tanılı olduğu tespit edilmiştir. Hastaların bası yarası derecesi %24.24’ünün Evre 
1, %42.85’inin Evre 2, %6.93’ünün Evre 3, %20.35’inin Evre 4’dür. Bası yaralarının 
%12.6’sında NBYT uygulanmıştır. Hastaların %74.46’sında en az bir bölgede bası yarası 
geliştiği izlendi. Sacrum bölgesinde %86.58, trokanterler bölgesinde %14.72 bası yarası 
saptandı. Palyatif servisinde yatan hastaların tanıları ile NBYT kullanımı arasında ilişki 
vardır (p˂0.001). Yatış süresi ile NBYT kullanımı arasında ilişki vardır (p˂0.001), 60 gün 
ve üstünde hastanede yatan hastaların bası yarasında NBYT kullanımı fazladır. Analjezik 
kullanımı ile NBYT kullanımı arasında ilişki vardır (p=0.005) ve nonopiod kullanımı 
fazladır. Bası evreleri ile NBYT kullanımı arasında ilişki vardır (p˂0.001), özellikle Evre 4 
bası yarası olan hastaların oranı yüksektir.
 
Sonuç: Palyatif bakım servisinde yatan nörolojik ve geriatrik hastaların bası yarası 
oluşumunda risk grubunda olduğu belirlendi. Hastaların sacrum bölgesinde bası yarası çok 
yüksek olduğu tespit edildi. Bası yarası Evre 4 olan hastalarda NBYT kullanılmıştır. Ayrıca 
nörolojik ve geriatrik hasta grubunda, 60 gün ve üstünde hastanede yatan hastalarda NBYT 
kullanımının yüksek oranda olduğu görülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Negatif Basınçlı Yara Tedavisi, Palyatif Bakım Servisi
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SB-32
HEMŞIRELERIN BASINÇ ÜLSERI ÖNLEME KONUSUNDA 
BILGI DÜZEYLERININ ARAŞTIRILMASI
 
Sevil Alkan Çeviker1, Mustafa Yılmaz1, Canan Bulut Ayaz2, Serpil Oğuz Mızrakçı3, 
Emine Kübra Dindar Demiray4
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kütahya 
2Yara Bakım ve Stoma Hemşiresi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya 
3Özel Lara Anadolu Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,Antalya 
4Bitlis Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Bitlis
 
Giriş-Amaç: Basınç ülserlerinin önlenmesi hemşireler için önemli bir zorluk olmaya 
devam etmektedir ve görülme sıklığının artması düşük kaliteli bakımın bir göstergesi 
olduğu düşünülmektedir. Basınç ülseri gelişimi için bazı risk faktörleri arasında ileri yaş, 
hareketsizlik, inkontinans, yetersiz beslenme ve hidrasyon, nöro-duyusal eksiklik, cihazla 
ilişkili cilt basıncı, çoklu komorbiditeler ve dolaşım anormallikleri vardır. Basınç ülserlerinin 
yüzde doksan beşi (% 95) kaçınılmazdır. Yetişkinlerde basınç ülseri insidansı akut bakım 
ortamlarında % 0 -12, kritik bakım ortamlarında % 24,3-53,4 ve yaşlı bakım ortamlarında% 
1,9- 59 arasında değişmektedir. ABD’de basınç ülseri prevalansı zamanla azalmıştır (2004–
2011.) Basınç ülserinin tedavi maliyeti, önleme maliyetinin iki katından fazladır. Basınç ülseri 
önlemek için öncelikle hemşirelerin sorumluluğu vardır. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin 
basınç ülseri önleme konusundaki bilgilerini değerlendirmektir.

Gereç-Yöntem: Rastgele seçilen 394 hemşireden veri toplamak için çok merkezli bir anket 
çalışması yapıldı. 26 çoktan seçmeli sorudan oluşan anket; demografik özellikler ve basınç 
ülseri bilgi düzeyini ölçen sorulardan (etiyoloji ve gelişim, sınıflandırma ve gözlem, risk 
değerlendirmesi, beslenme, basınç miktarını azaltmak için önleyici tedbirler ve basınç 
süresini azaltmak için önleyici tedbirler) oluştu. Sosyal medya üzerinden gönüllü katılımcılara 
uygulandı. Anket sonuçları Excel dosyalarına aktarılıp sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya katılanlan 394 hemşirenin, 284’ü (%72,1) kadın, 110’u (%27,9) erkek 
idi ve yaş ortalaması 19,84±16,3 (19-50) yıl idi. Çalışmaya katılanların demografik özellikleri 
ve bilinç düzeyi değerlendirme sonuçları Tablo 1’de verildi.

Sonuç-Tartışma: Hemşirelerin basınç ülseri önleme konusunda bilgilerini değerlendirmek 
için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Belçika’da yapılan çok merkezli bir çalışmada, 
hemşirelerin yalnızca % 23,5’inin (130/553)% >=60 ortalama basınç ülseri önleme bilgisine 
sahip olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık, İsveç’te yapılan bir anket çalışmasında, tüm 
katılımcıların basınç ülserlerinin önlenmesi ve tedavisi konusunda bilgilerinin yeterli 
düzeyde olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda hemşirelerin basınç ülseri önleme konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadığını göstermektedir. Basınç ülseri önleme konusunda personel 
sayısının arttırılması, ağır iş yükünün azaltılması ve eğitimlerin arttırılması gerekmektedir. 
Basınç ülseri önleme konusunda gözlemsel çalışmaların kullanımı ile ilgili daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç vardır.
 
Anahtar Kelimeler: Basınç ülseri, Hemşire, Bilgi düzeyi
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Tablo 1. Hemşirelerin basınç ülseri önleme konusunda bilgi düzeylerinin araştırılması
n,%

Cinsiyet 
-kadın 
-erkek

284(%72,1) 
110 (%27,9)

Eğitim durumu 
-Lise 
-Yüksekokul

280(%71,1) 
114(28,9)

Basınç ülseri önleme konusunda eğitim aldınız mı ?(EVET) 212(53,8)
Nerden eğitim aldınız? 
-Okulda 
-Meslek içi 
-Kongre/konferans 
-Kitap/internet 
-Hiç eğitim almadım

104(26,4) 
61(15,4) 
16(4,1) 
31(7,9) 
182(46,2)

Basınç ülseri önleme konusunda yeterli bilginizin olduğunu düşünüyor musunuz 
(HAYIR) 194(46,7)

Basınç ülserini önlemede primer sorumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
(HAYIR) 201(51,5)

Basınç ülseri etiyoloji ve gelişim konusundaki doğru yanıt oranı 201(51,5)
Basınç ülseri sınıflandırma ve gözlem konusundaki doğru yanıt oranı 38(9,6)
Basınç ülseri risk değerlendirmesi konusundaki doğru yanıt oranı 55(13,9)
Basınç ülseri olan hastanın beslenmesi konusundaki doğru yanıt oranı 48(12,1)
Basınç ülseri olan hastanın oranı basınç miktarını azaltmak için önleyici 
tedbirler konusundaki doğru yanıt oranı 81(20,5)

Basınç ülseri olan hastanın basınç süresini azaltmak için önleyici tedbirler 
konusundaki doğru yanıt oranı 45(11,4)

Basınç ülseri oluşumunda sizce eksikliğiniz neden kaynaklanmaktadır? 
-personel sayısının azlığı 
-ağır iş yükü 
-yetersiz bilgi düzeyi

 
390(98,9) 
302(76,6) 
285(72,3)
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SB-33
YARA BAKIM ÜNITESINDEKI BASI YARASI EĞITIMININ 
RETROSPEKTIF OLARAK DEĞERLENDIRILMESI
 
Selda Akyol, Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar
SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 
İzmir
 
Amaç: Bu çalışmada; hemşirelerin bası yarası konusunda bilgi, tutum ve davranış 
özelliklerinin ortaya konulması ve bası yarası konusunda verilen eğitimin katılımcıların 
bilgi, tutum ve davranış özellikleri üzerine etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
 
Gereç-Yöntem: Çalışma İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinde yapıldı. Bası yarası 
konusunda verilen hizmet içi eğitimin öncesinde ve sonrasında, eğitime katılan hemşireler 
üzerinde yapıldı. Katılımcılara uygulanan ankette sosyo-demografik verileri; bası konusunda 
bilgi, tutum ve davranış özellikleri sorgulandı. Bası yarasına yönelik bilgi düzeyini ölçmek 
için 15 soru soruldu ve her bir soru bir puan olarak değerlendirildi. Katılımcıların bası yarası 
üzerine bilgi düzeylerinin değişimi eğitim öncesi ve sonrası veriler karşılaştırılarak incelendi.
 
Bulgular: Çalışmaya katılan 90 hemşirenin 72’si (%80) kadın, 18’i (%20) erkekti. 
Katılımcılardan 30-39 yaş grubunda olan 36 (%40.0) kişidir. Hemşirelerin %62.2 (56)’si 
lisans mezunudur. Hemşirelerin %43.3 (39)’ü yoğun bakımda, %4.4(4) palyatif bakım 
servisinde, %16.7 (15) cerrahi kliniklerde ve %35.6 (32)’sı dahili kliniklerde çalışmaktadır. 
Katılımcıların bası yarasına yönelik bilgi skorları eğitim öncesinde 9.5±2.44 eğitim sonrasında 
ise 10.45±2.09 olarak bulundu. Eğitim sonrası bilgi düzeyi anlamlı olarak artmıştır (p=0.014).

Sonuç: Eğitimler sonrası yapılan değerlendirilmelerde bilgi tutumunun yükseldiği görüldü. 
Eğitim sonrası bilgi düzeyi anlamlı olarak artmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Bası Yarası, Hizmet içi Eğitimler, Hemşire Eğitimleri

Hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı ve bası yarası eğitimi 
konusunda bilgi düzeyi skorları
Bulgular n %
Cinsiyet Kadın 72 80
Yaş 30-39 36 40,0
Eğitim Durumu Lisans 56 62,2

Çalıştığı Klinik Yoğun Bakım 
Dahili Klinikler

39 
32

43,3 
35,6

Meslekte Çalıştığı Süre 5-14 46 51,1
Faktör Bilgi Puanı(Ort.SD) (Min-Max) P değeri
Tüm Katılımcılar 
Eğitim öncesi 
Eğitim sonrası

 
9.5±2.44 
10.45± 2.09

4-14 
4-15 t=-2.515, p=0,014

iki tablo bir arada verimiştir.p˂0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. 
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SB-34
KARTAL YANIK VE YARA MERKEZI POLIKLIĞINE GELEN 
KIMYASAL YANIKLARIN ARAŞTIRILMASI
 
Mine Seyyah, Selma Hoşoğlu Demirkaya, Neşe Muşlu Anar, Hesna Çevik, 
Sema Yüksel, Filiz Eker, Hürriyet Erdem, Gaye Filinte
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık 
ve Yara Merkezi, İstanbul
 
Amaç: Kimyasal yanıklar yanık polikliniğinde sıklıkla karşılaştığımız ve çoğunlukla koroziv 
maddelere maruziyet sonrasında gelişen yanık türlerindendir. Tüm yanık türlerinin %10,7’sini 
oluşturmaktadır ve genellikle iş kazaları sonucunda oluşmaktadır.
 
Gereç-Yöntem: Kartal Yanık ve Yara Merkezi Polikliniğine Haziran 2019 ile Eylül 2019 
başvuran kimyasal maddeyle yanan hastaları çalışmaya dahil ettik. Hastaların yaş, yanık 
yüzdesi, yanık derecesi, yanık bölgesi ve hangi kimyasal maddeyle yandığı kaydedildi.
 
Bulgular: Kartal Yanık ve Yara Merkezi Polikliniğine Haziran 2019 ile Eylül 2019 başvuran 
toplam 4000 hastadan 418 hasta kimyasal madde nedeniyle yanmıştı. 418 hastanın 68’i kadın, 
350’si erkekti. Hastaların yanık yüzde ortalaması % 1,5 idi. Yanık olarak en çok etkilenen 
bölgeler kol ve ellerdi. Erkek hastaların çoğu iş kazası nedeniyle yanmıştı. Kadın hastalar 
evde ve lavabo açıcıdan yanık oluşmuştu. Evde oluşan kazalarda çoğunlukla sebep lavabo 
açıcı (Sodyum hidroksit, nitrik asit) ve sıvı amonyaktır.
 
Sonuç: Kimyasal yanıkların prevalansını azaltmak amacıyla koruyucu önlemlerin alınması 
çok önemlidir. İş yerlerinde iş güvenliği kapsamında nasıl önlemler alınması gerektiği ve 
oluştuktan sonra yapılması gerekenler hakkında doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Bu amaçla 
ülke çapında farkındalığı arttırmak için medyadan da destek alınabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal yanık, iş kazaları, ev kazaları
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SB-35
HAŞLANMA YANIĞINA MARUZ KALMIŞ HASTALARDA ILK 
YARDIM METODLARI VE KLINIK SONUÇLARI
 
Cem Aydoğan1, Aylin Günay2, Kübra Topuk1, Mehmet Haberal1

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
 
Giriş: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre 
imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye ilk yardım denir. 
Yanıkta ilk yardımın etkinliği klinik sonuçları etkiler. İlk yardımın etkinliği deneysel 
çalışmalarla kanıtlanmış olmakla birlikte, gerçek klinik olaylarda etkinliğinin 
değerlendirilmesinde zorluklar olabilmektedir. Bizim bu retrospektif çalışmadaki amacımız 
ilk yardımın klinik sonuçları nasıl etkilediğini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışma Ocak 2010- Mart 2019 tarihlerinde Başkent Üniversitesi Yanık Tedavi 
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2267 haşlanma yanığı olan poliklinik hastası 
dahil edilmiştir. Hastaların demografik bilgileri, ilk yardım metodu, başvuru zamanları, 
başvuruda yanık yarasına yaklaşım, yanıktan etkilenmiş anatomik bölgeler, komplikasyonlar, 
uygulanan cerrahi girişimler, iyileşme zamanları ve ağrı skorları değerlendirilmiştir. Tüm 
hastalar merkezde çalışan 2 yanık cerrahı tarafından değerlendirilmiş ve standart yanık yarası 
bakımı uygulanmıştır. Hastalar ilk gün başvurular, geç başvurular, musluk suyu ile soğutma 
tedavisi yapılan ve yapılmayan, ticari olarak hazırlanmış Burnshield® ile soğutma tedavisi 
alan ve almayan olarak gruplara ayrılmıştır. 

Sonuçlar: İlk gün başvuran hastalar, musluk suyu ile soğutma tedavisi alan hastalar ve 
Burnshield® ile soğutma tedavisi alan hastalar almayan hastalarla karşılaştırıldığında 
istatistiksel olarak yaraları daha az zaman da iyileşmiş, daha az ileri operasyona ihtiyaç 
duymuş ve tedavi sırasında ağrı skorları düşük bulunmuştur.

Tartışma: Çalışmamız retrospektif klinik bir çalışma olmasına rağmen standardize edilmiş 
ve sık karşılaşılan bir yanık hasarında doğru yapılmış ilk yardım metodlarının klinik sonuçları 
olumlu yönden etkilediğini vurgulaması açısından önemlidir. Bu çalışmada vurgulanmak 
istenen diğer önemli nokta ilk 24 saat içinde yanık yarasına uygun yaklaşımın klinik sonuçlara 
olumlu yönde etki edebilmesidir. Yanık hasarında uygulanan ilk yardım metodu çok sayıda 
kişi tarafından uygulanabilen pratik bir yöntem olmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Haşlanma Yanığı, İlk Yardım, Yanık Bakımı
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SB-36
BAŞ-BOYUN YANIKLARI SONRASI ERKEN VE GEÇ 
DÖNEM FRAKSIYONE LAZER UYGULAMALARININ, SKAR 
MODÜLASYONU VE KOZMETIK SONUÇLARA ETKISI
 
Mehmet Bozkurt, Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Özel bölge yanıkları içerisinde hem kozmetik hem fonksiyonel anlamda en önemli 
yanık baş-boyun yanıkları olup tedavi modaliteleri arasında renk uyumu açısından uygun 
sahadan tam kalınlıkta deri greftleri, üst göz kapağı gibi sahalarda kısmi kalınlıkta deri 
greftleri, kombine kullanılabilen deri eşdeğerleri, lokal ve uzak flepler yeralmaktadır. Son 
zamanlarda yanık sonrası skar gelişen hastalarda lazer uygulamaları ve yağ enjeksiyonları 
erken ve geç dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

Amaç: Lazer enerjisi deriyi etkilediğinde ışınlar emilir, yansıtılır, iletilir ya da dağıtılır. 
Bunlar arasında klinik olarak bizim için en önemli olan aşama “emilim” aşamasıdır. Emilim 
sonrası lazer in yaydığı ısı, dokuda dermal kollajen sentezini uyarmak, kıl folikülü ve kan 
damarlarındaki endotel hücrelerinin yapısal elemanlarını değiştirmek şeklinde etkilere 
sahiptir. Fraksiyone lazerler ablatif ve nonablatif olmak üzere 2 ye ayrılıp, çoğunlukla deri 
yüzey şekillendirme amacıyla kullanılır. Ablatif lazerler, mikrotermal alandaki dokuyu 
buharlaştırıp açık yara bırakırken,yani deride soyma yaparken, nonablatif lazerler bu zondaki 
dokuyu koagule ederek stratum korneum a zarar vermezler. Yanık Ünitesinden tarafımıza 
refere edilen 20 baş-boyun erişkin yanık hastasına, remodeling aşamasına uyan günlerde 
lokal anestezi altında estetik alt ünitelere uygun dalga boyu ve atım mesafesinde fraksiyone 
lazer tedavisi yapıldı. İşlem sonrası topikal epitelizan ajanlarla izlenen hastalara çinko ve 
selenyum desteği oral preparatlarla sağlandı.

Sonuç: İşlem sonrası erken dönemde soyulmaları takiben 1. Haftada skar hatlarının 
kırmızılığında azalma, yumuşama, oral komissür ve göz çevresi gibi fonksiyonel etkilenebilir 
bölge skarlarında azalma sonrası ektropiyon oluşumu vs gibi fonksiyonel hasarların azaldığı 
gözlemlenmiştir. Boyun eklem açıklıkları, çene sternum mesafesi kaydedilerek 6. Ayda 
eş seanslı yağ ve PRP enjeksiyonları ile aynı işlem tekrarlanmış. 12. Ay sonuçları işlem 
yapılmamış benzer yanık olgularına göre görsel olarak VISIA analizlerindede anlamlı olarak 
farklı bulunmuştur.

Tartışma: Deri yenilemede kullanılan fraksiyone lazer türleri, epidermis ve dermis dokusunu 
soyarken, aynı zamanda kollajen remodelingini arttırır ve diğer hücre dışı deri matriksi 
bileşenleri sentezini harekete geçirerek iyileşme sürecini başlatır. Yüz ve boyun yanıkları 
gibi hem psikolojik hem sosyal komponentleri baskın ve birçok farklı estetik ünit içeren 
özel bölge yanıklarının erken ve geç dönem skar yönetiminde Fraksiyone lazer tedavisi, 
seçenekler arasında unutulmamalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Baş-Boyun yanıkları, Fraksiyone Lazer
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Fraksiyone Lazer ve PRP uygulaması

 
Fraksiyone Lazer ve PRP uygulaması 
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SB-37
YUMUŞAK DOKU SARKOMLARININ EKSIZYONU SONRASI 
NEGATIF BASINÇLI KAPAMA SISTEMLERININ KULLANIMI
 
Ogün Erşen, Ali Ekrem Ünal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Cerrahi Onkoloji Bilim 
Dalı, Ankara
 
Giriş: Amputasyon gerektiren az bir yüzdelik dilimi oluşturan vakalar dışında ekstremite 
tutulumu gösteren yumuşak doku sarkomlarının standart tedavisi ekstremite koruyucu 
cerrahidir. Gövdede görülen youmuşak doku sarkomlarında ise tedavi yine güvenli sınırlarla 
radikal cerrahi rezeksiyondur. Radikal cerrahi eksizyon sonrası oluşan geniş doku defektinin 
kapatılması için adacık ve serbest flepler, kas flepleri, kısmi ve tam kat deri greftleri gibi 
çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada yumuşak doku sarkomlarının geniş sınırlarla 
eksize edilmesini takiben uygulanan negatif basınçlı kapama(NBK) sistemlerinin etkinliği 
araştırılmıştır.
 
Materyal- Metod:  Kasım 2014-Kasım 2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Cerrahi 
Onkoloji Kliniğinde Yumuşak doku sarkomu nedeniyle cerrahi geçirmiş ve tedavi sürecinde 
NBK sistemi kullanılmış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Klinikopatolojik verilerine 
tam olarak ulaşılamamış, tedavisi yarıda kesilmiş ve takipleri aksamış hastalar çalışma dışı 
bırakılmıştır.
 
Bulgular: 5’i erkek 7’si kadın 12 hasta tespit edildi. Hastaların 5’ü alt ekstremite, 2’i üst 
ekstremite, 5 hasta ise gövde yerleşimli idi. Patolojik tipleme açısından hastaların dağılımı 
3’i mikst tipte liposarkom, 2 iyi diferansiye liposarkom, 2 rabdomyosarkom, 1 miksoid 
liposarkom, 1 pleomorfik liposarkom, 1 synovial sarkom, 1 kondrosarkom şeklinde idi. 
Hastaların 6’sında rezeksiyon sonrası ameliyathanede NBK ile tedavi kararı alınmış, 4 
hastada flep dehissansı ve kısmi flep nekrozu nedeniyle NBK tedavisi başlanmıştır. 2 hastada 
ise sekonder iyileşmeyi hızlandırmak için takip sırasında NBK tedavisine geçilmiştir. 7 
hastada yara epitelizasyonun kendiliğinden gelişmesi beklenirken 4 hastada kısmi kalınlıkta 
deri grefti kullanıldı. 1 hastada ise nüks gelişmesi üzerine reoperasyon yapıldı. Ortalama 
hastanede yataklı tedavi 37±18 (18-75) gündü.
 
Sonuç: Geniş doku defektinin oluştuğu her yarada olduğu gibi yumuşak doku sarkomlarının 
rezeksiyonu sonrası oluşan yaralarda da NBK tedavisinin yüksek etkinliği mevcuttur. Ancak, 
negatif basıncın oluşturduğu kanlanma artışı ve büyüme faktörlerinin tetiklenmesi nedeniyle, 
NBK tedavisinin sarkomlar gibi kısa dönem nüksü fazla olan hastalarda nüks yönünden 
ayrıca bir araştırma konusu olması gerektiği kanaatindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: vakum yardımlı kapama, Sarkom, sekonder iyileşmeSU
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SB-38
MODIFIYE RADIKAL MASTEKTOMI SONRASI INATÇI 
SEROMA OLGULARINDA NEGATIF BASINÇLI KAPAMA ILE 
TEDAVI
 
Kerim Bora Yılmaz1, Müjdat Turan1, Melih Akıncı1, Mehmet Saydam2, 
Serhat Tokgöz2, Cem Azılı2, Sümeyra Güler2, Hikmet Erhan Güven1, 
Mehmet Ali Gülçelik1

1SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
2SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
 
Meme koruyucu ve onkoplastik teknikler günümüzde artan sıklıkta kullanılmasına rağmen, 
modifiye radikal mastektomi (MRM), meme kanserinin cerrahi tedavisi için hala önemli bir 
alternatiftir. MRM’ nin yara iyileşme sürecinde en sık görülen komplikasyonları başta seroma 
olmak üzere, cerrahi alan enfeksiyonları, flep nekrozu, yara ayrışması ve hematomdur.
Seroma MRM’ nin en sık yara komplikasyonudur ve literatürde %30-40’ lara varan oranlarda 
görüldüğü bildirilmektedir. Seroma oluşumuna; özellikle obezite, hasta yaşı, hipertansiyon, 
meme volümü, aksiller bölgede metastatik lenf nodlarının varlığı, diseke edilen lenf 
nodu sayısı, erken omuz mobilizasyonu ve kullanılan çeşitli heparin gibi çeşitlli ilaçlar 
patofizyolojisinde etkili olabilmektedir. Cerrahi sırasında kullanılan koter ve benzeri cihazlar 
pro-inflamatuar sitokin cevabını artırarak artmış inflamasyona ve doku hasarına yol açarak 
seroma oluşumunu etkilemektedir. Seroma geniş diseksiyon alanına bağlı olarak cilt altı 
ve aksiller boşluğa uzanan ölü boşlukta oluşmaktadır. Omuz ve kol hareketleri kısıtlılıkları 
ile birlikte ağrı ve gerginliğe yol açan seroma oluşumu, hastalarda yara ayrışması ve flep 
nekrozuna ilerleyebilen yara iyileşme problemlerine yol açabilmektedir. Seromanın enfekte 
olması katastrofik bir tablo yaratmaktadır. Hastanın onkolojik cerrahi sonrası dönemde 
adjuvan kemoterapi ve radyoterapi almasında gecikmeye yol açmakta ve hastane başvuru 
sayısında artışa yol açmaktadır.
Biz bu çalışmada yeni bir dren konulması ve ponksiyon ile aspirasyon benzeri 
konvansiyonel yöntemler uygulanmasına rağmen inatçı seroması devam eden 16 
meme kanserli hastanın seromasının negatif basınçlı kapama yöntemi ile tedavi edilme 
tekniğini sunmaya çalıştık. Hastalara ortalama 4 negatif basınçlı kapama uygulama 
yapıldı. Hastaların mastektomi dren insizyonu skarından yerleştirilen negatif basınçlı 
kapama yöntemi ile seromaları tedavi edildi. Seroma gelişimi için risk faktörü olan hasta 
gruplarında uzun süren ve yüksek miktarda seroma oluşumu gerçekleşebilmektedir ve bu 
hastalarda flep altında kapsül formasyonu oluşabilmektedir. Seroma ile baş edilemeyen 
hastalarda bu fibröz kapsülün debridmanı ve cerrahi eksizyonu seromaya yönelik bir 
tedavi yöntemi olarak inatçı olgularda bildirilmiştir. Negatif basınçlı kapama ile tedavi 
yönteminin sağladığı makrodeformasyon ve mikrodeformasyon etkisi ile fibröz kapsülün 
debridmanı ve boşluğun granülizasyon ile kapatılması sağlanabilmektedir. Hastaların 
hastane başvuru sıklığı azalmakta ve adjuvan tedavilerinde gecikme önlenebilmektedir. 
Negatif basınçlı kapama, MRM sonrasında yüksek debili seroması olan hastalarda uygun bir 
tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir.
 
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Seroma, Negatif basınçlı kapama
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Flep altında kapsül oluşumu 

 
Yüksek debili seromaya yol açan flep altı kapsül. 
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SB-39
OSTOMI KENARINDA YARA AYRIŞMASI NEDENIYLE 
NEGATIF BASINÇLI YARA TEDAVISI UYGULADIĞIMIZ 
HASTALARIN SONUÇLARI
 
İsmail Ahmet Bilgin
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
 
Amaç: Kolorektal cerrahi sonrası ostomi oluşturulması sıklıkla uygulanan bir prosedürdür. 
Cerrahi tekniklerdeki gelişmelere rağmen ostomi ile ilişkili komplikasyonlar hala 
görülmektedir. Ostomi kenarında oluşan yara ayrışmasının iyileşme süresinin uzaması 
hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ostomi kenarında gelişen yara 
ayrışmasında fekal kontaminasyonun önlenmesi ayrıca önem taşımaktadır. Negatif basınçlı 
yara tedavisi(NBYT) yaradaki eksüdayı ve bakteriyel kolonizasyonu azaltarak granülasyon 
oluşumunu sağlamakta ve yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.
 
Gereç-Yöntem: Nisan 2016- Şubat 2019 tarihleri arasında Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Maslak ve Atakent Hastanesi’nde abdominopelvik 
cerrahi sonrası ostomi kenarında yara ayrışması gelişen ve NBYT ile tedavi uygulanan 
hastaların demografik ve klinik verileri ile yara ayrışması nedeniyle uygulanan tedavilerinin 
özellikleri değerlendirildi.
 
Bulgular: Hastaların tümü kadındı. Yaş ortalaması 53,5 (46-65) yıl, vücut kitle indeksi 
ortalaması 26,1 kg/m2 idi. Ostomi kenarında yara ayrışması gelişen bu hastalarda uygulanan 
cerrahi prosedürler; rektum tümörü nedeniyle abdominoperineal rezeksiyon, over kanseri-
karsinomatozis peritonei nedeniyle sitoredüktif cerrahi+ hipertermik intraperitoneal 
kemoterapi, Crohn hastalığı nedeniyle daha önce yapılan uç kolostomi revizyonu ve Behçet 
hastalığı nedeniyle segmenter ince bağırsak rezeksiyonunu içermektedir. Hastaların ikisinde 
uç kolostomi, birinde lup ileostomi, birinde de uç ileostomi vardı. Ortalama NBYT uygulama 
süresi 48 (7-120), ortalama yaranın tam iyileşme süresi 62,5 (15-150) gündü. Hastaların 
demografik, klinik ve yara ayrışması nedeniyle uygulanan tedavilerin özellikleri tablo 1’de 
gösterilmiştir.
 
Sonuç: NBYT fekal kontaminasyonun önlenmesini de sağlayarak ostomi kenarında oluşan 
yara ayrışmasında daha hızlı iyileşme sağlamak için kullanılabilir.
 
Anahtar Kelimeler: Ostomi, ostomi ayrışması, negatif basınçlı yara tedavisi
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Hastaların demografik, klinik ve yara ayrışması nedeniyle uygulanan tedavilerin 
özellikleri

Hasta 
No

Yaş/ 
Cinsiyet

Vücut 
Kitle 
İndeksi

Tanı Ostomi Tipi
NBYT 
Kullanım 
Süresi (gün)

NBYT sonrası 
tamamlayıcı tedavi

Toplam Yara 
İyileşme Süresi 
(gün)

1 65/K 37,9
Nüks 
Rektum 
Kanseri

Uç 
Kolostomi 30

Gümüşlü yara 
örtüsü + yara 
koruyucu örtü

45

2 54/K 28 Over 
Kanseri

Lup 
İleostomi 35 Primer sütürasyon 40

3 49/K 23,8 Crohn Uç 
Kolostomi 7

Gümüşlü yara 
örtüsü + yara 
koruyucu örtü

15

4 46/K 26,6 Behçet Uç 
İleostomi 120

Gümüşlü yara 
örtüsü + yara 
koruyucu örtü

150

NBYT: Negatif basınçlı yara tedavisi 
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SB-40
STOMA VE YARA BAKIM MERKEZIMIZDE ÜÇ YILLIK 
DENEYIMLERIMIZ
 
Nazife Şıvgın1, Emine Sezgünsay1, Muhammet Ceylan1, Kemal İpek1, 
Mustafa Melih Canlı2, Doğan Alhan2, Mustafa Deveci2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı, Ankara
 
Amaç: Stoma ve yara bakım merkezlerinin temel amacı niteliksel ölçümler kullanarak 
doğru tanılama ve sürekli yapılan klinik gözlemlerle kronik yarayı tedavi ve takip etmektir. 
Bunun yanında bu merkezlerde, stomalı bireyin stoma ile yaşama uyum sağlama ve stoma 
bakımını sürdürmesi için uygun hemşirelik bakımını sunmaktır. Bu nedenle bu merkezlerin 
vazgeçilmezi multidisipliner bakım anlayışına sahip profesyonellerdir. Stoma ve yara bakım 
merkezlerinde takip edilerek tedavi, bakım ve danışmanlık hizmeti sunulan hastalarda 
komplikasyon riskinin düştüğü, karşı karşıya kaldıkları sorunlar ile daha iyi baş edebildikleri 
ve yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmamızın amacı Stoma ve 
yara bakım merkezimize Ocak 2017 ile Eylül 2019 tarihleri arasında başvuran hasta verileri 
ile stoma ve yara bakım merkezimizin çalışma koşul ve şeklini sunmaktır.
 
Bulgular: Stoma ve yara bakım merkezimiz günlük çalışma programında 08-12 saatleri 
arsında hekim sorumluluğunda poliklinik hizmeti vermektedir. Öğleden sonra 13-17 saatleri 
arasında ise yatan hastalar için açılan konsültasyonları takip etmekte, hastanede mevcut olan 
yoğun bakımlarda basınç yaralanmalarına yönelik yürütülen tedavi ve bakımları koordine 
etmektedir. Bütün bunların yanında klinikler özelinde ve hastane genelinde hemşirelik 
bakımına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Stoma ve yara bakım merkezine 
başvuran hasta sayıları ve merkezce yapılan işlem sayılarına baktığımızda; 2017 yılında 637 
hasta, 2598 işlem; 2018 yılında 865 hasta, 3535 işlem ve 2019 yılı Eylül ayı sonuna kadar 
814 hasta, 2766 işlem gerçekleştirmişti. Ekim 2018 ile Eylül 2019 tarihleri arasındaki bir 
yıllık sürede bakım ve tedavileri planlanan 1029 hastanın %51,61’ine basınç yaralanması, 
%29,14’üne diyabetik ayak ülseri, %3,88’ine venöz ülser, %0,48’ine arteryel ülser, 
%13,19’una kronik yara (travma ve cerrahi işlem sonrası iyileşmeyen yaralar, radyoterapiye 
bağlı, lenfödem nedenli yaralar) tanısı ile takip edilmiştir. Bu hastaların %7,77’sine stoma 
bakımına yönelik eğitimler ve sonrasında düzenli takip planlamaları yapılmıştır.
 
Sonuç: Stoma ve yara bakım merkezleri alanında özelleşmiş çalışanlarla sağlık bakım sistemi 
içerisinde özel bir grup hastaya kaliteli hizmetler sunmaktadır. Bu nedenle bu birimlerin 
arttırılması ulusal düzeyde sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: hemşirelik, stoma, yara bakımı
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SB-41
STOMA VE YARA BAKIM HEMŞIRELERININ ALANDA 
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELIRLENMESI VE 
ÇÖZÜM ÖNERILERI
 
Vildan Çakar1, Ayişe Karadağ2
1Koç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Doktora Programı, İstanbul 
2Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, İstanbul
 
Amaç: Kronik yaraların etkili yönetimi, farklı disiplinlerden oluşan ekipler tarafından verilen 
uzmanlaşmış bakımı gerektirir. Bu ekibin çekirdek üyelerinden biri, özelleşmiş eğitim alan 
Stoma ve Yara Bakım (SYB) hemşireleridir. Dünyada 1950’li yılların sonunda başlayan SYB 
Hemşireliği; felsefesi, mesleki standartları ve metodolojik yaklaşımı ile birey merkezli bakımı 
ve sağlığı geliştirmeyi hedefleyen bir uzmanlık alanıdır. Türkiye’de SYB Hemşireliği, 2001 
yılında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yürütülen 
kurslarla başlamış olup, bu hemşireler yara bakım hizmetlerini yürütürken çeşitli sorunlarla/
zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, SYB hemşirelerinin uygulamada yaşadıkları 
sorunlar belirlenerek çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır.
 
Gereç-Yöntem: Çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmış olup, katılımda gönüllülük 
esas alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen Soru Formu kullanılarak 1-15 
Eylül 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında sosyal medya platformları 
kullanılmıştır. Soru Formu katılımcılara elektronik sosyal medya platformları aracılığıyla 
gönderilmiştir. Belirtilen tarihler arasında 42 hemşire Soru Formu’nu doldurduğundan, 
değerlendirmeler bu sayı üzerinden yapılmıştır. Soru Formu; “katılımcıların tanıtıcı 
özellikleri” ve “hemşirelerin yaşadıkları sorunlara ve çözüm önerileri”ne ilişkin toplam 
14 adet çoktan seçmeli ve açık uçlu sorudan oluşmuştur. Açık uçlu sorular hemşirelerin 
“hastalar ve aileleri, ödeme sistemleri, meslektaşlar ve sağlık ekibi, çalışılan kurumla 
ilgili yönetsel, mevzuat ve yasal düzenlemelere yönelik yaşadıkları sorunlar” ve “meslek 
örgütlerinden beklentiler”ini içermektedir. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %54.8’i (n=23) lisans mezunu olup, %57.1’i (n=24) 
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde hizmet vermektedir. Katılımcıların %85.7’si (n=36) yara 
bakım ile ilgili bir kursa katıldıklarını belirtmişlerdir. SYB hemşirelerinin çok karşılaştıkları 
sorunlardan bazıları; “malzeme alımını etkileyen bir faktör olarak hastaların gelir düzeylerinin 
düşüklüğü (%38.1, n=16)”, “özellikli ürünlerin SGK ödeme kapsamında olmaması (%45.2, 
n=19)”, “sağlık profesyonellerinin yara bakımı yapma konusunda isteksizliği/ilgisizliği 
(%35.7, n=15)”, “yara bakım malzemelerinin hastanelere alınmaması (%45.2, n=19)”, “SYB 
Hemşireliği özel alanının riskli birim olarak kabul edilmemesi (%26.2, n=11)”dir. Hemşireler, 
meslek örgütlerinden beklentiler arasında “ücretlendirme ve diğer hakları için düzenlemelerin 
yapılması (%52.4, n=22)”nı ilk sırada belirtmişlerdir.
 
Sonuç: Bu çalışma ile SYB hemşirelerinin hizmet sürecini ve kalitesini etkileyebilecek çok 
çeşitli mesleki, idari, yasal ve hasta/ailelerine yönelik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. 
Sorunların çözümü için meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı ve hastane idarelerinin işbirliği 
içinde çalışarak yasal, organizasyonel, ödeme sistemleri ve hizmet içi eğitimlere yönelik 
düzenlemeler yapmaları önerilir.
 
Anahtar Kelimeler: Stoma ve Yara Bakım hemşiresi, yara bakımı sorunları
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SB-42
FOURNIER GANGRENI OLGULARINDA KOLOSTOMIDEN 
KORUNMA DA FEKAL YÖNETIM SISTEMININ ETKINLIĞI
 
Müjdat Turan1, Turgay Sayın2, Mehmet Saydam2, Muharrem Öztaş1, 
Hülya Yağcıoğlu3, Simay Akyüz4, Melih Akıncı1, Hikmet Erhan Güven1, 
Kerim Bora Yılmaz1

1SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
2SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
3SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Hemşiresi, Ankara 
4SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Diyabetik Ayak 
Servisi, Ankara
 
Fekal yönetim sistemi; özellikle yoğun bakım hastalarının takibi, tedavisi ve bakımında 
önemli sorunlar yol açan diyare, fekal inkontinans ve gayta diversiyonu gereken durumlarda 
sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle perine bölgesi yanıklarında ve enfeksiyonlarında gayta ile 
kontaminasyon yara enfeksiyonlarına, yara iyileşmesinde gecikmeye, deri grefti kayıplarına 
ve sepsise yol açabilmektedir. Fekal yönetim sistemleri perianal bölge de enfeksiyonu 
olan ve yanık hastalarında fekal diversiyonu sağlamakta kullanılabilmektedir. Fournier 
gangreni mortalitesi %40’lara kadar bildirilmiş önemli bir enfeksiyondur. Özellikle perine 
bölgesindeki nekrotizan fasiit veya Fournier gangreni gibi sepsise yolaçabilen ilerleyici 
enfeksiyonların tedavisinde geniş ve tekrarlayan cerrahi debridmanlar gerekmektedir. Bu 
bölge enfeksiyonlarında bakteri yükünü azaltmak, eksüda ve debrislerin uzaklaştırılması 
ve yara da efektif granülizasyonun sağlanmasında vakum yardımlı kapama uygulamaları 
faydalı olmaktadır. Biz bu sunumda beş Fournier gangrenli hastamızda kullanılan fekal 
yönetim sistemi ile hastaların kolostomiden korunmasını ve tedavi protokolünü algoritmasını 
tartışmaya çalıştık. Bu hastaların sık tekrarlayan cerrahi debridmanları ve tedavileri 
özellikle fekal kontaminasyon önlenemediğinde veya kontrol altına alınamadığında sorun 
oluşturmakta, tedavi süresini uzatmakta ve cerrahi debridmanların sayısını artırmaktadır. 
Bu hastalarda cerrahi debridmanlar anal sfinkterlere yakın olduğu için inkontinansa yol 
açabilecek sfinkter hasarlarına da yol açabilmektedir. Fekal diversiyonu sağlamak ve 
geniş yara bölgesinin kontaminasyonunu engellemek için uygulanabilecek kolostomi 
uygulamaları hem invaziv bir işlemdir ve çok sayıda komplikasyon riskini de taşımaktadır. 
Hastaların kolostomi uygulanmasından korunması hem immünitelerini ve yara iyileşmelerini 
etkileyebilecek anestezi altında invazif bir uygulamadan korunmalarını sağlamakta hem de 
hastaların tekrarlayan ikinci bir kolostomi kapanması cerrahisi ve komplikasyonlarından 
koruyabilmektedir. Hastalarda kolostomi açılması gibi psikososyal sorunların önüne 
geçilmesi yanında kolostomi açılması ve kapanması gibi tekrarlayan cerrahi girişim ve 
risklerini azaltarak hastane yatış süresini kısaltmakta ve tedavi maliyetlerine faydalı etkisi 
olduğu bildirilmiştir. Fekal diversiyon sağlanmadığında oluşan fekal kirlenme sık pansuman 
uygulamalarına rağmen efektif engellenememekte hastalarda dermatit, konfor bozulmasına 
yol açacak ağrılı tekrarlayan pansumanlar ve cilt ülserasyonuna yol açabilmektedir. Fekal 
tahliye sistemi ile birlikte negatif basınçlı yara kapama sistemlerinin perianal bölgenin 
şiddetli enfeksiyonlarında etkinliği gösterilmiştir. Bu grup hastada tedavi de kullanılan geniş 
etkili ve uzun süreli antibiyotik tedavilerine bağlı ortaya çıkabilecek Clostridium difficile 
etkeni ile antibiyotik ile ilişkili psödomembranöz enterokolit gelişiminde enfekte atıkların 
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güvenli tahliyesini sağlayabilmekte, kros enfeksiyon ve nazokomial enfeksiyon riskini de 
azalttığı bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fournier Gangreni, Fekal yönetim sistemi, Kolostomi
Figür 1 
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SB-43
FOURNIER GANGRENINDE YARA BAKIMI VE 
DEFEKTLERINDE KULLANILAN ONARIM SEÇENEKLERI
 
Mehmet Akbalık, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Konya
 
Giriş: Fournier gangreni; perine,enital bölge ve perianal bölgeleri tutan bir nekrotizan fasiit 
şeklinde fulminan bir enfeksiyondur(1). Fournier gangreni, ciddi ve hayatı tehdit edici bir 
durum olup diyabet, alkolizm, ateroskleroz, periferik arter hastalıkları ve travma ile meydana 
gelebilir. Tedavisi sonrası doku nekrozlarının sebep olduğu defektler debridmanı takiben 
uygun şekilde onarılmalıdır. Fournier gangrenlerin defektlerinin onarımı sıklıkla greft ya da 
fleplerle yapılmaktadır (2). Ne var ki, ekspoze testis ve penil korpus defektlerinin en iyi 
onarımının ne olduğu konusunda fikir birliği bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde Fournier gangreni nedeni ile oluşan defektlerin 
rekonstrüksiyonlarının sunulmasıdır.

Gereç ve Yöntem: 2015 – 2019 yılları arasında kliniğimizde takip ve tedavileri yapılmış 7 
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, etyoloji, ilk tedavi, defektlerin onarım 
şekli retrospektif olarak değerlendirilerek kaydedildi(Tablo 1).

Bulgular: Yaş ortalaması 62.1 olan tamamı erkek 7 hasta saptandı. Hastaların tümü enfeksiyon 
hastalıkları bölümü ile konsülte edilerek antibiyoterapi tedavisi altında debride edildi. Tüm 
hastalara birden çok seansta debridman yapıldı, hasta başına ortalama debridman sayısı 2.7 
idi. Testis üzerindeki cilt için en sık tercih edilen onarım seçenekleri sırası ile kısmi kalınlıkta 
deri grefti (n=3), primer sütürasyon (n=2), medial uyluk flebi (n=2) olarak saptandı. Penil cilt 
defekti onarımı için kullanılan teknikler ise bilateral fasyokutan transpozisyon flebi(n=1) ve 
kısmi kalınlıkta deri grefti(n=1)olarak bulundu.

Tartışma: Fournier gangreni tedavisinde antibiyoterapi, yara bakımı ve debridman 
ile defektlerin onarımı üçlü tedavi protokolüdür. Bu tedavideki amaçlar, bakteriyel 
yükü azaltma, nekrotik dokulardan arındırma ve defektlerin kapatılmasıdır. Bu 
çalışmada Fournier gangreni ile tedavi edilmiş olguların sunulması amaçlanmıştır. 
Lokalizasyon olarak bakteriyel yükü fazla olan genital bölgedeki bu defektlerde,pansuman 
materyalinin adaptasyonu dahi zorlayıcı olabilmektedir. Vakum yardımlı yara kapama 
debridmanı takiben iyi bir seçenektir. Bununla birlikte ultrason yardımlı yara bakımı gibi 
modern yara bakım seçenekleri, granülasyonu hızlandıran güvenli yardımcı tekniklerdir. 
Karian ve ark. sistematik derlemesinde, skrotum cildinin yarısından daha küçük defektlerde 
skrotal cildin ilerletilmesi, primer onarım ya da sekonder iyileşmeyi önerirken,skrotal cildin 
yarısından büyük defektlerde deri grefti ya da fleplerle rekonstrüksiyon önermişlerdir (2). Bu 
çalışmadaki hastaların 2sinde skrotal cildin yarısından az, 5inde ise skrotal cildin yarısından 
fazla defekt saptanmıştır
Bu serideki hastalardaki onarım şeklinin literatürle benzer olduğu görülmüştür. 
Sonuç olarak, en uygun onarım seçeneği hastaya ve defektine göre değişkenlik göstermektedir.
Bu nedenle her hastanın ve defektin özelliğine göre onarım tercihi yapılmalıdır. Ne var ki; 
uygun antibiyoterapi, seri debridmanlar ve son onarım Fournier gangreni tedavisinde en 
önemli üç noktadır.
 
Anahtar Kelimeler: fournier, yara, defekt
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SB-44
FOURNIER GANGRENI SONRASI DOKU DEFEKTI 
ONARIMLARINDA 5 YILLIK KLINIK DENEYIMIMIZ;
 
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Fouriner gangreni, lokal deri bulgularından sistemik semptomları olan sepsise kadar 
değişebilen tablolarla sonlanabilen ciltaltı kapiller damar trombozu ile ilintili ciddi bir 
tablodur. Morbidite ve mortalitesi yüksek olan bu tablo, genitoüriner, perineal veya anorektal 
sahaların hızla ilerleyen süpüratif enfeksiyon sonrası gelişen nekrotizan fasiiti olarak 
tanımlanır. Diabetes mellitus, Lokal travmalar, Malnutrisyon, Kronik alkolizm, perirektal ve 
perianal enfeksiyonlar predispozan faktörlerden sadece bir kısmı olup, enfeksiyon kaynağı 
genelde anaerob ve aerob mikroorganizma kombinasyonlarıdır.

Amaç; Haziran 2014- Haziran 2019 tarihleri arasında Üroloji kliniği sonrası tarafımıza 
refere edilen yaşları 32-78 arasında, subakut dönemde, farklı genişlikte 178 tane genitoüriner 
ve perineal doku defekti olan erkek hasta, günlük cerrahi debritmanlar sonrasında vitalize 
dokuların görülmesini takiben, CRP ve akut enfeksiyon parametrelerinin düşmesi beklenerek 
ortalama 12. Günlerde defekt onarımı için operasyona alındı. Bu hastalardan 72 tanesi diabetik 
olup başvuru süreçlerinde kan şekerleri nonregüle idi. 7 olgunun tek taraflı orşiektomi, 5 
olgunun ise fekal ve üriner diversiyon ile yarayı kontamine etmesini engellemek için 
Kolostomi gereksinimi olmuştu. Genel durumu daha iyi olan 70 olgu, preoperatif dönemde 
nekroz sınırlandırılması amaçlı hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirildi. 100 olgu 
debritmenlar sonrası aralıklı vakum tedavisine alındı.

Sonuç: Lezyonları sıklıkla skrotum, penil şaft ve perianal bölge dahilinde olan 178 olgunun 
20 tanesi kısmi kalınlıkta deri grefti ile greftlenirken, 45 tanesi scrotal flep, 36 sı abdominal 
ilerletme flepleri, 40 tanesi unilateral 12 tanesi bilateral medial thigh fasyokutan flep, 25 
olguda perforator fleplerle kapatıldı. Postop dönemde 18 hastada yara dehisansı gelişti, 10 
olgunun tekrar fleple onarıma ihtiyacı oldu. Geniş defekti olan, yoğun bakımda izlenen 2 
hasta ex olup, ortalama hastanede kalım süresi 40 gün olarak kayda geçildi.

Tartışma: Perineum sahasını içeren en ufak bir eritem bile görüldüğünde, etyolojiden 
bağımsız olarak Fournier gangreni açısından uyanık olunmalı, defekt hızla ilerlediği için 
anatomik tam bir rekonstruksiyon sağlamanın giderek zorlaştığı gözden kaçmamalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, Rekonstruksiyon seçenekleri
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Rekonstruksiyon aşamasında Fournier gangreni 
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P-05
LOMBER FRAKTÜR TANILI HASTADA BASI YARASI: OLGU 
SUNUMU
 
Hülya Bulut, Selda Akyol, Derya Demirkol Sakar
SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İzmir
 
Bası yarası, vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerinde, uzun süreli 
ya da yineleyen basılara bağlı olarak deri ve derialtı dokularında kapillerlerin tamamen 
kapanması ve o bölgede dolaşımın durması sonucu ortaya çıkan nekroz ve ülserasyonlardır. 
Bası yaralarında enfeksiyondan korumada yaranın bakımı ve pansumanı çok önemlidir. 
Pansumanın amacı nemli yara yüzeyinin sağlamak, mevcut eksudayı emmek, travma ve 
bakterilere engel olmak ve izolasyondur. Yarayı nemli tutan pansumanların kurumayı 
engellemenin, anjiogenezi kolaylaştırmanın,  epidermal  migrasyonu arttırmanın yanında 
yaranın verdiği ağrıyı azalttığı da belirtilmektedir.  Yara  pansumanında  kullanılan ideal antiseptik 
solüsyonların fizyolojik,  renksiz,  kokusuz, steril,  alerjik  olmayan  ve  geniş  spekturumlu  olmadığı 
taktirde bakteri kolonizasyonunu azaltması amacıyla serum fizyolojik ile yıkama önerilir. 
Bası yaraları, hastanın yaşam kalitesini etkilemekte ve sağlık bakım maliyetini arttırmaktadır. 
Bası yaraları hastanın fiziksel sağlığını etkileyerek yaşamını tehdit etmenin yanı sıra, 
bağımsızlığını kaybetme, sosyal izolasyon gibi psikolojik problemlere de yol açmaktadır. 
Bası yarası gelişen hasta, ağrı çekmekte, yara bakımı, debritman, greft işlemi ve hastanede 
uzun süre yatma, hasta ve hastane için ekstra maliyet oluşturmaktadır. Bası yaraları sağlık 
bakım sisteminde kalite göstergelerinden biri olarak ele alınmakta olup, önlenmesi ve tedavisi 
holistik bakım anlayışına sahip multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirmektedir. 

Olgu: 30 yaşındaki erkek hasta 3 ay önce araç içi trafik kazası sonrası lomber fraktür tanısıyla 
13.02.2019 tarihinde hastaneye yatırıldı. Hastanın, lomber fraktür sebebi ile ameliyatı yapıldı. 
Ameliyat sonrası dönemde hasta havalı yatakta yatırıldı ve hastaya 2 saatte bir pozisyon verildi 
fakat hasta verilen pozisyon sonrası şiddetli ağrıları olması sebebi ile tekrar eski pozisyonuna 
döndüğünden dolayı evre 2 bası yarası gelişti. Sakrum bölgesinde yüzeysel doku kaybı olan 
hastanın ciltte şişlikler ve ağrısı da mevcut. Sakrumdaki bası yarası 5x5cm boyutunda ve 0.5 
mm derinliğindedir. Bası yarası önce serum fizyolojik ile yıkama yapılmıştır. Fusidik asit 
etken maddeli pomad ile pansuman yapılmıştır. Günlük yapılan bu pansuman 10 gün boyunca 
uygulandı ve yaranın küçüldüğü gözlemlendi. Hastanın ağrılarının da hafiflemesiyle sık 
sık pozisyon değişimi yapılarak doku bütünlüğü oluşturularak yaranın iyileşmesi sağlandı. 
Sonuç: Basınç ülserlerine yaklaşımda önemli olan yaranın evresine ve boyutuna göre 
tedavisini belirlemektir. Bu çalışmada doğru değerlendirme ile yaranın iyileştiği görülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Lomber fraktür, bası yarası, olgu sunumu
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P-06
PALYATIF BAKIMDA NEGATIF BASINÇLI YARA TEDAVISI 
UYGULANAN HASTADA GÖZLENEN IYILEŞME SÜRECI
 
Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Nurgül Tekin, Cangül Aydıncı
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
 
NBYT(negatif basınçlı yara tedavisi)yara tedavisini desteklemek amacıyla yara bölgesine 
subatmosferik/negatif basınç uygulanması esasına dayanan girişimsel olmayan bir yara 
tedavi yöntemidir. NBYT kullanımı ödemi azaltması, yara iyileşmesini hızlandırması, daha 
az pansuman değişimi daha az ağrı gibi olumlu özelliklerinden dolayı hastanın konforu adına 
tercih edilebilir bir tedavi yöntemidir. Bir palyatif bakım servisinde yatmakta olan hastanın 
yoğun bakım sonrası oluşmuş olan bası yarasının tedavisi ve tedavi ile birlikte beslenmenin, 
mobilizasyonunun, hijyenin, multidisipliner çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gözler 
önüne sermektir.
 
Olgu: Vakamız 59 yaşında 04.03.2019 tarihinde evinde geçirdiği miyokard enfaktüsü 
nedeniyle 112 ile ilçe devlet hastanesine götürülmüş. CPR uygulanan hasta entübe edildikten 
sonra 2 ay süreli yoğun bakım servisinde yatırılmış.167 kg ağırlığındaki hastanın; sedef 
hastalığı(45 yıl), KOAH(5 yıl), hipertansiyon(2 yıl) var. Yoğun bakımda psoriazis tanısı 
ile antibiyotik tedavisi almış. SVK, arter kateteri, foley sonda ve nazogastrik sondası olan 
hastaya yatışından 3 hafta sonra trakeostomi açılmış, MV desteği sağlanmış. 24.04.2019 
tarihinde hastamızın yoğun bakımda kalmasını gerektiren durumlar stabil hale getirilmiş 
ve trackvent ile palyatif bakım servisine nakil alınmıştır. Sakrumunda bulunan evre 4 bası 
yarasına nekrozun otolitik debridmanı için ringer solüsyonlu ped konulmuştur. Nekrozun 
temizlenmesi sonrası 3 günde bir NBYT uygulanan hasta haftada 1 kez yıkama sedyesinde 
yıkandı. Her gün bası bölgelerine masaj uygulanıp bariyer krem sürüldü. Enfeksiyon 
riski nedeniyle santral venöz kateteri çıkarıldı. Hastanın beslenmesi diyetisyen önerisiyle 
günlük ihtiyacına yönelik 2000kg/kalori ve 80 gr protein şeklinde düzenlendi. Oral alımı 
3*1(200kcal/ml) mama ile desteklendi. Hastanın trakeostomi ile oksijen soluma ihtiyacı 
günden güne azalmış ve kan gazı kontrolleri sonrası trakeostomisi kapatılmıştır. 2*1(100-
150mg/dl) kan şekeri takibi ile şeker regülasyonunun sağlandığı gözlemlenmişitr.Hasta 
mobilizasyonda fizyoterapistler tarafından desteklendi. Hastamıza NBYT uygulaması 20 
seans yapıldı. Bu süreçte bası yarasında iyileşme gözlemlenmiştir. 11.10.2019 tarihinde son 
NBYT uygulaması yapılan hastamızın bası yarasına(5cm*4cm) hipokloröz asit ve aleovera 
içerikli yara bakım spreyi ıslak pansuman şeklinde uygulanmıştır. Sacrumdaki bası yarası 
ıslak pansumanla evine taburcu edilmiştir.

Sonuç: Tedavi sürecinde hasta ve yakınını esas alan palyatif bakım multidisipliner şekilde 
uygulandığında hastalık sürecinde olumlu gelişmeler izlenmektedir. Son zamanlarda yara 
tedavisinde kullanılan NBYTlerinin başarılı sonuçları bu ürünlere olan talebide arttırmıştır.
Doğru hastaya doğru zamanda başlanan NBYT uygulamasının bu olgumuzda yüz güldürücü 
sonuçlar elde etmemizi sağladığı gözlemlenmiştir. NBYT uygulaması ile hastamızın iyileşme 
sürecinin hızlandığı, hospitalizasyon süresinin kısaldığı tüm ekip arkadaşlarımızca da fark 
edilmiştir. NBYT uygulamaları ile yapılan çalışmaların artması sonucu bu tedavi yönteminin 
daha da yaygınlaşacağı kanısındayız.
 
Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, NBYT, Olgu Sunumu
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Resim 1 
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P-07
PALYATIF BAKIMDA TRAKEOSTOMI BAKIMI VE 
UYGUNSUZ ÜRÜN: OLGU ÖRNEĞI
 
Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Esra Kılınç, Cangül Aydıncı
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
 
Giriş: Hastada hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeanın, 
ön duvarında cerrahi açıklık (trakeotomi) yapılarak,bu açıklığın cilde ağızlaştırılmış 
şekline trakeostomi denir. Trakeostomi, genellikle uzamış havayolu ihtiyacı nedeniyle 
gerçekleştirilen bir uygulamadır. En sık solunum yetmezliği nedeniyle açılsa da, bilinç 
bozuklukları, havayolu koruyucu reflekslerinin kaybı ve travma gibi durumlarda da ihtiyaç 
duyulabilir (1)Trakeostomi, farenks, trakea kanserleri, boyunda yer alan kitleler, paraliziler 
sonucu refleks kayıpları nedeniyle akciğer sekresyonlarını çıkaramayan hastalarda, uzun süre 
mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda açılır.(2,3) Palyatif bakım ünitelerinde takip 
edilen trakeostomili hasta sayısı oldukça fazla olduğundan bu birimde çalışan hemşireler 
trakeostomili hastaya bakım verirken, hastasının trakeostomisinin ne zaman açıldığını 
trakeostomiye bağlı gelişebilecek komplikasyon ve semptomlarını etkin şekilde yeterli 
bilgi ve beceri ile gözlemlemelidir(4).Trakeostomi bakımını nasıl ve ne sıklıkla yapacağını 
bilmelidir.

Olgu: 87 yaşında SVH ve pulmoner emboli tanısıyla yoğun bakıma alınan hastaya yatışının 
7.gününde trakeostomi açılmış. Yoğun bakım ünitesinde agresif tedavileri tamamlanan 
hastanın durumu stabil hale getirildikten sonra sacrumundaki evre 3 bası yarası tedavisi ve 
hasta taburculuk eğitimleri için palyatif bakım servisine yatışı yapılmış. Trakeostomi filtresi 
ile oksijen alan hastanın bakımı günlük olarak hemşiresi tarafından yapılmaktadır. Hastanın 
yakınına da bakımlar sırasında yap-izle-öğret-yap yöntemiyle eğitimler tekrarlatılmıştır. 
Hastanın trakeostomi pansumanı kullanımının kolay olduğu ve 5-7 güne kadar kullanılabilecek 
olan gümüş içerikli trakeostomi sargısı/pedi ile yapılmıştır. Uygulama sonrasında hasta 
da ürüne karşı alerjik reaksiyon geliştiği gözlenmiştir.Hemen pansuman şekli değiştirilen 
hastanın bakımı günlük ve de kirlendikçe olmak kaydıyla trakeostomi çevresi kloreksidin 
içerikli yara bakım solüsyonu ile silinip iyice kurutulduktan sonra steril spançla kapatılmıştır. 
Ürünle ilgili uygunsuzluk tutanağı tutulmuş ve ilgililere bildirilmiştir.

Sonuç: Olgumuzdaki durum bizde uygun ürünün uygun hastada kullanılması gerekliliğini 
göstermiştir. Hasta bakımlarında, hasta eğitimlerinde de bakım vericiler bu konuda 
bilgilendirilmeliler. Hastaların pansumanları için tasarlanan ürünlerin içerikleri ve kullanım 
talimatlarına dikkat edilmelidir. Uygun ürünün uygun hasta da kullanımına dikkat edilmelidir. 
Hasta özelliklerinin farkında olunmalı ve hasta bazlı anti-allerijik bakım ürünleri tercih 
edilmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Trakeostomi, Trakeostomi Bakımı
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P-08
ALS’LI HASTADA PEG BAKIMI OLGU ÖRNEĞI
 
Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Neslihan Aydeniz Mutlu
SBÜ Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 
 
Giriş/Amaç: Enteral beslenme ağızdan başlayarak jejunuma kadar sistemin değişik 
bölgelerine; doğrudan, bir tüp ile perkütan girişimlerle veya cerrahi yöntemle uygulanabilir 
besleme şeklidir. EB gastrointestinal sistemi fonksiyonel olan hastalarda makro ve mikro 
besin maddelerinin nazogastrik veya nazoenterik, gastrostomi veya jejunostomi yoluyla 
devamlı ya da aralıklı olarak hastaya verilmesidir. Dört-altı hafta gibi kısa süreli beslenmede 
NGT ve NET en sık kullanılan araçlar iken, uzun süreli beslenme için gastrostomi veya 
jejunostomi açılmaktadır(1). Enteral beslenme sırasında hastalar ishal, kabızlık, bulantı ve 
kusma, distansiyon gibi gastrointestinal; pulmoner aspirasyon, tüp tıkanması, tüpün yerinden 
çıkması, nazal ülserasyon gibi mekanik; hiperglisemi, sıvı elektrolit bozuklukları gibi 
metabolik komplikasyonlarla karşılaşabilirler.
 
Bulgular: Olgu: 3 yıldır ALS nedeniyle takipli olan son 6 ayda 3 kez pnömoni şikayetiyle 
hastaneye başvuran 41 yaşında erkek hasta pnömoni, yeterli beslenememe ve genel durum 
düşkünlüğü nedeni ile palyatif bakım merkezine kabul edildi. Homevent ile takip edilen 
hastanın alt ve üst ekstremite hareketleri tamamen kaybolmuş olup, yutma refleksi ise 
minimaldi. Hastaya su verildiğinde aspire etmekte ve zayıf bir öksürükle karşılık vermekte 
idi. Yutma refleksi çok zayıf olan hastanın bu sebeple tekrarlayan akciğer enfeksiyonu 
geçirdiği saptandı. Hasta yakınlarına ALS te progresif bir motor güç kaybı olduğu ve 
zamanla disfaji yaşandığı anlatıldı. Hastaya yapılacak PEG işleminin hastayı ciddi şekilde 
rahatlatabileceği anlatıldı. PEG bakımı günlük olarak akıntı, koku, kızarıklık yönünden 
incelenerek klorheksidin içerikli solüsyon ile stoma bölgesi silinip iyice kurulandıktan 
sonra ince bir spanç ile kapatılarak yapılmıştır. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen 
hastanın beslenmesi düzenlenip hasta yakınlarına PEG bakımı ile ilgili uygulamalı eğitimleri 
tamamlanarak taburcu edilmiştir.
 
Tartışma / Sonuç: ALS beyin ve spinal kordun üst ve alt motor nöronlarında dejenerasyonla 
karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Kilo kayıplarının artmasıyla beraber bu hastalara PEG 
takılma endikasyonu doğar. Aspirasyon pnömonisi açısından risk altındadırlar. Bu yüzden 
de PEG bu hastaları enfeksiyonlardan koruyucu bir özellik taşımaktadır. Sonuç olarak 
ALS, disfaji ile seyreden kronik bir hastalık olup, aspirasyon pnömonisi hastanede sık yatış 
endikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalarda PEG açılması, hem hastaların 
yaşam kalitesini arttırabilecek hem de enfeksiyonlara karşı koruyabilecektir. Ayrıca hasta 
yakınlarına verilen eğitimlerin kontrollü olması bakım kalitesini arttıracağı ve hastaların 
tekrarlı yatışlarını engelleyeceği düşüncesindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Enteral besleme, parenteral besleme, PEG bakımı
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P-09
BASI YARASI OLAN HASTAYA YAKLAŞIM
 
Derya Demirkol Sakar, Hülya Bulut, Selda Akyol, Esra Kılınç
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
 
Amaç: Bası yaraları, dekübit ülserleri, yatak yaraları terimleri sinonim olarak basınç 
sonucu gelişen ülserleri tanımlamak için kullanılmış olup, özellikle ‘decubitus’ Latincede 
uzanmak anlamına geldiğinden dekübit ülserleri ve yatak yaraları terimleri bu tip ülserlerin 
sadece hastanın yattığı pozisyonlarda geliştiğini düşündürmektedir. Asıl neden basınçtır 
ve günümüzde bası yaraları (ülserleri) tüm olguları kapsayan en doğru terim olarak kabul 
edilmektedir. Kemik çıkıntıların bulunduğu vücut bölümlerinde sürekli ya da yineleyen 
basıya bağlı olarak, dış etken ile kemik çıkıntı arasında kalan tüm dokuların, fasya, adale, 
deri ve deri altındaki ince kan damarlarının kapanması sonucunda meydana gelen kansızlığa 
bağlı doku kayıplarıdır. Yaraların üzeri veya kenarındaki canlılığını kaybetmiş,kontamine 
ve yabancı maddelerin kaldırılması işlemine debridman denir. aradaki nekrotik dokular 
normal yara iyileşmesini engeller, bakteri üremesi için uygun bir kültür ortamı oluşturur 
ve yara iyileşmesine karşı fiziksel bir bariyer oluşturur. Debridman, nekrotik dokuların 
uzaklaştırılmasında en hızlı ve en etkin yöntem olmaya devam etmektedir. Biz burada bası 
yarası olan iş kazası geçiren hastamızı sunmayı amaçladık.

Olgu: 33 yaşında erkek hasta, iş kazası sonrası dış merkezde 6 ay 3. basamak yoğun bakımda 
ve 3 ay palyatif bakım kliniğinde takip edilen hastada sakral bölgede 6x8 cm sağ gluteal 
lateral bölgede 4x5 cm, sol gluteal lateral bölgede 5x6 cm boyutlarında bası yaraları mevcut 
olan hasta bası yarası takip ve tedavi edilmesi amacıyla kliniğimize yatışı kabul edildi. Alt 
extremite plejik olan ve hareket kısıtlılığından dolayı sağ dirsekte hareket kısıtlılığı sonrası 
ileri derecede ossifikasyon gelişmesi mevcuttu.Tedavi:Günlük yara bakımı (yara yıkanması, 
rifli pansuman ve kapatılması), desefin 1 gr 2x1 (14 gün), rıleptid 4 mg 2x1, pulcet 40 mg 
1x1, neurica 75 mg 1x1 şeklindeydi. Tedavi takiplerinde hastanın yatışının 40. gününde 
yara boyutları yaklaşık %80 küçülerek iyileşme sağlandı. Alt extremitesi plejik olan hastaya 
yapılan düzenli fizyoterapi sonrasında extremitede hareket sağlandı. Psikososyal destek ile 
hastanın moral ve motivasyonu artırıldı.

Sonuç: Yoğun bakım,palyatif bakım veya kliniklerde uzun süreli takip edilen hastalarda 
bütüncül ve hasta odaklı yaklaşımda bulunulmadığı takdirde hayatı tehdit eden ciddi bası 
yaraları gelişebilmektedir. Dekübit ülserler ve eklem kontraktürü gelişiminin önlenmesi, 
gelişti ise ilerlemesinin önüne geçilmesi açısından uygun havalı yatak kullanımı, sık pozisyon 
değişikliği, temel bakım ve hijyen kurallarına uyum, eklem hareketliliğini sağlayacak gerekli 
fizyoterapi ve egzersizlerin uygulanması palyatif bakım hizmet sunumunda önemli bir yer 
tutmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Bası yarası, Olgu sunumu
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P-10
ELEKTRIK YANIĞI OLAN HASTANIN FONKSIYONEL 
SAĞLIK ÖRÜNTÜLERI MODELINE GÖRE HEMŞIRELIK 
BAKIMI
 
Deniz Orhan1, Ayşe Kabuk2, Fatma Şahin1, Sümeyye Zehir3, Gaye Filinte1

1İstanbul Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kütahya
 
Giriş: Elektrik çarpmaları diğer yanık nedenlerine oranla daha az görülmekle birlikte yüksek 
mortalite ve morbiditeye yol açabilmektedirler. Elektrik çarpmaları, aritmilere ya da solunum 
kası paralizisine yol açarak ani ölümlere neden olabileceği gibi, ağır yanıklara da neden 
olarak uzun dönemde sorunlara yol açabilmektedir.
Bu tür yaralanmaların fiziksel ve psikolojik hasarlarınındüzeltilebilmesi için uzun dönemler 
ve multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerekmektedir. Yanıklı hastaların tanı ve tedavisi için 
özel bir ortam ve eğitimli sağlıkpersoneli gerektirir.

Amaç: Bu çalışma, elektrik çarpması nedeniyle yanık hasarı oluşan bir hastanın, Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre hemşirelik bakım sürecini ele almaktır.
 
Bulgular: Hastamız, iş yerinde elektrik akımına kapılarak elektrik yanığı ile vücudunun 
%22,2’sinde 2. ve 3. dereceyanığı oluşan 25 yaşında erkek hastadır. Acil servise başvurmuş, 
ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Yanık Yoğun Bakım Ünitesine yatışı yapılmıştır. 
İlk değerlendirmede bireyin genel durumukonfüze ve solunum sıkıntısı mevcuttur. Dehidrate 
görünümde ve periferik nabızlar filiform şeklinde değerlendirilmektedir. Bireye entübasyon 
yapılarak solunum cihazına bağlanmış, sıvı tedavisi ve yara bakımı uygulanmış, gerekli 
laboratuvar tetkikleri yapılmıştır. Yatış sürecinde toplam 21 debridman ve 1 greftlemeameliyatı 
yapılmıştır. Bu süreçte Gordon Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre 10 alanda sorun 
tespit edilmiş etkisiz solunum örüntüsü, akut ağrı, anksiyete, doku bütünlüğünde bozulma, 
sıvı volüm eksikliği, enfeksiyon riski bozulmuş beden imajı başta olmak üzere toplam 58 
hemşirelik tanısı belirlenerek bakım verilmiştir.
 
Sonuç: Hastaneden taburcu olmadan 30 gün önce birey solunum desteği ihtiyacı kalmamıştır. 
Açık yaraları tamamen kapanmış ve kendi bakımını yapabilecek şekilde gerekli eğitimler 
verilerek taburcu edilmiştir. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli doğrultusunda 
hemşirelik sürecinin planlanması, yanık gibi akut gelişen ve karmaşık sorunlarda, planlı 
ve sistematik yaklaşım ile verilerin doğru, objektif, eksiksiz toplanarak analiz edilmesine 
ve bireyin bakım gereksinimlerinin, birbirleriyle ilişkisinin belirlenmesine yardımcı olarak 
bütüncül ve bireymerkezlii nitelikli bakıma katkı sağlamaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: yanık, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, hemşirelik
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P-11
ROPER, LOGAN, TIERNEY’IN HEMŞIRELIK MODELI 
DOĞRULTUSUNDA KIMYASAL YANIĞI OLAN BIREYIN 
BAKIMI
 
Deniz Orhan1, Ayşe Kabuk2, Fatma Şahin1, Zeynep Dereli1, Gaye Filinte1, 
Merdiye Şendir2

1İstanbul Dr Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul
 
Giriş: Yanık, organizmanın bölgesel olarak yüksek ısı, ateş, buhar, sıcak cisim, elektrik akımı, 
kimyasal madde ya da radyoaktif ışınla aşırı teması sonucu meydana gelen doku hasarıdır.
Yanıklı yüzey alanının ve derinliğinin büyük olması durumunda şoka, enfeksiyona ve bunlara 
bağlı çoklu organ yetmezliğine yol açarak, yaşamı tehdit eder duruma gelebilmektedir. 
Ülkemizde son bir yılda yaklaşık 400.000 yanık vakası ile karşılaşılmış ve yaklaşık 16.000 
hastanın hastaneye yatışı yapılmıştır. Bu nedenle yanıklı hastanın bakımı, hemşireliğin en 
fazla bilgi, beceri ve deneyim gerektiren alanlarından biridir. Hemşirelik süreci, bakımın 
bilimsel ve planlı yapılmasını sağlar ve bu nedenle bir hemşirelik modeli rehberliğinde 
planlanmalıdır. Sağlıklı ve hasta bireylere bakım vermede yol gösterici olan Roper, Logan, 
Tierney’in Hemşirelik Modeli sistematik veri toplayarak hemşirelik girişimleri için bir yapı 
oluşturmakta ve bütüncül bakım verilmesini sağlamaktadır.

Amaç: Bu çalışma kimyasal yanığı olan bireyin, Roper, Logan, Tierney’in Hemşirelik 
Modeli doğrultusunda bakımını açıklamak amacı ile yapılmıştır.

Bulgular: Hastamız yanık merkezimizde 26 Ağustos-9 Eylül 2019 tarihleri arasında yatan 41 
yaşında erkek hastadır. Bir fabrikada işçi olan hastamızın, makinede gaz sıkışması sonucunda 
sıcak kimyasal plastik yüzüne yapışmıştır. Kimyasal madde ile temas nedeni ile vücudunun 
%3’ünde 2. ve 3. derece yanık oluşmuştur. İlk olarak yakındaki bir devlet hastanesine oradan 
da merkezimize yatışı yapılmıştır. Gün aşırı pansumanları yapılan bireyin yüz yanığı olması 
nedeni ile pansumanında özel yara bakım ürünü (Polilaktik asit içerikli) kullanılmış, 1 kez deri 
greftleme ameliyatı yapılmış, 15 günlük yatışı sürecinde RoperLoganThirney’in Hemşirelik 
Modeli doğrultusunda hemşirelik bakımı planlanmıştır. Buna göre yaşam süresinde yetişkinlik 
döneminde bulunan bireyin, fiziksel, psikolojik, çevresel, politikoekonomik ve sosyokültürel 
faktörler nedeni ile günlük yaşam aktiviteleri etkilenmektedir. Model doğrultusunda bireyin 
12 yaşam aktivitesi ayrıntılı incelenmiş olup sorun yaşadığı 7 yaşam aktivitesine yönelik 
(güvenli çevrenin sürdürülmesi, iletişim, bireysel temizlik ve giyinme, beslenme, boşaltım, 
çalışma ve eğlence, uyku) veriler kaydedilmiş ve 19 hemşirelik tanısı belirlenmiş, sorunlara 
yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir.

Sonuç: Bireyin taburculuğunda doku bütünlüğü, gereksinimi olan beslenmesi sağlanmış, 
kendi kendine öz bakımını yapabilecek durumda, gerekli eğitimler verilerek taburcu 
edilmiştir. Kimyasal yanığı olan bireyin, Roper, Logan, Tierney’in Yaşam Aktivitelerine 
Dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda planlanan bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı, 
bütüncül bakım sağlayarak tüm yaşam aktivitelerinde bağımsızlık düzeyini artırmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Yanık, Hemşirelik, bakım
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P-12
BASI YARASINDA MODERN YARA BAKIM ÖRTÜSÜ 
KULLANIMI: OLGU1-2
 
Derya Demirkol Sakar, Neslihan Aydeniz Mutlu, Hülya Bulut, Cangül Aydıncı, 
Selda Akyol
SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
 
Giriş: Tüm dünyada yara tedavisi araştırmaları ve uygulamalarında yara örtüleri önemli bir 
yer tutmaktadır. Bu yara bakım ürünleri yara bölgesini örterek, zarar görmüş dokuyu dış 
etkilerden koruyarak ve yapısı uygunsa hücre üretimini aktive ederek iyileşme sürecine katkı 
sağlamaktadır. Günümüzde yara çevresinde oluşturulan ılık ve nemli bir ortamın daha hızlı 
ve başarılı bir yara iyileşmesi sağladığı anlaşılmıştır Aljinat örtüler: Aljinatların kullanımı, 
yüksek sıvı absorblama kapasiteleri sayesinde yara eksüdası ile temas edince güçlü 
hidrofilik jel oluşturmaları esasına dayanır. Oluşan jel örtü lezyonun, ideal nem ve sıcaklıkta 
kalmasını sağlar. Köpük örtüler esnek ve yüksek absorpsiyon kapasitesine sahip yumuşak, 
gözenekli materyallerdir. Köpük örtüler, yara sıvısının sızmasını önlemek ve bakterilerin 
penetrasyonunu engellemek için hidrofobik destekten oluşan hidrofilik yapılardır.

Olgu-1: 38 yaşında erkek hasta geçirdiği koah atağı sonrası entübe edilmiş. Yoğun bakımda 
30 gün yatışı sırasında oluşan bası yarasına irrigasyon solüsyonu ile temizlik sağlandıktan 
sonra kavitesi doldurulacak şekilde kalsiyum aljinatlı yara örtüsü kullanıldı. Yara çevresinde 
bariyer krem kullanıldı.

Olgu-2: 60 yaşında kalp yetmezliği ve KOAH’ı olan erkek hasta. Yoğun bakımda uzun 
yatışı sonrası servise alınmıştır. Evre 4 bası yarası ile yatışı yapılan homeventli hastanın 
sacrumunda bulunan bası yarasına nekrotik çözücü jel uygulanmış ve nekrozlu dokunun 
önce ringer solüsyonlu debridman pedi ile otolitik daha sonra cerrahi debridman ile daha 
iyi temizlenmesi sağlandı. Hastanın yarasında kalsiyum aljinatlı yara örtüsü ile kaviteler 
dolduruldu. Sonrasında nemli yara ortamının oluşturulması, granülizasyon ve epitalizasyonu 
teşvik etmesi amacıyla köpük yara örtüsü kullanıldı.

Tartışma-Sonuç: Güncel yara tedavisi yaklaşımına göre, çeşitli yara tipleri için hastaya göre 
yaklaşım ve yaşam kalitesini artıran ideal yara örtülerinin, nitelikli sistemlerle geliştirilme 
ihtiyacı bulunmaktadır. Olgularımızda mükerrer debridmanlar eşliğinde uyguladığımız 
kalsiyum aljinatlı yara örtüsü ve köpük örtüler sayesinde yara iyileşmesinin oldukça etkili 
olduğunu gözlemledik. Evre 4 nekrozlu bası yaralarında nekrotik materyalde uzaklaştıkça 
hastaların gerek sistemik gerekse lokal olarak kliniklerinin düzeldiğini gözlemledik. Ayrıca 
sekonder yara iyileşmesini, dolayısıyla yara kontraksiyonunu hızlandırdığını tespit ettik.
Olgularımızda aynı ürünün farklı hastalar olsa da aynı etkileri gösterdiğini gözlemledik.
Yarada kullanılan ürünlerin maliyetleri ve iş gücüne etkileri düşünülürse bu tür ürünlerin 
kullanımının hasta tedavisinde önemli yere sahip olacağı düşüncesindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Yara Örtüsü, Aljinat-köpük örtü, Olgu Sunumu
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P-13
YOĞUN BAKIMDA OBEZ BIR HASTANIN CILT 
DEĞERLENDIRMESI VE DEĞIŞKEN HAVA BASINÇLI ANTI 
DEKÜBITIK YATAK KULLANIMININ ETKINLIĞI: OLGU 
SUNUMU
 
Selda Akyol, Hülya Bulut, Derya Demirkol Sakar
SBÜ. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
İzmir
 
Giriş-Amaç: Yoğun Bakım Ünitesinde obez bir hastada değişken hava basınçlı anti-dekübitik 
yatak kullanımı ve hemşirelik bakımının etkinliğini göstermek amacıyla yapılmıştır.

Olgu: Olgumuz 70 yaşında, obez (yaklaşık 140 kg) kadın bir hasta. Pnömoni tanısı ile klinikte 
6 gün yattıktan sonra 10.02.2019 tarihinde yoğun bakım ünitesine Sepsis tanısı ile yatırıldı. 
Hasta geldiğinde ayak parmak uçları nekroze, el parmak uçlarının siyanoze olduğu gözlendi. 
Sağ ayak bileği evre 2 bası yarası mevcuttu. Braden risk değerlendirmesine göre puanı 11 
olarak bulundu. Yatak içi hareketleri kısıtlıydı ve pozisyon verilemiyordu. Genel durumu 
kötüleşen hasta entübe edildi. 05.03.2019 da hastanın bel kısmında da bası yarası açıldı. Tek 
kullanımlık negatif basınç uygulaması başlandı. Yatışının 25. gününde (07.03.2019) değişken 
hava basınçlı anti dekübitik yatak kullanımına başlandı. 14.05.2019 da bel kısmında bulunan 
bası yarası kapandı. Geldiğinde var olan sağ ayak bileği bası yarası 17.06.2019 tarihinde 
kapandı. Bu tarihten sonra yapılan günlük genel vücut değerlendirmesinde hiçbir bası yarası 
ya da oluşum evresi gözlenmedi.

Sonuç: Yoğun Bakım Ünitesinde denenen değişken hava basınçlı antidekübitik yatak hasta 
vücuduna hava akımı sağlaması, yatak içindeki pozisyonu algılayarak otomatik olarak 
maksimum basınç dağılımı sağlaması bası yarası oluşumuna engel olduğu tespit edilmiştir. 
Bakım esnasında kullanım kolaylığı, hemşirelik bakım hizmetlerinin hastaya daha kaliteli 
bakım hizmeti verilmesinde ve yara bakım ürünlerinin daha etkili kullanılmasında etkili 
olduğu düşünülmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Bakımı, Bası Yarası, Değişken Hava Basınçlı Anti Dekübitik 
Yatak Etkinliği
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P-14
AMPUTASYON KARARI VERILEN OSTEOMYELITLI 
HASTADA DIYABETIK AYAK ÜLSERINI IYILEŞTIRMEK 
MÜMKÜN MÜ?
 
Nazife Şıvgın1, Emine Sezgünsay1, Doğan Alhan2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Ankara
 
Giriş: Osteomiyelit, diyabetik ayak ülserlerinde ampütasyonlara veya uzun süreli antibiyotik 
kullanımlarına neden olan ciddi bir komplikasyondur. Kronik osteomyelitte yaygın tedavi 
yöntemleri cerrahi olarak enfekte kemiğin çıkartılması, kemik dokuya geçiş yapabilen 
antibitotik kullanılması ve hiperbarik oksijen tedavisidir.

Olgu: 61 Yaşında 25 yıldır DM tanısı olan erkek hasta. Öyküsünde 21 yıl önce travmaya bağlı 
ayağında oluşan yaralanma nedeni ile yurtdışında sıralı operasyonlar bulunmaktadır. Bu süre 
zarfında osteomyelit tanısı alan hastanın 4-5 yılda bir tekrarlayan diyabetik ayak ülserleri 
mevcuttur. Hastenemizin yara konseyinde verilen ampütasyon kararını kabul etmediği ve 
ateş bulgusu, Sedim ve CRP değerlerinin yüksekliğinden dolayı enfeksiyon hastalıkları 
kliniğine yatırılarak antibiyoterapisine başlanmıştır. HBO tedavisi alamayan hasta yara 
bakım planlanması için merkezimize konsülte edilerek yönlendirilmiştir.
Sigara kullanımı öyküsü olmayan, periferik nabızları güç alınan hastanın sol ayak tabanında 
2,5x2x2,5 cm boyutlarında saat 11 yönü 5 cm. tünelli pürülan akıntılı, kötü kokulu, Wagner 
Evre 3 diyabetik ayak yarası mevcuttu.
Yara kültürü alınıp yara çevresindeki hiperkeratöz dokular temizlenen yaraya irrigasyon 
yapıldı. Yara yatağına gümüşlü aljinatlı pasta ve gümüşlü aljinatlı örtü uygulanarak hergün 
pansuman değişimi planlandı. Pansumanlarla yara boyutu 1.3x1.3 cm ve tünel 4.6 cm 
boyuna geriledi, eksudada azalma gözlemlendi ve gün aşırı pansumana devam edildi. 76. 
günde 1x0.8 cm boyutlarında ölçülen yaranın pansumanında hidrojel+antiseptikli tül örtü 
uygulamasına geçildi. 109. günde tamamen granüle olan yaraya kollojen örtü uygulanarak 
122. günün sonunda %100 epitelizasyonu sağlandı.

Sonuç: Diyabetik ayak lezyonlarının tedavisinde yara bakım konseyi hastaya ihtiyaç duyduğu 
multidisipliner tedavi yaklaşımını sunmaktadır. Bu konseyin bir üyesi de yaranın sahibi olan 
hastadır ve planlanan tedaviyi hastanın karar ve tutumları etkilemektedir. Diyabetik ayak 
lezyonları ile birlikte görülen osteomyelitte cerrahi dışı tedavilerle de remisyon veya yara 
iyileşmesi sağlanabilmektedir. Fakat biyomekanik değişiklikler nedeniyle birçok yeni basınç 
noktaları oluşan bir ayak için, ülserlerin tekrarlanma olasılığı yüksektir.
 
Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak ülseri, osteomyelit, yara bakımı
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P-16
YANIĞA BAĞLI GELIŞEN MORTALITE VAKALARININ 
DEĞERLENDIRILMESI: 2 YILLIK RETROSPEKTIF ANALIZ
 
Kayhan Gürbüz, Mete Demir, Abdulkadir Başaran, Orhan Eroğlu, Özer Özlü
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Yanık Merkezi, Adana
 
Giriş: Son on yılda, sağlık hizmetlerindeki gelişme ve ilerlemeler sayesinde ağır yanık 
yaralanmalarından sonra hayatta kalım oranlarında artış gözlenmiştir. Mevcut yanık 
yönetiminde, nutrisyonel destek ve yoğun bakım tedavilerindeki gelişmeler, yarım asır 
öncesindeki tıbbi bakım hizmetleriyle karşılaştırıldığında ağır yanık yaralanmasına maruz 
kalan çok daha fazla sayıda insanın hayatta kalmasını sağlamıştır. Günümüzde gelişmiş ve 
yüksek gelire sahip ülkelerin yanık önleme stratejilerinde yakaladıkları başarı sayesinde 
Dünya genelinde aleve bağlı yanık ölümlerinin %3’ü bu ülkelerde görülürken,%95’den 
fazlası ekonomik olarak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir.
Ölüm oranları, yanık yönetim sisteminin değerlendirilmesinde, önemli objektif sonuç 
parametrelerinden biri olmaya devam etmektedir. Ağır yanık yaralanmalarını takiben 
mortalite nedenleri arasında multi organ yetmezliği, akut sistemik enflamatuar yanıt 
sendromu ve enfeksiyon en önemli etkenler olarak görülmektedir. Bu çalışmamızda Yanık 
Merkezimizde mortaliteye etki eden faktörleri değerlendirerek yanık yönetim sistemindeki 
iyileştirme çabalarına katkıda bulunmayı amaçladık.

Materyal Metod: 1 Ekim 2018 ve 31 Eylül 2019 tarihleri arasında Adana Şehir Eğitim 
Ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezinde tedavi edilen 900 hastanın tıbbi kayıtları hasta 
dosyaları ve hastane elektronik veri tabanından retrospektif olarak incelendi. Demografik ve 
epidemiyolojik verileri, yanık mekanizması, yanık etiyolojisi, yanık total vücut alanı yüzdesi 
(TBSA), eşlik eden travma ve hastalıklar, tedavi verileri ve ölüm nedenleri değerlendirildi.
 
Bulgular: Yanık merkezimizde 1 Ekim 2018 ve 31 Eylül 2019 tarihleri arasında yatarak 
tedavi edilen 900 hastanın 19’unun (%2.11) tedavisi mortalite ile sonuçlandı. Bu hastaların 
14’ü erkek 5’i kadın hasta idi. Yaş ortalaması 47.84±25.42 (2-90) olarak bulundu. Yanık 
vücut alan yüzdesi 51.74±30.25 (3-95) idi. Hastalar yoğun bakımda ortalama 18.78±22.94 (2-
80) gün takip edildi. Dokuz hastada (%47.37) sepsise bağlı multiorgan yetmezliği mevcuttu. 
Pseudomonas, Acinetobakter ve Candida en sık izole edilen mikroorganizmalardı. Hastaların 
mortalite sebebi olarak sepsis yanında yedi hastada inhalasyon yanığı, iki hastada yüksekten 
düşmeye bağlı ek travma, üç hastada ise ileri yaş ve yandaş hastalık (KOAH, KAH, HT) 
belirlendi.
 
Sonuç: Yanıkta mortaliteye etkili faktörler total vücut yanıklı alan yüzdesi, inhalasyon 
yaralanmasının varlığı, yandaş hastalıklar ve travmadır. Yanığın akut fazında erken cerrahi 
ekzisyon ve greft ile kapama işlemlerinin mortalitenin azaltılmasına katkıda bulunacağı 
kanaatindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, yanık, mortalite
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P-17
YOĞUN BAKIM ÜNITESI’NDE BASINÇ YARASINI TEDAVI 
ETMEYE YÖNELIK SILIKON IÇEREN YARA BAKIM 
ÜRÜNÜNÜN OLGU EŞLIĞINDE INCELENMESI
 
Neziha Ateş, Ayten Güreşçi Zeydan, Canan Kandemir, Hülya Şahindokuyucu, 
Merve Turkay, Zafer Çukurova
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
 
Giriş: Basınç yaraları, hastanın yaşam kalitesini bozan, hastanede yatış süresini ve bakım 
maliyetini arttıran bir durumdur. Kanıta dayalı hemşirelik yaklaşımları, literatür bilgisi ile 
inovatik yaklaşımların birleşiminin en etkin biçimde kullanılması, bireyin en iyi düzeyde 
bütüncül sağlığının sürdürülmesi hedeflenmektedir. Birçok sağlık kurumunda uzun süre 
yatağa bağımlı hastalarda basınç yaralarını önlemeye veya tedavisini sağlamaya yönelik 
ürün çeşitliliği her yaraya özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Silikon içerikli yara bakım 
örtülerinin yara tedavisinde etkinliğini göstermek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Olgu: 63 yaşında kadın hasta 57 kg 1.65 m boyunda, bilinen KOAH, diabetes mellitus 
ve şizofreni tedavisi altında olan, suicid amaçlı 11.08.2019 tarihinde yüksekten düşme 
nedeniyle hemopnömotoraks, subdural hematom, vertebra fraktürü nedeniyle acile getirilen 
hasta, operasyona alınarak post operatif dönemde entübe edilip santral venöz ve diyaliz 
kataterizasyonu yapılarak inotrop ve sedasyon desteği altında anestezi ve reanimasyon 
kliniğine yatırılmıştır. Hastaya 18.08.2019 tarihinde trakeostomi açılmış olunup, beslenmesi 
nazogastrik sondayla Nepro 40cc/sa ve Protifar ek ürünü ile desteklenmiştir. Hastanın 
hipoalbüminemiye bağlı olarak Human Albümin desteği yapılmıştır. Hastanın, Amikasin 
500mg 1*1, Meronem 1gr 3*1, Risperdal tb 0.5 mg 2*1, Tygasil 50mg 2*1, Xanax tb. 
0.5 mg 2*1, Mirtazapin 30mg 1*1 oral ve intravenöz tedavileri mevcuttur. Kan glikoz 
değeri 140-180mg/dl seviyesinde seyretmektedir. Hasta bireyin yatış süresi boyunca akut 
böbrek yetmezliği tablosu gelişmesi sebebiyle aralıklı renal replasman tedavisi yapılmıştır. 
16.09.2019 tarihinde sakral bölgede 14 cm genişlikte, 10 cm uzunluğunda, 1 cm derinliğinde 
3.evre mix görünümlü yara serum fizyolojik ile yıkandı. Nekroze görünümlü olan yere bistüri 
ucu ile yatay çizikler atılıp otolitik debridman özellikli jel ile tabaka oluşturuldu.
Yara kenarları çinko içerikli bariyer krem ile çevrildi. Silikon içerikli örtü ile kapatıldı. 
19.09.2019 tarihinde 10 cm genişlik 8 cm uzunluk ölçüldü ve aynı yara bakım uygulaması 
tekrar edildi.
26.09.2019 tarihinde 8 cm genişlik 6.5 cm uzunluk ölçüldü ve aynı yara bakım uygulaması 
tekrar edildi.
Hasta birey 26.09.2019 tarihinde 112 eşliğinde dış merkeze sevk edilmiştir.

Sonuç: Silikon içerikli yara bakım örtüleri basınç ülseri tedavisinde yaranın özelliğine göre 
boyut ve renk açısından basınç yarasında gözle görülür iyileşme gözlemlenmiştir. Silikon 
içerikli yara bakım örtüleri, yara tedavi sürecinde yaranın evresi ve boyutunda iyileşme 
meydana getirerek kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarında kullanımı yaygınlaştırılabilinir.

Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, Kanıta dayalı uygulamalar, Silikon içeren yara bakım 
ürünü
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Yara Fotoğrafları 
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P-18
BASINÇ YARALANMALARINDA MULTIDISIPLINER 
YAKLAŞIMIN OLUMLU ETKISI
 
Hande Aktay, Hatice Yıldız, Kevser Burcu Uysal, Rüveyde Gündoğar, 
Zafer Sadi Özok
Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfı Barınyurt Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi
 
Giriş-Amaç: Basınç yaralanması, yatağa bağımlı, yaşı ileri ve demanslı hastalarda sık 
görülen endikasyonlardandır. Bu çalışmanın amacı, basınç yaralanması olan hastanın 
multidisipliner değerlendirilerek, bütüncül bir yaklaşımla ve doğru yara bakımı ürünleri ile 
yaranın iyileşmesindeki olumlu etkiyi göstermektir.

Gereç-Yöntem: Gluteal bölgede 4. evre basınç yaralanması olan hastanın 2 aylık 
sürede,yaş, cinsiyet ve hastalık kriterlerleri değerlendirilerek planlanan; günlük aktivitesinin 
fizyoterapist eşliğinde arttırılarak pasif yatak içi Rehabilitasyon uygulamasının 2 den 5 e 
çıkarılması, beslenme şeklinin diyetisyen kontrolünde; kalorinin kilo başına 30-40 kkal 
arttırılması, protein alımının kilo başına 1-1,5 gr artırılması, hemşirelik girişimlerinde vital 
bulgular takibi, doktor direktifi ile medikal tedavisinin planlanması, uygun yara bakım ürünü 
seçilmesi ve kullanılması ve pansuman uygulamaları kayıt altına alındı, yara iyileşene kadar 
her gün gözlem yapıldı ve fotoğraflandı.

Bulgular: Çalışmada yaş/96, kadın, yatağa tam bağımlı 1 hasta değerlendirildi. 6 ay boyunca 
yara yerine ıslak pansuman ve farklı çeşitlilikteki çinko içeren kremler sürülmüş ve yara 
yerinde iyileşme kaydedilememiş hastaya; doğru multidisipliner yaklaşım ile 2 ay boyunca 
enfekte olan yaranın oral ilaç tedavisi, protein ve kalori alımının düzenlenmesi, yatak içi pasif 
rehabilitasyon uygulamaları ve doğru yara bakım ürünleri ile yaranın bu sürede tamamen 
geçtiği gözlemlenmiştir.

Sonuç: Basınç yaralanması olan hastada tek başına yara pansumanına odaklanmanın yaranın 
iyileşmesine yetmediği, çoklu bir yaklaşım ve yaranın değerlendirilmesi sonucu yaraya özel 
yara bakım ürünlerinin kullanılmasının yara iyileşmesini kısa sürede sağladığı sonucuna 
varılmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Beslenme, rehabilitasyon, yara
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P-19
BASI YARASI
 
Selda Uzunel Adsoy, Kamil Yıldırım, Ahmet Demir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Anabilim Dalı, Samsun
 
Giriş-Amaç: Bu çalışma bası yarası üzerinde kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile 
birlikte topikal negatif basınç tedavisi uygulamasının etkinliğinin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır.
 
Yöntem: Hastanede yatan, sakral bölge bası yarası olan, bir yaşlı bireye yönelik, 38 günlük 
birey merkezli, kanıta dayalı hemşirelik bakım girişimleri vaka çalışması olarak ele alındı. 
Hemşirelik bakım girişimleri olarak; günlük pansuman, yara bölgesi etrafına masaj, iki saatte 
bir pozisyon değişikliği, yara bölgesi ve tüm vücudun nemlendirilmesi gibi girişimler ile 
birlikte topikal negatif basınç tedavisi uygulaması yapıldı.
 
Bulgular: Bası yarasına kanıta dayalı hemşirelik girişimleri ile birlikte topikal negatif basınç 
tedavisi uygulamasının bası yarasının iyileşmesinde etkili olduğu, tedavi süresinin kısaldığı, 
vaka izlemi sırasında hastanın ağrılarında ve yara bölgesi kokusunda azalma olduğu, hasta 
memnuniyetinin arttığı belirlenmiştir.
 
Sonuç ve Öneriler: Birey merkezli ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı kullanma, bası yarası 
olan bireyin sağlığını olumlu yönde etkilemekte ve bireyin yaşam kalitelerini arttırmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler: Yara Bakımı, Basınç yarası, Birey Merkezli Hemşirelik Bakımı
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P-20
YENIDOĞANDA ATIPIK GLUTEAL GENIŞ ÜLSER: 
PYODERMA GANGRENOSUM NADIR 2 OLGU
 
Rana Kapukaya
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Servisi, Adana
 
Giriş: Pyoderma gangrenozum (PG), sıklıkla erişkin yaş grubunda görülür. Lezyonlar 
ülseratif karakterde olup daha çok yüz ve üst ekstremitede izlenir. Ülseratif kolit, Crohn 
hastalığı gibi enflamatuvar barsak hastalıklarına, lenfoproliferatif hastalıklara, romatolojik 
hastalıklara eşlik edebilen reaktif nötrofilik bir dermatozdur. Lezyonlar ağrılı olup genellikle 
morumsu bir epidermal sınır ile karakterizedir. Hastalığın etyolojisi bilinmemektedir. PG 
ayırıcı tanısında, arteryel ve venöz ülserler, bakteriyel ve mikobakteriyel enfeksiyonlar, 
vaskülitler, maligniteler yer almaktadır. Kesin tedavisi bulunmamakla birlikte, topikal ve 
sistemik kortikosteroidler, siklosporin, metotreksat gibi immünsupresan ilaçlar PG’nin 
tedavisinde kullanılmaktadır.

Yöntem-Gereçler: Bu yazıda, hem atipik bir lokalizasyon olan gluteal bölgede ve PG için 
atipik yaş grubu olan yenidoğanda görülen iki pyoderma gangrenozum olgusu bildirilmiştir.

Bulgular: Hastaların bir tanesi 40 günlük diğeri 135 günlük bebek olup hastalara ayırıcı 
tanıya yönelik tüm tetkikler yapıldıktan sonra punch biyopsi patolojik inceleme sonucunda 
perivasküler mikroapseler ve lenfosittik infiltrasyon izlenmiştir. Bildirilen vakalardan farklı 
olarak hastalarımızdan birinde Psödomonas auroginosa (PA) üremiştir. Klinik ve patolojik 
olarak değerlendirilerek PG tanısı konulup sistemik steroid(1gr/kg), topikal olarak da günlük 
%3 lük borik asit solüsyonu ile irregasyon tedavisi yapılarak takip edildi. Her iki hastamızda 
da tedaviye dramatik cevap alındı, sekonder olarak iyileşme kaydedildi.

Sonuç: Literatürde yenidoğan grubunda gluteal bölgede bildirilmiş 6 PG vakası taranmıştır. 
Tanıda patolojik inceleme bulguları oldukça geniş olup tanıda klinik değerlendirme ile 
korele edilmesi gerekmektedir. Etyolojide daha çok streptokokal patojenler suçlanmasına 
karşın olguların birinde PA üremesi anlamlıdır. Tedavide cerrahi yöntemlerin uygulanması 
tartışılmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Atipik gluteal ülser, Pyoderma gangrenosum, yenidoğan
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P-21
ÖZEL BIR HASTANENIN YOĞUN BAKIM ÜNITESINDE 
BASINÇ YARASI GÖRÜLME SIKLIĞI VE RISK 
FAKTÖRLERININ INCELENMESI
 
Emine Kabasakal, Sevilay Yıldız, Ayşegül Aytekin Kurt
Ankara Özel Güven Hastanesi, Ankara
 
Giriş: Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastaların tedavilerinin komplike olması ve uzun 
zaman gerektirmesi hastaların yatış süresini uzatmaktadır. Bunun yanında fiziksel aktivite 
ve mobilizasyonun sınırlı olması, uzun süreli yatağa bağımlılık gerektiren hastalıkların 
bulunması, sedatif, analjezik ve kas gevşetici ilaçların yoğun kullanımı, şuur kaybı, metabolik 
sorunlar, dolaşım ve ventilasyon bozuklukları, inkontinans ve mekanik ventilasyona bağlı 
olmak gibi etmenlerde basınç yarası görülme oranını arttırmaktadır.
 
Amaç: Bu çalışma özel bir hastanenin yetişkin yoğun bakım ünitelerinde, basınç yarası 
gelişimini etkileyen risk faktörlerini ve basınç yarası görülme sıklığını belirleyerek, basınç 
yarası gelişiminin önlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
Araştırmanın Tipi: Retrospektif tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır.
Evren ve Örneklem: Çalışmada Özel Güven Hastanesinde Ocak-Aralık 2018 tarihleri arasında 
yetişkin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 1696 hasta örneklem kapsamına alınmış,bası 
yarası gelişen 15 hasta ise, basınç yarası gelişimini etkileyen risk faktörlerinin incelenmesi 
amacıyla çalışma kapsamına alınmıştır.
Veri Toplama Aracı: Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan “Hasta 
Tanılama Formu” kullanılmıştır.
 
Veri Değerlendirme Yöntemi: Veriler yüzdelik hesap kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 1696 hastanın 94’ün de basınç yarası olduğu bu 
hastaların yaş ortalamasının 78 yıl olduğu, % 63’nün erkek olduğu,15 hastanın basınç 
yarasının yoğun bakımda kalış sürecinde geliştiği saptandı.Yoğun bakımda yatış sürecinde 
gelişen basınç yaralarının %73’nün (11 hasta) Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde, 
%27’sinin (4 hasta) ise Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde oluştuğu saptandı.YBÜ’de yatış süresi 
ortalamasının 9 gün, Braden risk puanı ortalamasının 11 puan olduğu belirlendi.Mekanik 
ventilasyonda kalma süresi ortalamasının 2 gün olduğu, Albumin düzeyi ortalamasının ise 
3.1 olduğu, %87’sine düzenli olarak iki saatte bir pozisyon verilemediği; %80’ine beslenme 
desteği ve basınç yarası oluşan hastaların %67 sinin ise sedasyon altında olduğu tespit edildi.
Basınç yaralarının en fazla gluteal bölgede geliştiği ve en çok Evre II düzeyinde olduğu tespit 
edildi.

Sonuç: Basınç yarası gelişme riski yüksek olan hastalarla çalışan hemşirelerin, bası yarası 
riskini değerlendiren ölçekleri kullanarak düzenli olarak risk değerlendirmesi yapmaları 
ve bası yarasını önleyici uygulamaları erken dönemde başlatmaları gerekmektedir. Basınç 
yarası gelişiminin önlenmesi ve korumaya yönelik girişimlerle ilgili olarak hemşirelerin bilgi 
düzeylerinin arttırılmasının faydalı olacağı, konu ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının 
düzenlenmesinin ve kurumların bu konuda bakım protokolü oluşturmasının basınç yarası 
oluşumunu önlemede etkili olacağı düşünülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, yoğun bakım ünitesi, risk faktörleri
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P-22
MORBIT OBEZ HASTADA BASINÇ YARALANMSINA 
YÖNELIK HEMŞIRELIK UYGULAMALARIMIZ
 
Elif Hamarat, Nuray Altay, Bırgul Ödül Özkaya, Arif Kaya
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
 
Giriş: Dokuların uzun süreli basınç altında kalması sonucu vücudun kemik çıkıntıları üzerinde 
daha fazla gözlenen iskemik doku kaybına basınç yaralanması denilmektedir (Yücel, 2008). 
Avrupa Basınç Ülseri Tavsiye Paneli (EPUAP) basınç yaralanmasını; “basınç, sürtünme, 
yırtılma ve diğer faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki dokularda meydana gelen lokalize 
doku zedelenmesi” olarak tanımlamaktadır (Karadağ, 2003). Dekübit ülserlerin oluşması 
mortalite riskini dört kat arttırabilir. Hastanede yatan hastanın yatış süresini en az 18-20 gün 
uzatabilir. Ciddi basınç yaralanması, hastaların ortalama hastanedeki kalış süresini sekiz ay, 
yüzeyel basınç yaralanması ise altı ay uzatabilir. (Beğer, 2004)

Amaç: Bu çalışmamızda obezite cerrahisi sonrası yoğun bakımda kalan hastada gelişen 
basınç yaralanmasında uyguladığımız yara yönetimini anlatmayı amaçladık.
 
Olgu: Obezite, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de sıklığı giderek 
artarak bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Morbid obezite vücut kitle indeksinin 35-40’ın 
üzerinde olması şeklinde tanımlanmaktadır. 28 Yaşında erkek hasta BKİ 57.11 olan birey 
ailesiyle birlikte yaşıyor. Herhangi bir ek hastalığı olmayan hasta sosyal yaşamını etkilemesi 
nedeniyle obezite cerrahisine başvuruyor. Cerrahi işlem sonrası Anastomoz kaçağı gelişen 
hasta 20 gün yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor. Obeziteye ve uzun süre yoğun bakım 
da kalmaya bağlı hastada 15x17 şüpheli derin doku hasarı meydana geliyor.. Hidrokolloid 
pansuman yapılıyor. bir hafta sonra yarada iyileşme görülmemesi üzerine yara ya cerrahi 
debritman yapılıyor. 3 günde bir ıslak pansuman uygulanıyor. 18x15x15 derinliğinde 
olan yarada küçülme olmaması üzerine ballı pansuman ile takip edilmeye başlıyor. 
Hastaya kültür sonucuna göre enfeksiyon tarafından antibiyotik tedavisi başlanıyor.. Ballı 
pansuman sonucunda yaranın 12x10x10 olması üzerine hasta taburcu edildi. Evde uygun 
bakım sağlanmayan hasta yarasının genişlemesi ve enfekte olması üzerine tekrar hastaneye 
başvuruyor. Tekrar yaranın 15x16 x15 olması durumunda Hastaya vakum yardımlı kapama 
yöntemi uygulandı., 3 günde bir vac değişimi yapıldı. 5 kez uygulandı. yaranın 8x8 olduğu 
görüldü.

Sonuç: Obezite cerrahisi sonrası gelişebilecek komplikasyonlardan biri olan basınç 
yaralanmasına karşı tüm ekibin dikkatli olması ve multidisipliner bir ekip yaklaşımı olmalıdır.
basınç yaralanması evrelerini tüm ekibin bilmesi ona göre uygulama yapması önerilmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: obez, basınç, yaralanması
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Basınç Yaralanması 
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P-23
VENÖZ ÜLSERDE TEDAVI YAKLAŞIMLARIMIZ
 
Emine Sezgünsay1, Nazife Şıvgın1, Kemal İpek1, Muhammet Ceylan1, 
Doğan Alhan2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı, Ankara
 
Giriş-Amaç: Venöz ülserler venöz reflü veya venöz tıkanıklık sonucunda oluşan alt 
ekstremitelerin venöz hipertansiyonu ile ilişkili kronik yaralardır. Venöz ülserler ekstremite 
kaybının yaygın bir nedeni olmasa da, önemli bir morbidite nedenidir. Venöz ülser 
tedavisinde amaç; venöz alt ekstremite basıncı ve ödemi azaltmak, fibrotik ve nekrotik 
dokuları temizlemek, bakteriyel kolonizasyonu ve enfeksiyonu önlemek, otolitik debritmanı 
sağlayarak yara granülasyonunu uyarmak, epitelizasyonu hızlandırmak ve ülser nüksünü 
önlemektir. Bu çalışmada merkezimize venöz ülser sorunu ile başvuran hastalara uygulanan 
tedavi yöntemlerini sunmak amaçlanmıştır.
 
Yöntem: Çalışmada Eylül 2018 - Eylül 2019 arasındaki bir yıllık sürede venöz ülser nedeni 
ile merkezimize başvuran 40 hastanın demografik özellikleri, yara boyutları, takip süresi, 
uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi.
 
Bulgular: Stoma ve yara bakım merkezimize başvuran 1028 hastanın %3,89’u (n=40) yapılan 
muayenelerde venöz ülser tanısı almıştır. Venöz ülser tanılı hastalarımızın yaş ortalamaları 
56,75±16.71 olup, hastaların %72,5’i (n=29) erkektir. Hastalardan 16’sı ilk muayene sırasında 
planlanan takiplere gelmediği için takipleri devam ettirilememiştir. Takibe alın 24 hasta 
ortalama 98,48 gün (min=15gün, max=365gün) takip edilmiştir. Tamamı kruris bölgesinde 
bulunan ülserlerin boyutu ortalama 20,35cm2 olarak ölçülmüştür. Hastaların tümünün yara 
bakım takiplerinde otolitik debritman sağlayacak pasif kapama yöntemleri kullanılmış 
olup, haftalık veya on günlük kontrollerinde nekrotik dokuyu uzaklaştırmak için mekanik 
debritman yöntemleri uygulanmıştır. Kalp damar cerrahisi poliklinik kontrolü sağlanan 
hastaların 2’si dörtlü bandaj uygulaması, 2’si yalnızca varis çorabı, 14’ü medikal tedavi ve 
varis çorabı, 4’ü yalnızca medikal tedavi uygulamaları ile takip edilirken 2 hasta planlanan 
varis çorabını kullanmamıştır. Bu hastalardan birinde yara iyileşmesi sağlanamamamış 
olup, diğerinde tekrarlayan venöz ülser yaraları gözlemlenmiştir. 21 hastada kısmen veya 
tamamen iyileşme sağlanırken, 1 hastaya deri grefti uygulanmıştır. İyileşme sağlanamayan 
üç hastanın ikisinde venöz yetmezlik ile birlikte PAH, KKY ve hematolojik rahatsızlıklar 
olduğu gözlemlenmiştir.
 
Sonuç: Yetişkin popülasyonun yaklaşık %1’ini etkilediği düşünülen alt ekstremitenin venöz 
ülserleri, uzun iyileşme süresi ve tekrarlamaya yatkın olması, yüksek bakım maliyeti ve yaşam 
kalitesi üzerine etkisi nedeniyle ciddi bir sağlık problemidir. Kompresyon tedavisi venöz 
bacak ülserlerinde vazgeçilmez tedavi yöntemidir. Fakat tedavi sürecinin uzun olması bireyin 
bu süreci takibini ve sürece uyumunu zorlaştırmaktadır. Venöz ülser tedavisi aşamasındaki 
düzenli takiplerle bireyin bilinçlenerek tedavinin bir parçası olduğu gözlemlenmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: kronik yara, venöz ülser, yara bakımı
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P-24
IYILEŞME SAĞLANAMAYAN KRONIK YARA OLGULARIMIZ
 
Emine Sezgünsay1, Mustafa Deveci2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma ve Yara Bakım Merkezi, Ankara 
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim 
Dalı, Ankara
 
Giriş: Kronik yaraların malign transformasyonlarındaki patogenez tam olarak bilinmemekle 
birlikte ciltteki kronik irritasyonun veya yumuşak dokunun farklı büyüme faktörlerine 
maruz kalmasının patogenezde etkin olduğu düşünülmektedir. Ek olarak cildin tümörleri 
veya metastazları kronik yaraları taklit edebilmektedir ve uzun bir süre boyunca birey hatalı 
tanı nedeniyle uygun olmayan tedavilere maruz kalabilir. Bu nedenle, uygun tıbbi bakıma 
rağmen iyileşmeyen kronik yaralarda veya net olmayan etiyoloji durumlarında, histolojik 
doku incelemesi ile malignitenin ekarte edilmesi bir gerekliliktir.
 
Amaç: Çalışmamızda kronik yara tanısı ile yara bakımı tedavisi almasına rağmen iyileşme 
sağlanamayan üç hastada ayırıcı tanı yaklaşımlarımız sunulmaktadır.
 
Metod: 2018-2019 arasındaki bir yıllık sürede Stoma ve yara bakım merkezimizce kronik 
yara tanısı ile takip edilen fakat uygun iyileşme sağlanamadığı için insizyonel biyopsi 
alınarak tanıları değişen üç hasta olgu olarak alınmıştır.
 
Olgu1: 75 yaşında erkek hasta 5 yıldır diyabetes mellitüs tanısı ile birlikte behçet ve gut 
hastalığı tanıları mevcut. Sol ayak medialinde 4x3,5 boyutlarında fibrotik dokulu Wagner 
evre 2 diyabetik ayak ülseri nedeni ile takibe alınan hastada 2 ay süresince yara boyutlarında 
küçülme gözlemlenmeyince insizyonel biyopsi alınmıştır. Patoloji sonucu verrü olarak 
gelmiştir.
Olgu 2: 71 yaşında bayan hasta 1yıldır diyabetes mellitüs tanısı mevcut. İki yıl önce sol 
ayak dorsalinde oluşan yara deri grefti uygulaması ile tedavi edilmiş. İlk muayenesinde sağ 
ayak dorsalinde 7,5x6 boyutlarında nekrotik dokulu Wagner evre 2 diyabetik ayak ülseri 
olarak değerlendirilen yaranın boyutlarında debritmanlar ve pasif kapama ile 3 ay süresince 
küçülme sağlanamadı. Bu nedenle alınan insizyonel biyopsi sonucunda hastaya pyoderma 
gangrenosum tanısı konulmuştur.
Olgu 3: 30 yaşında kronik hastalığı bulunmayan erkek hasta, geçirdiği araç içi trafik kazası 
sonrasında her iki topuğunda bulunan kronik yaralar nedeni ile takip edildi. Sol topukta 1x1,2 
boyutlarına kadar gerileyen yara boyutlarında, bu aşama sonrasında 3 ay boyunca küçülme 
sağlanamadığı için hastadan insizyonel biyopsi alındı. Patoloji sonucunda hastaya verrüköz 
karsinoma tanısı konulmuştur.
 
Sonuç: Kronik yara, uzun süreli bakım gerektirmesi, bireyin yaşam kalitesini düşürmesi ve 
yüksek tekrarlama olasılığı ile günümüz toplumuna önemli bir sağlık yükü getirmektedir. Bu 
nedenle kronik yarası bulunan hastalarda doğru ve zamanında tanı çok önemlidir. Uygulanan 
tedaviye cevap vermeyen kronik yaralarda kutanöz malignite gelişebileceği akılda tutulmalı 
ve insizyonel biyopsi ile ayırıcı tanılama yapılmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: kronik yara, malignite, yara iyileşmesi
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P-25
BLATTODEA(HAMAMBÖCEĞI) ISIRIĞI SONRASI GELIŞEN 
CILT NEKROZU
 
Rana Kapukaya
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 
Servisi, Adana
 
Amaç: Blattodea (hamamböceği) eklembacaklılar familyasına ait olup literatürde şu ana 
kadar insan ısırığı sonrası gelişmiş doku nekrozu olgusu yoktur. Örümcek, yılan, akrep hatta 
arı gibi zehirli canlıların insanları ısırması sonrası doku nekrozu gelişebildiği bilinmektedir.

Yöntem-Gereç: Hasta başvurduğunda uyluk anteriorda yaklaşık 8x8 cm boyutunda 
demarkasyon hattı gelişmiş tam kat nekrotik doku defekti mevcut idi. Hastanın diyabetes 
mellitus öyküsü mevcuttu. Hasta blattodea (hamamböceği) ısırığını çok net olarak 
hatırlamakta, gün gün yara yerinin resimlerini çekmiş ve arşivlemişti. Böcek ısırığından, 
hastanın bize başvurmasına kadar geçen süre yaklaşık 3 hafta idi.

Bulgular: Hastaya debridman yapıldı. Patolojik ve mikrobiyolojik inceleme için numuneler 
labaratuvarlarda incelendi. Histopatolojik inceleme; tabanda kronik iltihabi fibroadipöz 
doku, pannikülit ile uyumlu olarak değerlendirildi. Yara kültüründe de acinetobacter 
baumanii üremiş olup antibiyogram sonucuna göre duyarlı antibiyoterapi ile birlikte yara 
bakımı günlük %3 borik asitli irregasyonu takiben izotonik ile nemlendirilmiş steril tampon 
ile pansuman yapılarak takip edildi. Granülasyon dokusu gelişince kısmi kalınlıkta deri grefti 
ile onarım sağlandı.

Sonuç: Bilindiği kadarıyla blattodea familyası zehirli değildir. Ancak ülkemizde özellikle 
şehirlerde, hijyenin kötü olduğu yerleşim birimlerinde oldukça sık görülmektedir. Bunlarla 
mücadelede ilaçlama yöntemleri uygulanmaktadır. İlaçlama sonrası böceğin vücut sıvılarına 
karışmış olabilecek zehirin, insanı ısırması sonrası dokuda toksik etki, kimyasal reaksiyon 
sonrası derin doku nekrozuna yol açmış olabileceği düşünülmüştür.
 
Anahtar Kelimeler: Blattodea, insect bite, cilt nekrozu
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P-26
BIR ANESTEZI VE REANIMASYON YOĞUN BAKIM 
ÜNITESINDE GELIŞEN BASINÇ YARALARININ 
IRDELENMESI
 
Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Nilhan Ödemiş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve 
Reanimasyon Yoğun Bakım/Yara Bakım Hemşireliği, İzmir
 
Giriş/Amaç: Basınç yarası,tek başına basınç ya da yırtılma ile basıncın birlikte sebep 
olduğu,genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve/veya derialtı doku 
hasarıdır. Basınç yarası, morbidite, mortolite, oranlarının yüksek olmasına,enfeksiyon,ağrı 
ve psikolojik bozukluklar gibi komplikasyonlara neden olabilir. Enfeksiyon en önemli 
komplikasyondur ve özellikle yaşlı, beslenmesi bozulmuş ve immun sistemi çöken hastalarda 
sepsise neden olur ve bu da yaşamı tehdit eden bir unsur olabilir. Bu araştırmada, bir Yoğun 
Bakım Ünitesindeki basınç yarası gelişme oranını, lokalizasyonlarını, evrelerini ve oluşum 
sürelerini irdeleyerek, bası yarasının önlenmesine ve bu konudaki çalışmalara bilimsel katkı 
sağlamak amaçlanmıştır.
 
Yöntem-Gereçler: Araştırma, bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 3. Basamak Anestezi 
ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2019-Eylül 2019 tarihleri arasında(9 aylık) 
tedavi gören 463 hastada tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak yapıldı. Veriler, yazarlarca 
geliştirilen demografik ve klinik özelliklerden oluşan formlar ve Braden ölçeği kullanılarak 
oluşturuldu. Her hastanın cildi araştırmacılar tarafından değerlendirildi.Basınç yaraları, Bası 
Ülseri Ulusal Danışma Paneli (NPUAP)’ne göre sınıflandırıldı.
Yatan hasta sayısı/463
Basınç yarası gelişen hasta sayısı/48 olarak belirlendi ve bulgular SPSS for Windows 10.0 
programı ile değerlendirildi.
 
Bulgular: Elde edilen verilere göre,hastaların %10.36’ında (n=48) en az bir bölgede basınç 
yarası geliştiği izlendi.
15-21 gün aralığında bası yarası oluşumu %41.66 ile (n=20) en yüksek oran olarak saptandı. 
Basınç yaralarının evrelendirilmesinde %54.16 (n=26) oranla Evre2 basınç yarası oluşumu en 
yüksek orandaydı.
Sacral bölge ise %66.6 (n=32) oranıyla, en çok basınç yarası izlenen vücut bölgesi olarak 
belirlendi.
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda 463 hastanın 48’inde en az bir bölgede basınç yarası 
izlendi.Basınç yarası önlenebilir bir durum olmasına rağmen, ülkemizde ve dünyada hala 
ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Oluşumunun önlenmesi için multidisipliner 
bir yaklaşımın olması gerekir. Bu nedenle konuyla ilgili olarak,önleme ve tedavide standartlar 
oluşturulmalıdır. Özellikle Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hizmet içi eğitimlerinin 
yapılması ve diğer ekip çalışanları için de farkındalık oluşturulması önemlidir. Yatışı yapılan 
her hasta risk değerlendirme ölçeği ile değerlendirilmeli ve riskli hastalar için önlemler 
alınmalıdır. Basınç yarası gelişen hastalar ise objektif kriterleri içeren değerlendirme skorları 
ile takip edilmelidir. Ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan basınç yaralarının 
önlenmesinde ve takibinde profesyonel ve multidisipliner yaklaşım çok önemlidir.
 
Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, Yoğun bakım ünitesi
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P-27
MULTIPL MYELOMDA DERI TUTULUMU: OLGU SUNUMU
 
Anvar Ahmedov1, Sercan Şimşek2, Furkan Karabulut2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya 
2Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya
 
Amaç: Multipl Myelom; kemik iliğinde monoklonal immünglobulin üreten neoplastik plazma 
hücre proliferasyonu ile karakterize hematolojik malignitedir. Tüm malignitelerin %1’ini, 
hematolojik malignitelerin %10’unu oluşturur. Hastalar sıklıkla kemik ağrıları, tekrarlayan 
enfeksiyonlar ve patolojik kırıklarla başvuruda bulunurlar. MM’ da deri tutulumunun nadir 
görülmesi nedeniyle olgumuzu sunmak istedik.
 
Olgu: 57 yaşında kadın hasta 2006 yılından beri multipl myelom tanısıyla takip edilmektedir. 
2007 yılında yapılan kemik iliği transplantasyonu sonrasında kemoterapi tedavisi devam 
eden hastada kontrolleri esnasında sol bel bölgesinde Bowen hastalığını anımsatan deri 
lezyonu saptanması üzerine hasta plastik cerrahi kliniğimizde opere edildi ve kitle eksizyonu 
yapılarak patoloji laboratuarımıza gönderildi. Makroskopik incelemede kitle, 2x2x1,5 cm 
ölçülerinde üzerinde ten renginde 1,5 cm düzgün sınırlı nodüler lezyon bulunan deri-deri 
altı dokudan oluşmakta idi. Histopatolojik incelemede olağan görünümde epidermis altında 
dermisi tümüyle infiltre etmiş subkutan yağ dokuya da uzanım gösteren neoplastik plazma 
hücreleri izlendi. İmmünohistokimyasal olarak bu hücrelerde CD38, CD138, CD56 ve Kappa 
ile pozitif, Lamda ile negatif immün reaktivite elde edildi. Kappa pozitif monoklonal plazma 
hücre infiltrasyonu olarak rapor edildi.

Tartışma: Multipl myelomda deri tutulumu nadir görülür ve kötü prognozla ilişkilidir. 
Genellikle hastalığın geç evrelerinde ortaya çıkmakla birlikte başlangıç bulgusu olarak da 
karşımıza çıkabileceği için ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdr.
 
Anahtar Kelimeler: multpl myelom, deri tutulumu

Resim 1 

Dermisi tümüyle doldurmuş, kollajen bağ dokuyu disseke etmiş tümöral infiltrasyon (H&E, X40). 
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P-28
EPIDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN DIYABETIK AYAK 
ARTERLERININ ÜZERINDEKI POZITIF ETKISI SERBEST 
DOKU NAKLI IÇIN YETERLI KAN AKIMI SAĞLAR MI ? 
DOPPLER USG ILE SÜREÇ TAKIBI
 
Anvar Ahmedov1, Sermin Umay Tok1, Furkan Karabulut2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kütahya 
2Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya
 
Amaç: Epidermal büyüme faktörünün, diyabetik ayak arterleri üzerindeki etkisinin doppler 
ile değerlendirilmesi ve serbest doku nakli uygunluğunun araştırılması.

Gereç Yöntem: Çalışma Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi 
Eğitim Araştırma Hastanesi (EÇEAH) plastik cerrahi kliniğinde tedavi gören hastaların 
retrospektif analizi yapıldı. Hastaların ikisinde yara çapı serbest doku gerektirecek kadar 
büyük idi. Yapılacak tedavi açıklandı ve onamları alındı. Yaraların seri debridmanı sonrasında 
enfeksiyon bulguları kontrol altına alındı ve yaraların kanlanmasını arttırmak amacıyla, gün 
aşırı 6 doz epidermal büyüme faktörü yara üzerine uygulanmaya başlandı. Bu tedavi öncesi 
ve sonrasında hastanın doppler ultrasonografi ile periferik arterlerde volüm flow ve akım 
paterni ölçüldü.

Bulgular: Erkek hastanın sağ ayak altında kronik yarası mevcuttu; tibialis anterior akım 
paterni birinci ölçüm bifazik ve Vol. flow 4,5; tibialis posterior akım paterni bifazik ve Vol. 
flow 4,6; dorsalis pedis akım paterni bifazik ve Vol. flow 4,9. Hastanın tedavi sonrası sağ ayak 
tibialis anterior akım paterni trifazik ve Vol. flow 5,2; tibialis posterior akım paterni trifazik 
ve Vol. flow 5,3; dorsalis pedis akım paterni trifazik ve Vol. flow 5,6 olarak ölçülmüştür. 
Kadın hastanın sol ayak medial yüzde diyabetik açık yarası mevcuttu. Hastanın 
işlem öncesi tibialis anterior akım paterni birinci ölçüm bifazik ve Vol. flow 4,9; 
tibialis posterior akım paterni bifazik ve Vol. flow 5,2; dorsalis pedis akım paterni 
bifazik ve Vol. flow 5,6. Hastanın tedavi sonrası ölçüm sol ayak tibialis anterior 
akım paterni trifazik ve Vol. flow 6,1; tibialis posterior akım paterni trifazik ve Vol. 
flow 6,0; dorsalis pedis akım paterni trifazik ve Vol. flow 6,2 olarak ölçülmüştür. 
Hastaların volüm flow’u ve akım paterni daha iyi seviyeye geldiği görüldü ve her iki hastaya 
da serbest anterior lateral thigh flebi yapıldı. Alıcı damarlar dorsalis pedis arteri ve venleri 
olarak planlandı. Her iki vakada da disseksiyon sırasında arterlerin duvarlarının çok inceldiği 
gözlemlendi, perop sorun olmadı. Flep distalinde nekroz yaşandı. Hastaların ileri yaşta 
olması sebebiyle bakımında uyum sorunları yaşandı.

Sonuç: kronik diyabetik ayak yaralarının kapatılmasında Egf kanlanmada iyi rol oynadığı 
anlaşılmıştır, yara kanlanması periferik arterlerin daha iyi fonksiyonel değerlere gelmesini 
sağlamaktadır ve serbest flebi dahil taşıyabileceği görülmüştür. Daha kapsamlı çalışmalar 
yapılarak elde ettiğimiz bulguları büyük serilerde değerlendirilmesi anlamlı olacağı 
düşünüldü.
 
Anahtar Kelimeler: diyabetik yara, volüm flow, akım paterni serbest flep
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Resim 1 
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P-29
IŞ KAZASI SONRASI YANIKLI HASTADA GELIŞEN BASINÇ 
YARALANMASINA MULTIDISIPLINER YAKLAŞIM
 
Rabia Koca1, Cansu Çırak1, Aysel Gürkan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma 
ve Yara Bakım Hemşireliği, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
 
Amaç: Basınç yaralanmaları tüm dünyada,özellikle yoğun bakım ünitelerinde(YBÜ) 
artan risk faktörleri ile birlikte sık görülen ve tedavisinde multidisipliner ekip yaklaşımını 
gerektiren, yaşamı tehdit eden bir sağlık bakım sorunudur. Bu çalışmanın amacı basınç 
yaralanması için çoklu risk faktörlerine sahip olguda multidisipliner tedavi yaklaşımının 
önemini ortaya koymaktır.
 
Olgu: 57 yaşında erkek hasta. Kolon kanseri ve KOAH öyküsüne sahip hasta, kimyasal 
maddenin ardından kızgın yağ temasına bağlı yanık nedeniyle 30 Haziran 2019’da Sağlık 
Bakanlığına bağlı bir kurumda tedavi altına alındı. Hasta iki gün sonra yanık merkezimize 
sevkedildi. Hastanın ilk değerlendirilmesinde sağ el, ön kol, sırt, gövde önyüz, boyun, 
uyluk, sol el, yüz ve saçlı deride %35-40 genişliğinde, 2. ve 3. derece yanıkları belirlendi. 
YBÜ’ne yatırılan hastanın, yatıştan sonraki 40. gününde sağ-sol trokanter ve sakrumda 
evrelendirilemeyen evre basınç yaraları geliştiği görüldü. 22 Ağustos 2019’da debride 
edilen hastanın yara boyutları sağ trokanter 14*10 *2 cm, sol trokanter 18*12*2 cm ve 
sakrum 16*9*1.5 cmolarak ölçüldü. Debritman sonrası alınan kan ve doku kültürlerinde 
acinetobacter baumannii üremesi olduğundan antibiyotik (Cipro 2*400mg, Zidim 3*1.25mg, 
colistin 2*150mg) başlandı. Hastaya enteral ve parenteral beslenme desteği sağlandı. Yarada 
bölgesel kan akımı ve granülasyon dokusu oluşumunu artırmak amacıyla negatif basınçlı 
yara tedavisine (NBYT) başlandı. NBYT tedavisi yara bakım hemşireleri tarafından,yara 
yatağı izotonik solüsyon ile temizlenerek ve maserasyondan korunarak -75 mm/Hg sürekli 
basınç ile takip edilerek 48-72 saat aralıklarla uygulandı.Hastanın sağ ve sol trokanterine 
8 seans, sakrum bölgesine ise 16 seans NBYT uygulandı. Yara boyutlarında küçülme ve 
granülasyon dokusunda artış gözlenmesi üzerine sağ ve sol trokanterin v-y ilerletme flebi ile 
onarımıcerrahlar tarafından sağlandı.Bu süreçte yoğun bakım hemşireleri hastanın pozisyon 
değişimini(iki saatte bir) ve günlük hasta bakımını sağladı. Multidisipliner ekip yaklaşımı 
sonucu hastanın yara iyileşmesi sağlanarak palyatif YBÜ’ne nakledilmesi planlandı.
 
Sonuç: ÖzellikleYBÜ’nde takip edilen hastaların basınç yaralanmalarınayönelik girişimlerin, 
hastaya özgü risk faktörleriyle birlikte planlanması ve etkin bakımın sağlanmasında 
multidisipliner yaklaşım önemlidir.
 
Anahtar Kelimeler: Basınç Yaralanması, Multidisipliner Yaklaşım, Negatif Basınçlı Yara 
Tedavisi
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Olgu resimleri 

 
 
 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

127

P-30
ZORLU BIR OLGU: HISTEREKTOMI SONRASI GELIŞEN 
ENTEROATMOSFERIK FISTÜLÜN NEGATIF BASINÇLI YARA 
TEDAVISI ILE YÖNETIMI
 
Cansu Çırak1, Rabia Koca1, Aysel Gürkan2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Stoma 
ve Yara Bakım Hemşireliği, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
 
Amaç: Açık karında enteroatmosferik fistül(EAF) gelişimi, günümüzde %40’a kadar 
çıkabilen mortalite oranı ileyönetimi zor ve korkulan bir komplikasyondur. Tekrarlayan 
yara enfeksiyonu ve sepsis oluşumunu önlemek için, EAF içeriğini izole etmek önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı total abdominal histerektomi bileteral salpingooferektomi(TAHBSO) 
sonrası oluşan EAF’ün yönetiminde negatif basınçlı yara tedavisinin(NBYT) etkisini 
sunmaktır.
 
Olgu: 67 yaşında morbid obez(150kg) kadın hasta. Öyküsünde diyabet,hipertansiyon, 
kronik böbrek yetmezliği olan hastaya, endometriyum kanseri nedeniyle15 Mayıs 2019 
tarihinde TAHBSO ameliyatı yapıldı. Kadın hastalıkları kliniğinde takip edilen hastanın 
post-op 4. gününde yüksek ateşle birlikte, insizyon hattı üzerinde 20*10 cm’lik ekimoz 
alanı ve büllerin artması nedeniyle genel cerrahi, plastik cerrahi ve enfeksiyon hastalıkları 
konsültasyonları istendi. Nekrotizan fasiit olarak değerlendirilen hastaya post-op 7. gününde 
yara yeri debritmanı yapıldı. Debritman sonrası açık karın olan hasta, ıslak pansumanla takip 
edilmeye başlandı. NBYT açısından genel cerrahiye konsülte edilen hastanın yara yerinde 
barsak içeriği tespit edildi. Hastada açık karında iki adet EAF geliştiği görüldü ve genel 
cerrahi kliniğine devredildi. Islak pansumanla takip edilen hastaya debritman yapıldıktan 
20 gün sonra NBYT uygulanmasına karar verildi. Fistül ağzı yara yatağının orta hattında 
bulunduğundan kontrol altına alınamadı, tekrar ıslak pansuman ile takip kararı alındı. 
Bu süreçte hastanın yara yerine enterococcus faecalis ve acinetobacter baumannii üredi 
ve antibiyotik başlandı. Tedavi sürecinde hastayaenteral ve paranteral beslenme desteği 
sağlandı. 2 Temmuz 2019’da fistüllerin distale yaklaşmasıyla NBYT’ne karar verildi. Yara 
bakım hemşireleri tarafından yapılan uygulamada; fistül çevresine tek kat şerit şeklinde 
nemli gazlı bez konuldu. Üzerine stoma pastası ve drape bantları yerleştirildi. Tekrarlanan 
pasta üzerine tek parça stoma adaptörü yerleştirilerek fistüllerin tamamen izolasyonu 
sağlandı. Bu kapalı sistemin çevresine açık batın NBYT malzemesi yerleştirilerek -75 mm/
Hg ile tedaviye başlandı ve 72 saat aralıklarla 7 seans uygulandı. Bilinç bulanıklığı ve genel 
durumun bozulması üzerine hasta 28 Temmuz 2019’da YBÜ’ne alındı. YBÜ’nde hastaya 3 
seans daha NBYT uygulandı. Hastaya yapılan son uygulamada yara yerinin temiz, granüle 
ve boyutlarının küçülmüş olduğu görüldü.
 
Sonuç: Yara yerinde belirgin iyileşme sağlanmasına rağmen hasta sepsis nedeniyle ex oldu. 
Olguda fistülün izolasyonu ile birlikte NBYT’nin yara iyileşmesinde etkili olduğu gözlendi.
 
Anahtar Kelimeler: Enteroatmosferik Fistül, Negatif Basınçlı Yara Tedavisi
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Olgu resimleri 
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P-31
CERRAHI SONRASI NÜKSEDEN LENFANJIOMA 
SIRKUMKRIPTIKUM OLGUSU
 
Burcu Duyur Çakıt1, Seçil Pervane Vural1, Recep Pekcici2

1SBÜ. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, 
Ankara 
2SBÜ. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
 
Lenfanjioma sirkumkriptikum, cilt, cilt altı ve derin dermal katmanlardaki lenfatik 
kollektörlerin anormal sakküler dilatasyonudur. Genital tutulum yaygın değildir. 
Gelişimsel veya edinsel olabilir. Bu vaka takdiminde endometrium kanseri cerrahisi sonrası 
gelişmiş sekonder lenfödemi olan hastanın vulva ve mons pubisinde gelişen lenfanjioma 
sirkumskriptum olgusu paylaşılacaktır.

Vaka Takdimi: 63 yaşında postmenapozal kadın hastada, 5 yıl önce geçirilmiş 
endometrium kanseri cerrahisi sonrası bilateral alt ekstremite lenfödemi gelişmiş. Son 
2 yılda da genital bölgede lenfödemi artmış ve vulva ve mons pubisde şişlik başlamış. 
1 yıl önce de vulvada kitle ortaya çıkmış. Yapılan kadın doğum muayenesi sonrası 
hastanın vulvasında görülen kitle nedeniyle opere edilmiş ve kitle eksizyonu yapılmış. 
Patolojik inceleme sonrası lezyon lenfanjioma sirkumkriptikum olarak raporlanmış. 
Hasta Eylül 2019’da hastanemiz lenfödem polikliniğine başvurdu. Yapılan muayenesinde 
alt ekstremitesinde bilateral evre 3 lenfödem mevcuttu. Genital bölge muayenesinde 
lenfödem mevcuttu ve mons pubis üzerinde değişik çaplarda kümeler halinde vejetatif 
görünümlü veziküller mevcuttu ve bu veziküllerden lenfore sızıyordu. Hastamızın 
ifadesine göre vulvadaki lezyonun eksizyonundan sonra mons pubisteki lezyon gelişmişti. 
Hastadan öncelikle pelvik MRI istendi ve intravenöz gadolinium enjeksiyonu sonrası 
kontrastlanma gösteren mons pubis seviyesinde cilt-cilt altı dokuda ödematöz sinyal 
değişiklikleri olarak raporlandı. Hastaya yapılan dermaskopik incelemede bu lezyonun da 
lenfanjioma sirkumkriptikum olduğu düşünüldü ve hastadan biyopsi alınmadı. Hastanın 
lenforesi nedeniyle Ag alginat örtü yara üzerine uygulandı ve kapatıldı. Ancak örtü aşırı 
ıslanarak 12 saat içinde lenforenin sızmasına engel olamadı. Negatif basınç kapamalı 
yara tedavisi planlandı ancak yaraya minimal dokunma sonrası kanama oluştuğu için 
yapılamadı. Hastaya yattığı sürede kompleks dekonjestif tedavi uygulandı ve alt ekstremite 
ödeminde gerileme izlendi. Ancak yatışı sırasında hastada selülit ve idrar yolu enfeksiyonu 
gelişti. Enfeksiyonun tedavisi sonrası hasta tekrar yatarak tedavisi sırasında yeniden 
selülit atağı geçirdi ve sonrasında hasta velkrolu kompresyon giysisi ile taburcu edildi. 
Sonuç: Lenfanjioma sirkumkriptikum, alt ekstremite lenfödemli evre 3 hastalarda genital 
lenfödem geliştiren ileri evre vakalarda görülebilen, tedavisi oldukça zor, lenfödem 
tedavisini de zora sokan bir durumdur. Cerrahi tedavisinde lenfödem terapistleri lenfovenöz 
anastamoz veya inguinal lenf nodu transferi önermektedirler. Cerrahi rezeksiyonu, lenfödem 
tedavisi yapılmadığında nüksle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, lenfanjioma sirkumkriptika 
cerrahi tedavisinin, asıl hastalığın tedavisiyle birlikte multidisipliner olarak ele alınmasını 
önermekteyiz.
 
Anahtar Kelimeler: lenfödem, lenfanjioma, sirkumkriptikum
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Lenfanjioma Sirkumkriptikum 

 
 
 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

131

P-32
BASINÇ YARASININ DOĞRU VE ETKIN YÖNETIMI “OLGU 
SUNUMU’’
 
Hatice Küçüker, Nuri Sönmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve 
Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi/Yara Bakım Birimi, İzmir
 
Giriş: Basınç yarası, tek başına basınç ya da yırtılma ile basıncın birlikte sebep olduğu, 
genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve/veya deri altı doku hasarıdır. 
Amaç en kısa sürede ve komplikasyon oluşmadan yaranın iyileştirilmesidir. Yaraya uygun ve 
etkin tedaviyi uygulamak için,yarayı doğru okumak ve hastayı iyi değerlendirmek gerekir. 
Yara; tabanı,kenarı ve çevresi olarak bütüncül ele alınmalıdır. Evrelendirilmesi, eksuda 
miktarı,enfeksiyon durumu da önemli parametrelerdir. Bu yaklaşımlar sırasında hastanın 
ağrı-acı hissini en aza indirgeyen pansuman seçimi de önemlidir. Hastanın pansumanlar 
sırasındaki fiziksel ve psikolojik memnuniyeti bazen tedavide yönlendirici olabilir.
 
Olgu: 72 Yaşında kadın hasta. Yoğun bakım ünitesindeki mekanik ventilatörde (MV) 
takibi uzayan hastanın, diare şeklindeki Fekal İnkontinans ve ödem akıntılarının da 
etkisiyle oluşan Sacral alandaki basınç yarası, nekrotik evrelendirilemeyen yara olarak 
kaydedildi. Otolitik debridman jeliyle debridmanı sağlandı. Debridman sonrası nemli 
pansuman ile yara tabanı ve duvarı temizlendi. Yara, 10cmx8cm çaplı ve 2 cm derinliğinde, 
kaviteli, bol eksudalı, taban ve kenarları granüle olarak kaydedildi. Bu sırada hasta 
MV den ayrıldı. Bilinç durumu normal,koopere hastanın diaresi ve akıntıları geriledi. 
Eksudası fazla olan kaviteli yaraya hidrofilik ve yumuşak poliüretan köpükten oluşan, 3D 
polimer yapıda yara örtüsü 4 gün arayla değişim yapılarak kullanıldı.Yaranın şeklini aldığı, 
kaviteyi doldurduğu ve eksudayı tamamen hapsettiği gözlemlendi. 5 pansuman(~ 20 gün) 
sonunda yara boyutlarının gerilediği (6cmx4cmx0,5cm), kavitenin dolmaya başladığı ve 
granülasyonun arttığı görüldü. Fakat bu sırada hasta pansuman değişimlerinde ve sonrasındaki 
süreçte ağrı hissinin fazlalığını ifade etti ve ajite olmaya başladı. Bu aşamada İbuprofen 
içerikli yapışkansız örtüye geçildi. Pansuman değişimleri ve sonrasındaki takiplerinde ağrı 
şikayetinde azalmanın olduğu hem yüz ifadesi,hem de sözlü ifadesinde gözlemlendi. 5 günde 
bir pansuman değişimleri ile 7 pansuman (~ 35 gün) sonucunda tam epitelizasyon sağlandı 
ve sonrasında Çinko İçerikli Bariyer Krem uygulanarak koruma tedavisine geçildi.
 
Sonuç: Basınç yarası, tedavisi uzun ve masraflı bir süreçtir. Aynı zamanda hasta için de ağrı, 
kanama ve enfeksiyon gibi durumların gelişebildiği, hayati risk oluşturabilen, zor ve sancılı 
bir süreçtir. Bu süreçte yarayı doğru okumak ve uygun tedaviyi belirlemek ve bunu bakıma 
yansıtmak önemlidir. Yara bakımı sürecinde ağrının en aza indirgenmesi, enfeksiyonun 
önlenmesi ve/veya hastanın bundan azami etkilenmesi amaçlardan biri olmalıdır. Tüm bunlar 
gözönüne alındığında, sağlık kuruluşlarında basınç yarasının önlenmesi, takip ve etkin yara 
tedavisi için “Yara Bakım Birimleri’’ nin oluşturulması ve profösyonel yara bakımı önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Basınç yarası, Yara bakımı
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Debridman Sonrası 
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P-33
AYAĞIN KRONIK YARA ZEMININDE VERRÜKÖZ 
KARSINOMU VE TEDAVISI
 
Burak Özkan, Emrah Efe Aslaner, Enver Arpacı, Ahmet Çağrı Uysal, 
Nilgün Markal Ertaş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara
 
Giriş: Verrüköz karsinom, nadir görülen yassı hücreli karsinom varyantıdır. Yavaş büyüyerek 
lokal invazyon yapan ekzofitik karnabahar benzeri görünümde tümörlerdir ve metastaz yapma 
potansiyeli çok azdır. En sık orofarinks ve ayakta görülür. Ayaktaki verrüköz karsinomlar, 
kronik yaraların sık görüldüğü diyabetik ve böbrek yetmezlikli hastalarda iyileşmeyen 
yaraların etiyolojisinde düşünülmesi gerekir. Bu çalışmamızda dış merkezlerde kronik ayak 
yarası nedeniyle tedavi görüp iyileşme sağlanamayan ve kliniğimizde verrüköz karsinom 
tanısı alan hastalar anlatılacaktır.

Araç ve Yöntem: 2015-2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda ayakta iyileşmeyen yara nedeniyle başvuran hastalardan 
alınan doku biopsileri neticesinde Verrüköz Karsinom tanısı alan 8 hasta çalışmaya dahil 
edildi.

Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 56 yıldı. 8 hastanın 4 ünde ayak yarası topuk bölgesinde 
3 tanesinde ayak tabanında 1. Metatarsofalangeal eklem seviyesindeydi. 1 Hastada 1. parmak 
radyalinde yerleşim göstermişti. Hastaların kliniğimize başvurmadan önceki toplam tedavi 
görme süreleri 3.8 yıldı. Topuk bölgesindeki lezyonlar iki aşamalı sural ada flebi ile, 1. Mtf 
eklem seviyesindeki yaralar 2 transpozisyon flebi ve kısmi kalınlıkta deri grefti ile 1. parmak 
lateralindeki verrüköz karsinom ise deri grefti ile kapatıldı. Vakalarda yara ayrılması 2 olguda 
görülürken 1 hasta görülen rekürrens nedeniyle tekrar opere edildi.

Tartışma: Ayağın verrüköz karsinomu sıklıkla ayağın topuk bölgesinde kronik ekzofitik 
lezyon şeklinde kendini gösterir. Altta yatan diyabet gibi kronik yara etyolojisinde bulunan 
nedenlerin varlığında tedavisi gecikebilir. Yetersiz tedavinin rekürrensle sonuçlanacağı 
unutulmamalı ve kronik yaralarla başvuran hastalarda alınacak insizyonel biopsi ile kolayca 
tanı koyulabilmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: verrüköz karsinom, sural arter flebi, kronik yara
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P-34
IHMAL EDILMIŞ DEV FEMORAL ARTER 
PSÖDOANEVRIZMASI SONRASI OLUŞAN KRONIK YARANIN 
YÖNETIMI
 
Burak Özkan, Enver Arpacı, Abbas Albayati, Ahmet Çağrı Uysal, 
Nilgün Markal Ertaş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara
 
Giriş: Femoral psödoanevrizmalar genellikle iyatrojenik kaynaklı olup tanı ve tedavi 
amaçlı yapılan femoral kateterizasyonlara sekonder gelişirler. Bu vaka sunumunda femoral 
arteryel anjiografi sonrası gelişen ve hasta komorbiditeleri nedeniyle zamanında müdahele 
edilmeyerek enfekte olup komplikeleşen psödoanevrizma vakası sunulmuştur.

Vaka: 82 yaşında erkek hasta sol inguinal bölgede kanlı akıntı, şişlik şikayeti ile konsülte edildi. 
Öyküsünde yaklaşık 1 yıl önce akut koroner sendrom nedeniyle kasık bölgesinden kardiyak 
anjiografi olduğu sonrasında şişliğin giderek arttığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde, 
hipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, derin ven trombozu, geçici 
serebral iskemik atak rahatsızlıkları geçirdiği ve bunların tedavisine yönelik antiagregan ve 
antikoagulan aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde sol inguinal bölgede hiperemik, 15x12 
cm ebatlarında koyu renkli pürülan akıntı gelen ağrılı ve ısı artışı olan sert kitle tespit edildi. 
Çekilen bilgisayarlı tomografik anjiografide sol yüzeyel femoral arter anterior komşuluğunda 
13x12 cm boyutlarında ölçülen içerisinde hava dansitesi bulunan koleksiyon saptandı. 
Akıntıdan alınan püy kültüründe çok ilaca dirençli kleibsiella pneumonia etkeni üremesi 
üzerine hastaya enfekte tromboze anevrizmanın rezeksiyon ve debridmanı ardından oluşacak 
kavitasyon için kas flebi ile rekonstrüksiyon planlandı. Mevcut komorbiditeleri nedeniyle 
antikoagulan tedavisi kesilemeyen hasta ameliyata alındı. Femoral arter-ven paketinin distali 
ve proksimalini görecek şekilde s şeklinde yapılan insizyonla tromboze anevrizmaya ulaşıldı. 
Kalp damar cerrahisi tarafından kontrollü bir şekilde anevrizma eksizyonu sonrasında ekspoze 
olan femoral damar sinir paketi sartorius kas flebi ile kapatıldı. Enfekte kavite nedeniyle 
poş irrege edilirken, cilt postoperatif dönemde antiseptik solüsyonlarla irragasyonun devamı 
nedeniyle tam kapatılmadı. Hastaya ikinci günde yıkamalı negatif basınçlı yara tedavisi 
(110 mmHG/İntermittant) başlandı. Takip döneminde hastanın yarasından kanama şikayeti 
artması üzerine günlük Es replasmanları yapıldı. Yapılan TDP ve Es replasmanları sonucu 
dekompanze kalp yetmezliği olan hastada yüklenme bulguları ve periferik masif ödem 
gelişmesi üzerine hasta nefrolji tarafından toplam 3 kez ultrafiltrasyon dializi tedavisine 
alındı. 1 aylık süreçte toplam 16 ES ve 5 TDP replasmanına rağmen ingüinal bölgeden 
kanama şikayeti geçmemesi üzerine hasta tekrar operasyona alındı. Yapılan eksplorasyonda 
aktif odak görülmezken kavitenin etrafı Surgiflo ® ile kaplandı, kavite içerisi Surgicell ® ile 
dolduruldu. Yara dren konularak kapatıldı ve baskılı pansuman yapıldı. Takibinde kanama 
şikayeti olmayan ve yara yerinde herhangi bir komplikasyon görülmeyen hasta fizik tedavi 
ve rehabilitasyon bölümüne ambülasyon açısından devir edildi.
 
Anahtar Kelimeler: psödoanevrizma, kronik yara
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P-35
SERI DEBRIDMAN, GREFTLEME VE VAKUM YARDIMLI 
KAPAMA TEDAVISI ILE KURTARILMIŞ ALT EKSTREMITE 
SIRKÜMFERENSIYEL DEFEKT OLGUSU
 
Burak Özkan, Enver Arpacı, Ahmet Çağrı Uysal, Nilgün Markal Ertaş
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, 
Ankara
 
Giriş: Alt ekstremitenin crush yaralanması hayati tehlikesi olan bir travmadır. Bu sunumda 
sağ alt ekstremiteye crush yaralanması geçiren, ve vakum yardımlı kapama ve deri grefti ile 
yara onarımı gerçekleçen 76 yaşında kadın hasta takdim etmekteyiz.

Vaka: 76 yaşında kadın hasta sağ bacakta ağrı ve şişlik ile kliniğimize başvurdu. Hasta 
7 gün önce araç dışı trafik kazası sonucu olarak sağ bacağın üzerinden yüklü araç geçtiği 
öğrenildi. İlk mudahelesi dışmerkezde yapılan hasta sonraki gün taburcu edildikten sonra 
sağ bacağında ağrı, şişlik ve deride siyahlaşma artışı oluşmuş. Hastanın özgeçmişinde 
hipertansiyon ve diyabetik mellitus vardı. Fizik muayenede sağ uyluk, diz ve sağ bacak 
proksimal 1/3’ünde ekstremiteyi çepeçevre olarak saran belirgin nekroze deri ve crush 
alanları gözlendi. Uyluk medialinde yaklaşık 10x20 cm’lik hematom ile uyumlu şişlik vardı. 
Hastanın kliniğe başvurusundaki genel durumu iyidi. Laboratuvar incelemelerinde beyaz 
küre sayısı 21,000 K/mm3, hemoglobin 8.3 gr/dL ve C-Reaktif Protein değeri 240 mg/L tespit 
edildi. Ayak grafisinde deplase olmayan sağ lateral malleol fraktürü gözlendi. Hastaya yatış 
verildi ve acil operasyon planlandı. Nekrotik alanlar debride edildi. Yaşayabilirliği şüpheli 
olan alanlar eksize edilmedi. İleri debridman seanslarında açık alanları sirkümferensiyel 
kapatacak şekilde vakum yardımlı yara tedavisi (VAC) başlatıldı. Yedinci günde uyluk ve 
bacağın medial yüzünde granülasyon dokusu elde edildi. Granüle olan yara alanları sağ 
uyluk lateralinden alınan ve mesh haline getirilen 20x9 cm’lik kısmi kalınlıkta deri grefti ile 
rekonstrükte edildi. Yeterli granülasyon dokusu sağlanamayan alanlar ile bilrilkte greft ile 
onarılan bölgeler eşzamanlı sirkümferensiyel VAC ile kapatıldı. Süngerler birbirine ve deriye 
stapler ile tespit edildi. Takiben sünger üzerinde tüm bacağı saracak şekilde şeffaf yapışkanlı 
yara örtüsü uygulandı. VAC’ın basıncı (80 mmHg) olarak belirlendi. İki günde bir VAC 
değiştirildiğinde yeni sağlanan granülasyon dokusu üzeri yeni deri grefti ile kapatıldıktan 
sonra aynı prensip ile VAC takıldı. Hasta 20.günde taburcu edildi. Üçüncü ay takibinde kabul 
iyi fonksiyonel ve edilir kozmetik sonuç elde edildi.

Tartışma: Crush yaralanmaları genellikle acil debridman ve bunu takiben deri grefti ile 
onarılmaktadır. Crush yaralanmalarında deri greftin tutmasını engellebilecek avasküler 
yara yatağı, akıntı ve kontaminasyon mevcuttur. Deri greftin tutması için uygun yara yatağı 
hazırlanması hem hasta hem de cerrahi ekip için rahatsız edici sık pansuman değişimi ile 
gerçek çabalama gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Crush, ezici yaralanma, Vakum yardımlı
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P-36
BASINÇ YARASININ BAĞIRSAK YÖNETIM SISTEMI ILE 
YÖNETILMESI
 
Ayper Önal Alkan1, Kübra Babacan1, Şerife Dikbaş1, Alev Öztaş2

1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri, 
İstanbul
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon 
Kliniği, İstanbul
 
Giriş: Basınç yarası; sıklıkla kemik çıkıntılarda basınç veya basınçla birlikte sürtünme ile 
oluşan deri ve/veya deri altında lokalize doku hasarı olarak tanımlamaktadır.(1)
Hastaneye yatan hastaların %9-13’ünde, yoğun bakımda yatanların %41’inde, basınç 
yarası gelişebilmekte, mortalite riskini dört kat arttırabilmekte ve yatış süresini en az 18-20 
gün uzatabilmektedir. Spinal kord yaralanması, alt ekstremitelerde çoğul kırıkları, atelleri 
ve ayrıca sakral bölgede basınç yaraları olan bireylerde gelişen gaita inkontinansı hasta 
bireylerin konforunu olumsuz yönde etkilediği gibi bireye bakım veren hemşirenin de iş 
yükünü arttırmaktadır.(2) 
Fizyolojik değişikliklerin yanı sıra hareketsizlik, nörolojik defısit, malnütrisyon, inkontinans, 
çinko, demir ve C vitamini eksiklikleri basınç yarası gelişimini hızlandırmaktadır.(3)
Yoğun bakım ünitesinde bilinci kapalı ya da günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede 
bağımlı olan hasta bireylerde gaita inkontinansı gelişmektedir. Basınç yarasının tedavisinde 
hedef; enfeksiyonun önlenmesi, varsa giderilmesi ve yara iyileşmesinin hızlandırılmasıdır.
(4)
Bağırsak yönetim sisteminin (BYS) hem hasta hem de bakım veren hemşireler açısından pek 
çok yararlarının olduğu bilinmektedir. BYS, gluteal bölgedeki yaraların, yanıkların, ameliyat 
dikişlerinin, bu bölgeye yakın yerdeki kateterlerin, invaziv girişim yerlerinin ve derinin gaita 
ile kontaminasyonunu engeller. Cilt bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur.(2)

Olgu: Hasta B.İ. 71 yaşında, kadın, Morbid Obez. Düşme sonrası Femur Boyun Kırığı 
gelişmiş. Bilinen DM, HT, AF, Venöz Yetmezliği olan hastada solunum sıkıntısı gelişmesi 
üzerine 3. düzey yoğun bakım ünitesine kabul edildi. Hastanın sağ - sol gluteal 15*15cm 
evre 3 basınç yarası dış kaynaklı olarak kaydedildi. Hastaya sekonder pansuman yöntemi 
ile yara bakımı yapılmaya başlandı. İnkontinans ve buna bağlı gelişen kontaminasyon 
nedeniyle pansuman süresi kısa sürdüğünden, bağırsak yönetim sistemi uygulanmaya 
karar verildi. 5. haftanın sonunda nekrotik dokular yatak başı cerrahi yöntemle debritman 
yapılarak aralıklı olarak temizlendi. 7. haftanın sonunda nekrotik dokular temizlendikten 
sonra granülasyon dokusu gelişmeye başladı ve pansuman süresinin uzamasıyla beraber 
pasif kapama yöntemlerinden gümüş salınımı yapan özellikli ürünler kullanılmaya başlandı. 
8. haftanın sonunda yarada kontraksiyon ve epitel doku oluşumuyla yaranın çapında küçülme 
görüldü.10. haftanın sonunda yara bakımı devam ederken hasta palyatif bakım ünitesine sevk 
edildi.

Sonuç: Sonuç olarak; sakral, gluteal ve iskial çıkıntılardaki bölgelerde gelişen basınç 
yaralarının kontrolünü sağlayabilmek için bağırsak yönetim sistemini kliniğimizde 
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uygulamaktayız. Hastaya sağladığı koruyucu önlemler ve bakım veren hemşirelere sağladığı 
kolaylıktan dolayı kullanımını öneriyoruz.
 
Anahtar Kelimeler: bağırsak yönetim sistemi, fekal yönetim sistemi, basınç yarası
Resim 1 
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P-38
BASINÇ YARASI OLAN HASTADA GORDON’UN 
FONKSIYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERINE GÖRE 
HEMŞIRELIK BAKIM MODELI
 
Alev Yazıcı, Havva Arslan Üz, Songül Ovalı
Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Yatan Hasta Katı-Karma Servis, İstanbul
 
Bu çalışma ile özellikle operasyon sonrası komplikasyon gelişen, katabolik sürece giren ve 
pozisyon vermeme kararı sonrasında hareket kısıtlığına bağlı basınç yarası gelişen hastalarda 
bütüncül ve mutltidsipliner bir yaklaşımla Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
ışığında etkin hemşirelik bakımı verilmesi hedeflenmiştir. Basınç ülserleri, hastanın 
yaşam kalitesini düşürür, hastanede kalış süresini uzatır, sağlığına yeniden kavuşmasını 
geciktirir, komplikasyon gelişme riskini arttırır. Hareket kısıtlılığı ve kronik hastalığı olan, 
yaşlı bireylerde hayatı tehdit eder. Önleyici faaliyetler ile basınç ülserleri görülme sıklığı 
azaltılabilecek olmasına rağmen, azalma görülmemekte ve önemli bir problem olmaya 
devam etmektedir. Vücudunu hareket ettirme ve duyusal algılama sorunu olmayan sağlıklı 
kişiler basınç nedeniyle dokuların yeterli oksijen almaması halinde rahatsızlık hisseder ve 
pozisyonlarını değiştirerek basıncı başka noktalara kaymasını sağlarlar. Ancak operasyon 
sonrası hareketi kısıtlanan hastalarda genel durumunda bozulma olabileceği düşünülerek 
hekim istemi ile pozisyon verilemediği durumlarda basınç yarasının oluşumu kaçınılmaz 
olmaktadır. 
Sonuç olarak; herhangi bir sebeple ortaya çıkan basınç yarası tedavisi oldukça güç cerrahi 
sorunların başında gelmektedir. Basınç ülseri gelişme riski yüksek olan hastalarda, sık 
pozisyon değişikliğinin mümkün olmadığı durumlarda aktif bir destek yüzeyi kullanılmalıdır. 
Basınç yarası tedavisinin bir ekip işi olduğu düşünülmeli bu ekipte plastik cerrahın dışında 
hemşire, yardımcı personel, fizyoterapist, psikiyatrist, diyetisyen ve hastanın kendisi ile 
birlikte bir yakını da yer almalıdır. Basınç yarası tedavisi bütüncül ve mutltidsipliner bir 
yaklaşımla Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri ışığında etkin hemşirelik bakımı 
verilmesi gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Basınç yarası, fonksiyonel sağlık örüntüleri, hemşirelik bakımı
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P-39
HEMŞIRELIK BAKIMI VE PASIF KAPAMA ÜRÜNLERI ILE 
BASINÇ YARASI TEDAVISI
 
Hülya Peker, Saadet Menteş, Arif Timuroğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
 
Giriş: Hemşirelik bakımının kalitesini ortaya koyan en önemli indikatörlerden biri olan 
basınç yarası, basit hemşirelik girişimleri ile önlenebilmesine karşın tüm dünyada halen 
sorun olmaya devam etmektedir. Hastanemiz anestezi yoğun bakımda takip ettiğimiz basınç 
ülserli hastanın tedavi yönetimini paylaşmak istedik.

Olgu: 19 yaşında kadın hasta araç dışı trafik kazası sonrası yoğun bakımda izlendi.Takipleri 
sırasında bası yarası gelişen hastaya öncelikle cerrahi debritman yapıldı. Sonrasında tünelli 
ve eksudalı olan yaranın yönetimi hidrofiberli ürün ile sağlandı. Kullanılan ürünlerle eş 
zamanlı aktif hemşirelik bakımı ve 2 saatte bir pozisyon değişikliği sağlandı.Yirmi gün sonra 
yara boyutunda küçülme olduğu, granüle dokunun arttığı ve kavitenin dolduğu gözlemlendi. 
Taburculuk öncesi hasta yakınlarına yara bakımı eğitimi verildi. Genel durumu düzelen 
hastanın servise transferi sağlandı.

Tartışma: Hidrofiber pansumanlar bir jel oluşturmak için sodyum karboksimetilselüloz 
(CMC) ve serum veya eksudalarla etkileşime girer. Hidrofiberler yapısal olarak aljinatlara 
benzer ve aynı özelliklerin çoğuna sahiptir, kullanımı rahat ve kolaydır, çıkarılması zor 
değildir, eksudalı ve enfekte yaralarda kullanımı uygundur. Yapılan çalışmalarda hidrofiberli 
ürünün kullanım kolaylığı değişim sıklığı ve tedavi maliyetleri açısından daha avantajlı 
olduğu gösterilmiştir. Hidrofiber ürün ve gaz kompresin karşılaştırıldığı çalışmada hidrofiberli 
ürünün daha hızlı iyileşmeyi daha az ağrı ile sağladığı, bir yıl sonunda ise hidrofiberli ürünün 
kozmetik açıdan daha üstün olduğu gösterilmiştir.

Sonuç: Basınç yaralarının önlenmesinde en ucuz ve aktif yöntemin bütüncül hemşirelik 
anlayışı ve bakımı olduğu bilinmektedir. Ayrıca günümüzde kullanılan hidrofiberli pasif 
kapama ürünlerinin basınç yaralarının tedavisinde aktif yarar sağladığı görülmektedir. Biz de 
hastamızda bu tedavi modalitesi ile başarılı olduğumuz kanısındayız.
 
Anahtar Kelimeler: bası ülseri, klinik hemşiresi, yara iyileşmesi

Yara evreleri  
sol üst resim; yaranın ilk hali, üst orta-sağ üst-sol alt resimler zaman içerisinde yaranın iyileşme evreleridir. sağ 
alt resim; yaranın son hali 
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P-40
PALYATIF BAKIM MERKEZINDE BASI YARASI YÖNETIMI
 
Yeliz Tekmen1, Gamze Yağlı1, Birgül Ödül Özkaya2, Mehmet Yürüyen1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Palyatif Bakım Merkezi, 
İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Genel Cerrahi Servisi, 
İstanbul
 
Giriş: Bası yarası, dokuların uzun süreli basınç altında kalmasına bağlı olarak gelişen ve 
daha çok vücudun kemik çıkıntılarının üzerinde gözlenen deri ve deri altı doku hasarı olarak 
tanımlanmaktadır(1,2). Ülkemizde giderek gelişen palyatif bakım uygulamalarında önemli 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Basınç yaraları genel olarak yaşamı tehdit edebilir 
ya da yaşam kalitesinin bozulmasına neden olabilir(3). Palyatif bakım hastalarında basınç 
yarası oluşmuşsa uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Yöntem: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif  Bakım 
Merkezi’nde takip edilen yatağa bağımlı bir olguda bası yarası tedavisinin etkinliği 
incelenmiştir.

Olgu: 86 yaşındaki yatağa bağımlı kadın hastanın Alzheimer, serebrovasküler olay 
(SVO), diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), kronik kalp yetmezliği (KKY) ve 
sağ hemiplejisi mevcut. Servise ilk yatışında sakrum bölgesinde 23x15 cm büyüklüğünde 
nekrotik dokulu ve yoğun kokulu bir bası yarası vardı. Nutrisyonel risk skoru (NRS2002) 4 
olarak belirlendi. Nazogastrik sonda ile beslenme kontrol altına alındı. Havalı yatak ve 2 saat 
aralıklarla pozisyon desteği sağlandı. Yaradaki nekrotik dokunun uzaklaştırılabilmesi için 
otolotik debritman jelleri ile pansuman yapıldı. Nekrozun yumuşamasını hızlandırmak için 
bistüri ile üzerine çizikler atıldı. Kapama için köpük örtüler, yaradaki enfeksiyonu kontrol 
altına almak için gümüş tül örtülerden destek sağlandı. Her pansumanda yaranın özelliğine 
göre örtü seçimi yapıldı. Yara yüzeyinden nekrotik dokuların uzaklaştırılması sonrasında 
kalsiyum alginat ve köpük örtü ile pansumana devam edildi. Takipte yara eksudasında artış 
görülmesi üzerine yara bölgesine VAC (vakumlu yardımlı kapama) tedavisi uygulandı. 2 
ay gibi bir sürede cerrahi debritman uygulanmadan sadece doğru pansuman ve holistik bir 
yaklaşımla nekrotik doku tamamen uzaklaştırılmış, granülasyon ve epitelizasyon hızlanmış, 
yaranın boyutu 15x9 cm olarak küçülmüştür.

Sonuç: Bası yarası gelişmiş hastaların yara iyileşmesini hızlandırmak için uygun hasta 
değerlendirilmesinin yanında, tedavide sistematik ve kapsamlı bir yaklaşım gerekmektedir. 
Yara pansumanı her açıldığında yaranın gereksinimine göre hangi malzeme ve yöntem 
gerekli ise ona göre bakımlarına devam edilmelidir. Koruyucu önlemlerin uygulanması, 
interdisipliner yaklaşım, gereğinde multidisipliner yaklaşım, uygun değerlendirme ve 
uygun örtü seçimi, bakım verenlerle işbirliği ve iyi bir eğitim, etkili yara bakımının olmazsa 
olmazları gibi görünmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: bası yarası, palyatif
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Resim 1 

 
Son değerlendirme 
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P-41
LENFÖDEMLI HASTALARDA YARA TEDAVISI
 
Şehim Kutlay, Aysun Genç, Seçilay Güneş, Zahide Pala, Ayşe Kutlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD, Ankara
 
Lenfödemli hastalarda sağlıklı cilt bütünlüğünün korunması ve sürdürülmesi, enfeksiyonlar, 
yaralanmalar ve rekürrenslerin önlenmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca lenfödemde 
sıklıkla karşılaşılan hiperkeratozis, papillamatozis, lenf fistülü, infeksiyonlar, follikülit, 
ülserasyonlar vb. durumlar tedavi sürecini olumsuz etkileyen durumlardır. Bu bildiride alt 
ekstremitede lenfödem ve yarası olan iki hasta sunularak farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Olgu 1. 58 yaşında erkek hastai sağ alt ekstremitede lenfödem nedeniyle liposuction 
yapılmış. Operasyon sonrası ayak bileğinde akıntılı yara gelişmiş. Bası giysisini giyemediği 
için bacağındaki şişlikte artma olmuş. Hasta yara tedavisi ve lenfödem rehablitasyonu 
amacıyla yatırıldı. Ayak bileği lateralinde 2x3 cm’lik akıntılı yara vardı. Yara kültürü alındı. 
Kültür sonucu üreme olmadı. Uygun yara pansumanı ve örtü ile birlikte manuel lenf drenajı 
ve tabakalı bandajlama uygulaması başlandı. Üç haftalık tedavi sonucunda hastanın yarası 
kapandı. Bası giysisini kullanmaya başladı.

Olgu 2. 69 yaşında erkek hasta, her iki alt ekstremitede lenfödemi olan hastanın her 
iki bacak ön yüzünde eritemli cilt lezyonları gelişmiş. Enfeksiyon ve dermatoloji 
konsultasyonu yapılan hastaya antibiyotik +antifungal tedavi ve beraberinde yara 
pansumanı tedavisi başlandı. Enfeksiyon kontrolünü takiben manuel lenfatik drenaj ve 
bandajlama uygulandı. Yakınmaları gerileyen hastaya bası giysileri verilerek taburcu edildi. 
Lenfödemli hastalarda yara tedavisi lenfödem rehabilitasyonu ile birlikte yürütüldüğünde 
sonuçlar yüzgüldürücüdür. Cilt bakımının hastaya öğretilmesi ve gelişebilecek yara ve 
tedavileri açısından bilgilendirme kritik öneme sahiptir.
 
Anahtar Kelimeler: lenfödem, yara, tedavi
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P-42
ESTETIK AMAÇLI DOLGU UYGULAMASI SONRASI GELIŞEN 
CILT NEKROZUNUN HIPERBARIK OKSIJENLE TEDAVISI
 
Gamze Yerci1, Alper Aksoy2

1Özel Neoks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi 
2Özel Konur Cerrahi Tıp Merkezi
 
Günümüzde estetik amaçlı dolgu uygulamaları, cerrahi uygulamalar ile karşılaştırıldığında 
kısa sürede iyileşme ve düşük maliyet avantajları nedeni ile sık olarak tercih edilmeye 
başlanmıştır. Dermal dolgu maddelerinin temel endikasyonları yaşa bağlı ortaya çıkan 
kırışıklıkları düzeltmek, yanak ve çene büyütme, gözyaşı oluğu düzeltme, burun 
şekillendirme, dudak büyütme, fasiyal asimetriyi düzeltmedir. Kozmetik işlemlere ilginin 
artması ve bu uygulamaların hekim olmayan kişiler tarafından yapılmaya başlanması 
çeşitli komplikasyonların daha sık görülmesine neden olmuştur. Dolgu maddelerine ait 
vasküler komplikasyonlar çoğunlukla damar içi enjeksiyon, dolgu maddesinin tromboze 
olması veya yüksek volümlü ve hızlı yapılan enjeksiyonlarda oluşan basıya bağlı 
ortaya çıkar. Vasküler komplikasyon sonucu nekroz gelişimi genellikle kanlanmanın 
tek bir arteriyel dalla sağlandığı ve anastomozların az olduğu alanlarda gelişir. 
Burada estetik amaçlı burun dolgusu uygulaması sonrası cilt nekrozu gelişen hastanın 
hiperbarik oksijen tedavisi ile başarılı olarak tedavisine dair klinik deneyimimiz sunulmuştur. 
Kırkbeş yaşında kadın hasta buruna estetik amaçlı dolgu uygulaması sonrası gelişen nekrozla 
başvurdu. Hastanın 7 gün önce burun ucuna şekillendirme amaçlı içeriği bilinmeyen bir 
dolgu maddesi uygulanmıştı. Hastanın ifadesine göre uygulamadan hemen sonra başlayan 
şiddetli ağrı ve eritem takip eden günlerde giderek artmış; hastaya semptomların normal 
olduğu söylenerek takip önerilmişti. Ancak ilerleyen günlerde dokunun yaş nekroza 
gitmesi üzerine hasta hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirilmişti. Başvuru anında 
burun orta hattan sağ nazal alar bölgeye uzanan 3x1 cm ebatında yaş nekroz izleniyordu. 
Hastaya 2,4 ATA’da günde 2 saat olacak şekilde 23 seans hiperbarik oksijen tedavisi 
uygulandı. Günlük olarak Rifocin ile pansuman yapıldı. Nekrotik doku tedavi sonunda 
krut şeklinde ayrıldı ve sağlıklı epitelize dokuya ek tedaviye gerek olmadan ulaşıldı. 
Dolgu enjeksiyonu sonrası vasküler komplikasyonları en aza indirmek için alınabilecek 
başlıca önlemler küçük enjektörlerin kullanılması, yavaş ve küçük miktarlarda enjeksiyon 
yapılması;daha önce travma geçirmiş bir bölgeye dolgu enjeksiyonu yapmaktan kaçınılmasıdır. 
Dolgu maddesi enjeksiyonu girişimsel bir işlemdir. Bu gibi kozmetik işlemlerin oluşabilecek 
komplikasyonları da yönetebilecek bir dermatolog veya plastik cerrah tarafından uygulanması 
gerekir. Dolgu enjeksiyonuna bağlı gelişen cilt nekrozlarının tedavisinde hiperbarik oksijen 
tedavisi etkin ve düşük maliyetli bir tedavi metodudur.
 
Anahtar Kelimeler: Dolgu, Hiperbarik Oksijen, Nekroz
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Resim-1 

 
Estetik amaçlı dolgu uygulaması sonrası cilt nekrozu gelişen hastanın başvuru anında ve 23. HBO seansı 
sonrasındaki görüntüsü 
 

 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

145

P-43
AYNI HASTADA MAGGOT (LARVA) TERAPISINDE 
AKINTI VE KOKU YÖNÜNDEN IKI FARKLI ÜRÜNÜN 
KARŞILAŞTIRILMASI: OLGU SUNUMU
 
Ayşe Gül Şahin, Alper Erkin, Hatice Çalışkan, Elif Yoldaş
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hatanesi Yara Bakım Kliniği
 
Maggot debritman tedavisi(MDT); lucilia sericata adlı yeşil sineğin steril hale getirilmiş 
larvaların kronik yaraların tedavisinde kullanılması ile oluşan bir tedavidir.Tüm dünyada yara 
tedavisi araştırmaları ve uygulamalarında yara örtüleri önemli bir yer tutmaktadır.Yara bakım 
ürünleri yara bölgesindeki zarar görmüş dokuyu dış etkenlerden koruyarak ve yapısı uygunsa 
hücre üretimini aktive ederek iyileşme sürecine katkı sağlamaktadır. Alljinatlar; yosunlardan 
imal edilen, yüksek absorbsiyon özelliği taşıyan yara örtüleridir. Karbon içerikli emici 
yara örtüleri ise kokuyu hapsetme, emici özelliği ile eksudanın dışarıya çıkışını engeller. 
Biz bu olgu sunumunda 50 yaşında bir erkek hastanın,aynı ayakta iki farklı yaralarında oluşan 
slough dokulara maggot debridman uygulayarak farklı yara örtüleri (Aljinat, Karbon İçerikli 
Emici Yara Örtü) kullanılarak akıntı, koku, pansuman değişim süreleri değişikliği amaçlandı.
Hastada Aljinatlı yara örtüsü ile kapanan yarada; sekiz saatin sonunda akıntı başlarken, onsekiz 
saatin sonunda hem akıntı hem koku başladı, pansuman değişimi gerçekleşti ve bunu takiben 
beş saate bir pansuman değişimi yetmişiki saate kadar sürdü. Karbon içerikli emici yara örtüsü 
ile kapatılan yarada ise otuziki saatin sonunda akıntı, koku ve pansuman değişimi gerçekleşti. 
Sonuç olarak Maggot Debritman tedavisinde ek olarak kullanılan Karbon içerikli Emici yara 
örtüsü daha uzun süre kokusuz ve akıntısız tedavinin yapılması, konforlu, ekonomik olması 
ve yaranın dezenfeksiyonunu sağladığı için kullanımı, Maggot Debridman tedavisinde yarayı 
kapamada uygun bir üründür.
 
Anahtar Kelimeler: Maggot debridman, aljinat, karbon içerikli emici yara örtüsü
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Öncesi sonrası ve kapama şekli 

 

Yara kapanma süreleri ve konulan ürün adı

saat 8 18 23 32 37 43 5 saatte bir 
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yara kapamada kullandığımız ürünler ve hangi sürelerde ğişkenlik gösterdiği ile ilgili tabo 
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P-45
DIYABETIK AYAK YARASI ILE TAKIP EDILEN HASTANIN 
EKSTERNAL ILIAK ARTERININ PERKÜTAN GIRIŞIM ILE 
BAŞARILI TEDAVISI
 
Çağlar Alp1, Taner Sarak1, İrfan Karahan2, Aydın Çifci2

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale 
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale
 
Giriş-Amaç: Diyabetik ayak ciddi morbitideye sebep olan ve tedavisi oldukça zor olan bir 
komplikasyondur. Bu sunumumuzda diyabetik ayak tanısı ile tedaviye alınan hastanın aynı 
taraflı eksternal iliak arterinde tespit edilen tam tıkanıklığın perkütan yolla tedavisi ve klinik 
olumlu sonucunu paylaşmak istedik.

Gereç-Yöntem: 69 yaş erkek hasta sağ baş parmakta yara nedeniyle endokrinoloji 
kliniğinde diyabetik ayak tanısı ile hospitalize edildi. HbA1C değeri 9 mg/dl olan hastanın 
sorgulamasında kladikasyo şikayeti olması üzerine yapılan alt ekstremite Doppler USG’de 
diz altı monofazik akım saptandı ve sağ bacak ankle-brachial index (ABI) 0,6 olarak ölçüldü. 
Bunun üzerine kardiyoloji kliniğine hasta konsülte edildi Hastaya DSA yapılması planlandı.

Sonuç: DSA sonucu sağ eksternal iliak arterin %100 tıkalı olduğu izlendi. (Resim 1) Hastaya 
periferik arter hastalığı tanısı (Rutherford Evre III) konuldu. Hastada hem ayak yarası hem de 
istirahat ağrısı olması nedeniyle lezyona perkütan girişim kararı alındı. Lezyona önce 6x80 
mm balon ile dilatasyon yapıldı (Resim 2). Ardından 8x60 mm ve 9x37 mm stentler implante 
edilerek tam açıklık sağlandı (Resim 3). Takiplerinde hastanın kladikasyosu geçti ve ayak 
yarası düzeldi.

Tartışma: Diyabetik ayak tanı ve tedavisinde; eşlik edebilecek aynı taraflı majör vasküler 
darlık ve tıkanıklıklar akılda tutulmalıdır. Bu hastaların ayak yaraları ve eşlik eden 
hastalıkları sebebiyle efor kapasitelerinin kısıtlı olması majör arterlere ait semptomları 
maskeleyebilmektedir. Dikkatli bir anamnezle kladikasyo semptomlarının araştırılması ve 
gerekirse Doppler USG / anjiyografi gibi ileri tetkiklerin yapılarak eşlik eden majör arter 
tıkanıklarının ortaya çıkarılması bu hastaların tedavisinde çok kritik bir öneme sahiptir.
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak yarası, perkütan girişim, periferik arter hastalığı
Perkütan girişim. 
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P-46
EVRE III ALT EKSTREMITE MALIGN MELANOMU 
NEDENIYLE YAPILAN ILIOINGUINAL VE ILIOFEMORAL 
DISEKSIYON SONRASI YARA DEHISANSI VE YARA 
ENFEKSIYONU RISK FAKTÖRLERI
 
Ümit Mercan, Ali Ekrem Ünal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara
 
Giriş: Malign melanomda lenf nodu pozitif hastaların (evre III) tedavisinin en önemli 
aşaması etkilenmiş lenf nodu bölgesinin tam diseksiyonudur. İnguinal diseksiyon sonrası 
komplikasyon oranı yüksektir ve birçok çalışmada %50 dolayında olduğu bildirilmiştir. Yara 
enfeksiyonu, dehisans, seroma oluşumu, cilt flep nekrozu, lenfödem, derin ven trombozu 
olası komplikasyonlar arasında sayılabilir ve cerrahi yada hasta ilişkili pek çok faktör bu 
komplikasyonların oluşumunu etkilemektedir.
Bu çalışmada kliniğimizde alt ekstremite malign melanomu tanısı ile pozitif sentinel biyopsi 
yada palpabl lenf nodu varlığı nedeniyle iliofemoral yada iliofemoral ile birlikte ilioinguinal 
diseksiyon yapılan hastalarda gelişen yara dehisansı ve yara yeri enfeksiyonlarının risk 
faktörlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereçler ve Yöntem: Ocak 2014 ve Ocak 2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi 
Cerrahi Onkoloji Kliniğinde evre 3 alt ekstremite malign melanomu tanısı ile iliofemoral 
veya iliofemoral ile birlikte ilioinguinal diseksiyon yapılan ve yara dehisansı veya yara yeri 
enfeksiyonu gelişen toplam 12 hasta retrospektif incelendi. Demografik, operasyonel ve 
postoperatif verileri ile yara dehisansı ve yara yeri enfeksiyon ilişkisi belirlendi.

Sonuçlar: 12 hastadan 8’inde yara dehisansı, 6‘sında ise yara yeri enfeksiyonu gelişirken, 
2 hastada hem yara dehisansı hem de yara yeri enfeksiyonu izlendi. Hastaların çoğunluğu 
geniş diseksiyon yapılan gruptu. Yara dehisansı gelişen hastaların birinde neden maserasyon, 
birinde flep nekrozu iken diğer tüm hastalardaki neden lenfatik fistül veya seromanın 
drenajı idi. Yara enfeksiyonu gelişen 6 hastadan birinde flep nekrozu, 2’sinde yara dehisansı 
gözlenirken diğer 3 hastanın birinde lenf nod invazyonuna bağlı iliak ven onarımı 2 hastada 
ise lenfatik fistül görüldü. Hastaların 6’sında diabetes mellitus mevcutken, 7 hasta 65 yaş 
üzeriydi.

Tartışma: Malign melanom tanısı ile yapılan iliofemoral ve ilioinguinal diseksiyonlar sonrası 
yara yeri komplikasyon oranları %50’lere kadar çıkabildiği bilinmektedir. Özellikle geniş 
lenfanedenktomi yapılan grupta risk faktörü olarak lenfatik fistül, ven yada artere müdahale, 
flep nekrozu yada seroma sayılabilir. Diyabet ve ileri yaş gibi komorbid durumların varlığı 
da komplikasyon oranlarını artırmaktadır ve riskli grup hastalarda dikkatli olunmalıdır. 
Enfeksiyonların tedavisinde uygun anbiyotik seçimi ve yara bakımı önem arz etmektedir ve 
özellikle dirençli enfeksiyonlarda vakum yardımlı kapama (VAK) tedavisi alternatif olarak 
düşünülmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: inguinal diseksiyon, malign melanom, yara dehisansı
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P-49
KRONIK VENÖZ ÜLSER VE TEDAVI SEÇENEĞI
 
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kahramanmaraş
 
Giriş: Venöz yara, venöz hipertansiyondan etkilenen bacak ve ayak bölgesinde 
meydana gelen açık cilt lezyonu olarak tanımlanmaktadır. Venöz yaralar, 
kronik yaralar gibi fiziksel harekette sınırlılıklara, ağrı, koku gibi sorunlara 
ve yaşam kalitesinde düşüşlere yol açtığı için önemli bir sağlık sorunudur (1). 
Deri eşdeğerleri ilk olarak yaranın kapatılarak çevresel zararlı etkenlerden korunmasını ikinci 
olarak da yara iyileşmesini aktive eden ve uyaran faktörler ile optimum bir yara iyileşme 
ortamı sağlayan, deriyi (epidermis/ dermis) taklit eden yapıda olan ürünlerdir (2).
Çalışmada geniş venöz ülseri olan hastanın pasif yara bakım ürünleri etkili tedavi yöntemi 
sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 63 yaşında erkek hasta tibia ön yüzde 10x6x0.5 cm.lik açık yara ile 
kliniğimize müracat etti. Anamnezde yakalşık 6 aydır yarasının olduğu, venöz yetmezlik 
ve diabetes mellitusunun olduğu tespit edildi. Hastanın nekrotik dokuların debridmanı 
yapıldı ve hemgram, biyokimya, sedimentasyon ve CRP gibi enfeksiyon parametreleri 
değerlendirildi. Derin doku kültür alındı. Enfeksiyon parametreleri normal olması üzerine 
Nano- Fabric Mikrobiyal Bio-Sellüloz Mebran (Epidermis eşdeğeri- Bio-SkinG) uygulaması 
yapıldı. Venöz yetmezlik kontrolü içinde kompresyon bandajı (Pütter Pro) uygulanmıştır. 2 
gün aralar ile pansuman açılarak enfeksiyon kontrolü yapılmıştır. 10. Gün sonunda yaranın 
tamamen epitelize olduğu gözlenmiştir (Resim 1,2).

Tartışma: Yanıklar, venöz ülserler, diyabetik ülserler veya akut yaralanmalar gibi 
nedenlerle ortaya çıkan defektlerde, yara bölgesinden sıvı, elektrolit ve protein kaybına 
ve bakteriyel invazyona neden olabilir. Bu süreçlerin bir kısmı eğer yara kapatılırsa veya 
kaybedilen deri bir yara örtüsü veya deri eşdeğeri ile replase edilebilirse önlenebilir (2). 
Yaraya uygun kullanılan yara bakım ürünleri ile etkili sağlanırken, hem hastanede yatış süresi 
kısalmakta, hemde maliyet düşürülebilmektedir.

Kaynak:
1- Beebe-Dimmer JL, Pfeifer JR, Engle JS, Schottenfeld D. The epidemiology of 
chronic venous insufficiency and varicose veins. Ann Epidemiol. 2005; 15:175-184. 
2- Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı Sempozyumu 18-19 Ekim 2001, İstanbul, s. 121-126
 
Anahtar Kelimeler: venöz ülser, epidermis eşdeğeri
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Resim 1 

 
Hastanın ilk geliş, debridman sonrası, epidermis eşdeğeri ve 1. hafta görüntüsü 
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P-50
SAKRAL DEKÜBIT TEDAVISINDE VAC (VAKUM YARDIMLI 
KAPAMA) VE YAKLAŞTIRMA SÜTÜRÜ UYGULANMASI
 
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kahramanmaraş
 
Giriş: Dekübit ülser uzun süreli basınç maruziyeti sonucu ciltte veya cilt altında lokalize 
doku hasarı sonucu oluşur ve bası nedeniyle kapiller dolaşımın bozulması üzerine, hipoksinin 
ortaya cıkması, yara oluşumunu başlatmaktadır (1,2). Sunulan olguda, subkutan dokuya 
kadar ilerleyen, kemik ve eklem tutulumu olmayan sakral bölgede kaviteli enfekte yaralarda 
vücut çizgilerine uygun kullanılan yaklaştırma sütürleri ile doku gerim kuvvetinin merkeze 
toplanması sağlanarak, basit ve etkili bir yöntem olarak uyguladığımız kapatma yöntemimiz 
sunulmaktadır.

Materyal ve Metod: Yüksekten düşme sonucu sol tibia ve lumbal vertebra fraktürü 
nedeniyle 1 ay yoğun bakımda takip edilip ve sonrasında servisimize devralınan hastanın 
sakrumda 7x5x4 cm nekrotik bası yarası mevcuttu, tarafımızca bakteri yükünü azaltmak ve 
granülasyonu hızlandırmak amacıyla debridman ve 3 gün ara ile 2 seans VAC (Vakum Yardımlı 
Kapama) uygulaması yapıldı. Granülasyon dokusu oluştuktan sonra vücut çizgilerine uygun 
şekilde gerim kuvvetini merkez toplamak için yara kenarlarına yaklaştırma suturları konuldu. 
Yaklaştırma sütüleri 2/0 vikril ile yara kenarlarına 1 cm mesafeden sağlıklı dokudan derin 
plandan geçilerek uygulandı. Yara kenarlarına gerginlik oluşturmayacak şekilde yaklaştığı 
mesafede dikiş düğümlendi. Seanslar sırasında gevseyen yaklastırma sütürları tekrarlandı. 
Subkutan doku yapışması ve granülasyonun artması için VAC tedavisine devam edildi. 
VAC tedavisi, 5. Seans sonrası epitelizasyonun başladığı gözlenmesi üzerine sonlandırıldı. 
Epitelizasyon için Poliakrilat yara örtüsü (HydroClean) ile pansumanlara devam edildi.10. 
gün sonnda yaranın tamamen kapandığı gözlendi.

Tartışma: Dekübit ülserler oluşumunda, ekstrensek risk faktörleri (basınç, sürtünme, 
makaslama-yırtılma, nem ve maserasyon) ve intrensek risk faktörleri (yaş, immobilite, 
enfeksiyon vb)etkili olduğu bilinmektedir. Sırtüstü pozisyonda vücut kemik çıkıntılarına 
yansıyan basıncı 40-60 mmHg iken, otururken 75 mmHg’dır. 70 mmHg’yı aşan 
2 saat süreli basınçlar ise geri dönüşümsüz doku hasarı ile sonuçlanmaktadır (3). 
Dokularda gerim kuvveti etkisi ile oluşan yaralar laterale doğru açılma eğilimindedir. 
Vücut gerim çizgilerine (Langerhans) uygun olarak kullanılan destek dikişleri 
kuvveti merkeze yöneltmekte ve yara kenarlarının yaklaşmasının sağlamaktadır. 
Sonuç olarak, belirtilen faktörlerin önlenmesinin yanısıra oluşmuş bası yaralarının tedavisi 
oldukça zor ve uzun zaman almaktadır. Ancak uyguladığımız tedavi yöntemi ile 21gün gibi 
kısa bir sürede yara tedavisi sağlanmıştır. Uygun hastalarda basit ve etkili bir yöntem olarak 
kullanılabileceği düşüncesindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: dekübit Ülser, Yaklaştırma Sütürü
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Resim 1 

 
Hastanın tedavi öncesi, VAC ve yaklaştırma sütürleri uygulanmış ve 1. aydaki görüntüsü 
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P-51
SKALPTE, DIYABETE BAĞLI DERMATIT VE SELÜLIT 
SONRASI CILT NEKROZU
 
İbrahim Yılmaz1, Mehmet Saydam1, Alper Bilal Özkardeş1, Hakan Sönmez1, 
Hülya Yağcıoğlu2, Kerim Bora Yılmaz3

1SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
2SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Polikliniği, Ankara 
3SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
 
53 yaşında kadın hasta, skalpte saçlı deride lezyonlar çıkması nedeniyle Cildiye polikliniğine 
başvurmuş ve dermatit tanısıyla medikal tedavi başlanmış. Hasta on beş yıldır Tip 2 diyabet 
tanısı ile izlenmekte ve son dönem insülin başlanan hastanın diyet ve medikal önerilerine 
uymaması nedeni ile düzensiz kan şekeri değerleri mevcut idi. İlgili klinik tarafından 
yara polikliniğine konsülte edilen hastanın skalpte 5x3 cm ebatlarında açık yarası (Figür 
1) mevcut olup açlık glukozu 549 mg/dl ve HbA1c: 13.1 olarak saptandı. Hastaneye yatışı 
yapılan hastanın yara bölgesi lokal anestezi altında debride edilerek negatif basınçlı kapama 
uygulaması ile hastanın tedavisine devam edildi. Diyabet regülasyonu için endokrinoloji 
konsültasyonu alınan ve yara kültürüründe Streptokokus Agalaktiae üremesi nedeniyle 
enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu ile uygun antibiyoterapi başlandı. Bir dönem hastane 
yatışı ile aralıklı cerrahi debridmanlar, negatif basınçlı kapama uygulamaları ile takip edilen 
hasta sonrasında taburcu edilerek ayaktan poliklinik takibine alındı. Glukoz regülasyonu, 
uygun antibiyoterapi, cerrahi debridman ve negatif basınçlı kapama ile hızlıca granülizasyon 
ve sonrasında epitelizasyonun başladığı gözlendi. (Figür 2). Beş seans negatif basınçlı kapama 
seansları sonrasında hastanın doku defektinde küçülme, granülizasyon ve epitelizasyon 
sağlanması sonrasında defekt tamamen kapandı (Figür 3).
 
Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitus, Selülit, Skalpte doku defekti
Figür 1 
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P-52
DIYABETIK HASTADA TRAVMA SONRASI AÇIK 
REDÜKSIYON INTERNAL FIKSASYON UYGULAMASI 
SONRASI OLUŞAN DOKU DEFEKTININ KAPATILMASI
 
Mehmet Saydam1, İbrahim Yılmaz1, Sultan Ayaz1, Şener Balas1, 
Hülya Yağcıoğlu2, Kerim Bora Yılmaz3

1SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara 
2SBÜ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kronik Yara Polikliniği, Ankara 
3SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Diyabetik Ayak Kliniği, 
Ankara
 
Altmış iki yaşında kadın hastaya trafik kazası nedeniyle dış merkezde açık redüksiyon 
internal fiksasyon ameliyatı uygulanmış. Hasta postoperatif insizyon hattında açılma, geniş 
doku defekti ve akıntı nedeniyle servisimize başvurdu. Hastada tibia alt uç medial ve distal 
kesimde internal fiksatörün dışarıdan görüldüğü, kemik dokunun ve tendonların açıkta olduğu 
yaklaşık sırası ile 4x3 cmlik ve 3x1 cmlik enfekte yaralar saptandı. Hasta Genel Cerrahi 
kronik yara servisine kabul edilerek lokal debridman ve uygun antibiyotik tedavisiyle negatif 
basınçlı kapama uygulanmaya başlandı. Hastanın kültür sonucu ile ile uygun antibiyoterapisi 
başlarken aynı zamanda hastaya Negatif basınçlı kapama uygulamaları ile birlikte aynı 
dönemde hastaya Epidermal Growth Faktör (Heberprot-p) intralezyoner uygulamasına 
başlandı. Negatif basınçlı kapama ve epidermal growth faktörün birlikte uygulanması ile 
önce açık doku kaybı olan yara da yabancı cisim fiksatörlerin üzerinde granülizasyon ve 
sonrasında da epitelizasyon sağlandı. Hasta rahatça mobilize olabilir halde açık yarası 
tamamen kapatılarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes Mellitüs, Doku defekti, Travmatik yara
Figür 1 
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P-53
BIR KOMPLIKASYON YARASI “KALSIYUM 
EKSTRAVAZASYONU’’
 
Hatice Küçüker, Sevinç Kanber, Kübranur Çelik
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yara Bakım Birimi, 
İzmir
 
Giriş: İntravenöz girişim ve ilaç uygulamaları, özellikle hastanede yatarak tedavi gören 
hastalarda  sıkça  uygulanılan  rutin  işlemlerdir. İntravenöz  uygulamalar  sırasında  ekstravazasyon 
yaralanması, ekimoz, flebit, hematom gibi komplikasyonlar oluşabilir. En çok rastlanan 
eksravazasyon  ajanlarından  biri de  Kalsiyumdur.  Kalsiyum Glukonat, hypokalsemi tedavisinde  
yaygın olarak kullanılır. Bu solüsyonun çevre dokulara ekstravazasyonu istenmeyen doku 
hasarlarına yol açabilir. Bu durum primer hastalığın yanında önemsiz görülse de morbiditeyi 
etkilediği görülmüştür. Ayyrıca fonksiyonel ve estetik sorunlara da neden olmaktadır. 
Bu çalışmada kalsiyum ekstravazasyonuna maruz kalan olgunun klinik seyri incelendi.
 
Olgu: 22 Yaşında erkek hasta. KBY tanısıyla takip edilen olgu Kalsiyum ekstravazasyonuna 
bağlı olarak sağ bacak anteriorda yara ile başvurdu. 8X10cm çaplı, sert kıvamda siyah renkli 
tam kat eskarlı yaranın 3 hafta öncesinde gelişen Kalsiyum infizyonunun ekstravaze olması 
sonucu geliştiği ve aile doktoru tarafından sadece lokal soğuk uygulama ve antibiyotikli pomad 
ile pansuman önerdiği anamnezle öğrenildi. Öncelikli olarak debridman planlandı. Otolitik 
debridman amacıyla Otolitik Debridman Pedi uygulanmaya başlandı. 3 günlük aralıklarla 
değişim yapılarak 5 defa uygulama yapıldı. Tam kat eskarın ayrılması gerçekleşince Plastik 
Cerrahi (PC) biriminden konsültasyon istendi. PC tarafından yaraya Negatif Basınçlı Yara 
Kapama Sistemi (VAC) başlanması önerildi. Yara Bakım Birimimizce 3 günlük aralıklarla 
7 defa uygulama yapıldı. Sonrasında kavitede yeterli dolum gerçekleşince ve granülasyon 
artımı gözlemlenince PC tarafından yara yeri parsiyel debride edildi. Uyluk lateralinden 
alınan kısmi kalınlıktaki deri grefti bacak anteriordaki defektli zemine tespit edildi. Greft 
üzerine (VAC) uygulaması düşük basınçla devam ettirildi. Greft donör sahasına Antibiyotikli 
Tül Örtü ile baskılı pansuman uygulandı. Her iki alanda da post-op sorun yaşanmadı ve 
operasyonun 10. gününde taburcu edildi. Haftalık kontrollerle poliklinikte takip edildi. 
Hastada estetik sorun dışında fonksiyonel bir sorunla karşılaşılmadı.
 
Sonuç: Eksravazasyon yaralanmaları çoğu zaman önlenebilir nitelikte yaralanmalardır.
Sık görülmemelerine rağmen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Çoğu zaman erken 
tanı ile lokalize kalarak, spontan olarak iyileşmektedir. Ancak daha çok el veya ayak 
dorsalinde görülen, geç tanı alan ciidi hasarlar fonksiyon kaybı, seri cerrahi operasyonlar 
ve hatta amputasyonlara bile neden olabilir. Bu nedenle sıkça intravenöz uygulama yapılan 
kliniklerdeki sağlık personellerinin hizmet içi eğitimleri ile bilgilendirilmesi ve bu konuda 
farkındalığın artırılması gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: Ekstravazasyon, intravenöz girişim, nekroz
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Ilk hali 
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P-54
EPIZYOTOMI INSIZYONLARINDA YARA BAKIMI 
YAKLAŞIMIMIZ
 
Melihcan Sezgiç, Perçin Karakol
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Ülkemizde halen doğumların %70 i normal yolla olmakla ve hastanelerde kayıt altındaki 
doğumların %90 ına, spontan laserasyonları önlemek adına vajen açıklığı, ve perineal bölgede 
kafa baskısı ile beyazlaşmanın görülmesini takiben Kadın doğum hekimlerince Epizyotomi 
yapılmaktadır. Epizyotominin pozitif kazançları; spontan laserasyonların önlenmesi, düzgün 
bir kesi olduğu için yara iyileşmesinin arttırılması, pelvik taban kaslarının korunması ve 
ezilmesinin önlenmesi ve fetal distresin azaltılmasır. Dezavantajları arasında ise; Yara yeri 
enfeksiyon sıklığının artması, ek kesi nedeniyle kanama hematom riski, insizyonel skar ve 
sonrasında disparoni olarak özetlenebilir.

Amaç: Hastanemiz bünyesinde Kadın Doğum kliniğince takip edilen 10 primer epizyotomili 
primipar kadın hasta, postepizyo yaklaşık 1. Haftada yüksek ateş, yaklaşık 3 cm lik median 
ve mediolateral insizyon sahalarında akıntı, kızarıklık, yara kenarlarında dehisans, ağrı ve 
bölgesel hassasiyet şikayeti ile görüldü. Hastalardan sadece 2 si diabetik olup diğer hastaların 
immunkompromize durumları yoktu. Tüm hastaların 3.gün yara yeri kültürlerinde anaerobik 
flora elemanları görülüp uygun antibiyoterapi başlanmıştı. Perineal yara iyileşmeleri REEDA 
skalasına göre değerlendirildi. Tarafımızdan lokal yara bakımı için destek alındı.

Sonuç: Tüm hastaların günlük pansumanları asepsi tekniklerine dikkat edilerek, antiseptik 
solüsyonla önden arkaya doğru yapıldı. Kuru tutulması ve çevre sahaya bariyer krem 
önerileri ile gayta ile bulaş önlenmeye çalışıldı. Ağrıyı önlemek adına peşpeşe sıcak soğuk 
uygulamalar, annelere anlatıldı. Lateral pozisyonda yatış önerilen tüm hastalara topikal 
%2 lik Chlorhexidine Digluconate içerikli kremler ile pansuman ve steril pedlerle kapama 
yapıldı. Hastalardan sadece 1 inde sekonder iyileşme gerçekleşmedi debritman sonrası 
resuture edildi. Yaklaşık 2 gün sonra klinik tabloları toplayan hastalar ortalama 1. Haftada 
eksterne edildi. Takiben alınan Kültür antibiyogramlarında üreme olmadı. Hastalar 1 hafta 
boyunca oturma banyolarına devam etti, sık emzirerek involusyon amaçlandı.

Tartışma: Epizyotomi insizyon enfeksiyonlarında seçilen teknik, kullanılan sutur materyali, 
cerrahi asepsi vs gibi faktörlerin yanında maternal hijyen bozukluğu, immunsupresif 
durumlar ve uzun travay süreleride etken olabilir. Anaerobik floranında üstüne eklenebileceği 
lokal yara iyileşmesinide engelleyen enfeksiyonların kontrolü için anne sütüne geçmeyen 
antibiyotik seçenekleri sınırlı olduğu için lokal yara bakımı örtüleri ve topikal malzemelerin 
desteğide unutulmamalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Epizyotomi insizyonu, Lokal yara bakımı
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Erken dönem epizyotomi sahası 
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P-55
KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHISI SONRASI 
SAKRAL BÖLGE BASINÇ YARALANMASINDAN 
NEKROTIZAN FASIITE: OLGU SUNUMU
 
Simay Akyüz1, Bediye Öztaş2, Sibel Erkal İlhan3

1S.B.Ü. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Cerrahi Yoğun Bakım, Ankara 
2Medipol Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara 
3Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara
 
Giriş: Nekrotizan fasiit, deri, subkutan dokular ve fasyaların ilerleyici nekrozu ile karakterize, 
yaşamı tehdit eden bir yumuşak doku infeksiyonudur. Koroner arter bypass greft (CABG) 
sonrası basınç yaralanmaları görülüyor olsa da nekrotizan fasiit nadir görülen bir olgudur. 
Amacımız; koroner arter bypass sonrası hasta eğitim ve bakımının önemini vurgulamak, 
olası risklerin önüne geçmeyi sağlamaktır.
 
Olgu: 40 yaşında, sigara kullanan, diabetes mellitus ve kronik kalp yetmezliği tanısı 
olan erkek hasta. 15 gün önce CABG operasyonu geçiren hastanın, hastanemize başvuru 
şikayeti nefes darlığı, ağrı, sakral bölgede yara varlığıdır. Hasta, sakral bölgede ortaya 
çıkan basınç yaralanmasını kaşıma yoluyla travmatize ettiğini ve tuvalet ihtiyacı dışında 
hareket etmediğini, 45 derecelik açıyla yattığını ve sürekli immobil kaldığını ifade etmiştir. 
Kontrollerimizde hipotansiyon (80/60 mm/Hg), taşikardi (nb: 125/dk), hipotermi, saturasyon 
düşüklüğü (sPo2: 88), laboratuvar değerleri; CRP: 261 mg/dl,96; WBC:32,9 µl/ml, Üre: 
67 mg/dl, Kreatinin: 1,49 mg/dl, Serum Albumin Düzeyi: 1,65 g/dl olarak tespit edilmiştir. 
Fizik muayenede sakral bölge de abse?, nekrotizan fasiit ön tanısı ile yoğun bakıma yatışı 
yapılarak, antibiyotik (meropenem 3*1, vankomisin 2*1) tedavisi başlanmış, acil debritman 
yapılmıştır. Hasta kontrollü analjezi (PCA) ile ağrı kontrolü sağlanmış ve diyeti diyabetik 
diyet olarak düzenlenmiştir. Hastaya 6 seans negatif basınçlı yara tedavisi uygulanmıştır.
 
Tartışma: Literatürde CABG operasyonu geçiren hastaların %36,4’ünde basınç yaralanması 
prevelansı bildirilmiştir. Koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat 
süresi, sedasyon süresinin uzaması, mekanik ventilatörde kalma süresi, diyabet varlığı ve 
ilk mobilizasyonun gecikmesinin basınç yaralanması gelişiminde ve ilerlemesinde rol 
oynadığı belirlenmiştir. Bunların yanı sıra post-operatif süreçte hasta eğitiminin etkinliğinin 
de değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü basınç yaralanmalarında en temel prensip, gelişimini 
önlemektir. Risk grubunda olan hastaların belirlenerek sık pozisyon değiştirilmesi, basıncı 
dağıtan özel yataklar kullanılması, derinin kuru tutulmasının önlenmesi sağlanmalıdır. Gelişen 
basınç yaralanmalarının ise zamanında ve özenle tedavi edilerek ileri komplikasyonların 
ortaya çıkması engellenmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: koroner arter bypass greft, nekrotizan fasiit, basınç yaralanması
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Intraoperatif Görüntü 
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P-56
PARMAKTA, SAATLER IÇINDE OTURAN GAZLI GANGREN 
TABLOSU
 
Melihcan Sezgiç, Perçin Karakol
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Gazlı gangren, tedavi modaliteleri çok gelişmiş olmasına rağmen hala tedavisi çokta 
mümkün olmayan bir tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Derin subkutan doku ve fasyada 
ilerleyen bu enfeksiyon, sıklıkla 72 saatten 1 haftaya kadar uzayan zamanlarda başlangıç 
gösterip Polimikrobiyal ajanlara bağlı olarak ortaya çıkar.

Amaç: 22 yaşında torna işçisi erkek hasta, yaklaşık 8 saat önce sol el 3. Parmak dorsumuna 
somun girmesi sonrası giderek artan sol elde hareket azlığı, hareketle ağrı, sıcaklık artışı 
nedeniyle acil servisimize başvurdu. Anamnezinde herhangi bir immünkompromize durum 
söz konusu değildi. Yapılan fizik muayenesinde sol el sırtında basmakla yaygın krepitasyon, 
nabazanlarda belirgin azalma, sıcaklık artışı ve kızarıklık saptandı. Herhangi bir ülserasyon 
veya bül içermeyen sahanın direkt çekilen x-ray grafisinde hava gölgeleri gözükmekte olup, 
herhangi bir fraktür hattı ya da yabancı cisim izlenmemekteydi.

Sonuç: Hastaya acil koşullar altında tetavax profilaksisini takiben, sol el dorsaline 2 adet 
lazy s şeklinde fasyotomi insizyonu yapıldı. Hasta fasyotomi sonrası el hareketlerinde 
rahatlama tarifledi. İnsizyon sırasında dorsal interosseoz kaslarda yer yer minimal nekroz 
gözlenirken, defekt sahasında kötü koku mevcuttu. Hastanın takiplerinde yara yeri kültür 
antibiyogramlarında Streptoccoccus pyogenes üredi, ona uygun antibiyoterapiler sonrasında 
el dorsalinde fasyotomileri kapatılarak alçı atel uygulamasıyla 10 gün sonra hasta eksterne 
edildi.

Tartışma: S. Pyogenes, S aureus gibi monomikrobiyal etkenlerle travmaya sekonder 
oluşabilen nekrotizan Fasiit tablolarında tablonun oturması genelde 72 saati buluyorken, 
farklı olarak bu olguda 8 saat içinde çoklu semptomla ortaya çıkmış fasiit tablosuna tanık 
olduk. Klasik tedavi modalitelerine ek olarak hiperbarik oksijen tedavisi verilmesi mortalite 
ve morbiditeyi azaltmıştır.

Anahtar Kelimeler: gazlı gangren, akut
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Yer yer nekrotik interosseoz kaslar 
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P-57
PROGRESIF BAKTERIYEL SINERJISTIK GANGREN 
(MELENEY GANGRENI): NADIR BIR OLGU
 
Yunus Gürbüz, Fatma Bilgen, Mehmet Bekerecioğlu
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim 
Dalı, Kahramanmaraş
 
Giriş: Progresif bakteriyel sinerjistik gangren ilk kez 1926 yılında Brewer ve Meleney 
tarafından tanımlanmış olup, deri ve fasyal dokunun ilerleyici nekrotizan bir enfeksiyonudur. 
Genellikle karın veya ekstermitelerde kronik bir yaranın enfeksiyonu sonucu gelişir. 
Genellikle 1-2. haftada; lokal kızarıklık, ağrı ve şişlik ile başlar. Hemen arkasından 
yüzeyel küçük bir ülser oluşur ve bu ülser radyal olarak genişlemeye başlar. Olgunlaşmış 
bir lezyonda, merkezde nekrotik bir ülser, ortada mor renkli hassas ve dejenere olmuş 
ödemli bir alan, en dışta ise parlak eritematöz bir zon vardır. Lezyonun yeni genişlemekte 
olan sınırından alınan kültürlerde mikroaerofilik veya anaerop Streptokoklar etken 
olarak saptanırken, ülsere lezyon örneğinde genellikle S. aureus, nadiren de Proteus 
ve diğer Gram negatif çomaklar ürer. Diğer nekrotizan enfeksiyonlarda olduğu gibi, 
insizyon ve drenaj ile lezyonun derinliği saptanarak, debridman yapılmalıdır (1,2). 
Çalışmada nadir bir olgu olarak Meleney Gangreni ve tedavi yaklaşımımız sunulmaktadır.

Olgu Sunumu: 32 yaşında bayan hasta, polikliniğimize sol uylukta akıntılı kötü koku açık 
yara nedeniyle müracat etti. Hastanın anamnezinde yaklaşık 1 aydır yarasının olduğu, daha 
öncesinde uyluk bölgesinde hiperemi, şişlik ve ısı artışı olduğunu ve dış merkezde abse 
boşatıldığını belirtti.
Hastanın fizik muayenesinde sol uyluk inferior lateralde 10x2 cm.lik nekrotik açık yara 
olduğu, ancak subkutan derin planda kas üzerinde uyluk posteriora ve anteriora uzanan, 
yaklaşık 30x30 cm.lik poş olduğu ve kas ve subkutan dokunun ayrık olduğu tespit edildi.
Belirgin akıntı mevcuttu. Hastanın kliniğe yatışı sonrası debridmanı yapıldı. Derin doku 
kultürler ve enfeksiyon parametreleri değerlendirildi. Derin doku kültürlerinde polimikrabial 
gram negatif basiller, gram pozitif koklar, escherıchıa colı + metisiline duyarlı staphylococcus 
aureus + corynebacterıum amycolatum ürediği gözlendi. Hastaya kültür sonuçlarına uygun 
antibiyoterapileri başlandı ve yara bölgesine dokuların yapışmasını sağlamak, enfeksiyon 
ve eksuda kontrolü için Vakum Yardımlı Kapama (VAC) tedavisi uygulandı. 1 ay sonunda 
subkutan doku ve kas dokusu yapştığı ve yara bölgesinde granülasyon dokusu oluştuğu 
gözlendi. ve hasta klasik pansuman ve sütürasyon uygulanarak takip edildi.

Tartışma: Primer olarak derialtı dokunun infeksiyonudur; fakat nadiren derin fasyaları da 
tutar. Etken multibakteriyeldir. S. aureus ve mikroaerofilik streptokoklar veya S. aureus ve 
Gram-negatif bir basil (sıklıkla Proteus türü) etken olarak bulunur. Tedavi edilmediği takdirde 
progresif olarak genişleyen halkalar tarzında etrafa yayılır ve dramatik bir görüntü alır (2).
 
Anahtar Kelimeler: meleney, gangren
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Resim 1 

 
Hastanın 1. gün, debridman sonrası, 10. gün ve 21. gün görüntüsü 
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P-58
KRONIK YARA BAKIMINDA KLINOPTILOLIT ETKINLIĞI
 
Hasan Anık
Gaziemir Belediyesi, İzmir
 
Amaç: Bu çalışmada volkanik bir mineral olan klinoptilolit (zeolit) etkinliği kronik yara 
bakımında klinik olarak araştırılmıştır. Bu mineral değişik alanlarda kullanımda olup tıbbi 
uygulama olarak detoks, yara bakımı ve cilt bakımı gibi amaçlarla da kullanımı mevcuttur. 
MANC (modified,activated,natural,clinoptilolite) olarak bilinen madde içeren; volkanik 
kayalar üzerinde yer alan zeolit elementlerden biri olup yara bakım tozu içinde ağ biçiminde 
kristal kafes yapısı nedeniyle geniş bir yüzeye sahip alüminyum silikat içermektedir. 
Absorban özelliği nedeniyle katyonların iyon değiş-tokuşunu sağlama yeteneğine sahip 
olduğu bildirilmiştir.

Yöntem-Gereçler: Bu çalışmada medikal amaçlı kronik yara bakımı için deride harici lokal 
kullanıma uygun toz halinde ürün kullanılmıştır. Klinik etkinliği gözlemek amacıyla; 2019 
yılı ocak-ağustos arasında 6 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 12 hasta yara bakımı ve 
takibi amacıyla bu çalışmaya alındı ortalama yaş kadınlarda 78.0 erkeklerde ise 74.33 tür.

Bulgular: Hastalara ait takip sonuçları her iki cinsiyete ait karşılaştırılmalı olarak Tablo.1 
de verilmiştir. Bir vakaya ait başlangıç ve 20.gün yara görüntüsü Resim.1 de verilmiştir. 
Ortalama takip süresi 6 hafta olarak uygulanmıştır. Her iki cinsiyette de eşit sayıda bası 
yarası, diyabetik ayak yarası, venöz ülser klinik takibe alınmıştır. Hastalara günlük pansuman 
halinde toz ürün kullanılarak haftalık görüntüleri kaydedilmiştir. Ürünle ilgisi şüpheli 
olmakla birlikte, erkek bir hastada uygulamadan bir gün sonra yara nekrozu artmış olarak 
gözlendiğinden çalışma dışı bırakılmıştır.

Sonuçlar: Çalışma sonucunda şu noktalar dikkat çekicidir:
1-Yara iyileşmesi oranı kadınlarda %50, erkeklerde %66.66 olup ürün etkili bulunmuştur.
2-Yara evresinde duraksama kadınlarda %50, erkeklerde %16.6 olup kadınlarda anlamlı 
olarak yüksek bulunmuştur.
3-Yara evresinde kötüleşme kadınlarda gözlemlenmezken, erkeklerde %16.6 oranında 
saptanmıştır.
4-Yaklaşık 16 cm² alana sahip bir yaranın aylık tedavi maliyeti 90₺ olarak hesaplanmıştır. 
Çalışma sonucunda kullanılan yara bakım ürününün etkili, kolay uygulanabilir, pratik, 
maliyet-etkin, tolere edilebilir olduğunu düşünmekteyiz. Ürünün, yara ve çevresinde 
nemin azalması halinde ve kuru yaralarda kullanım kısıtlılığı-uygunsuzluğu olduğunu 
gözlemledik. Ürün kullanımında buna dikkat edilmesi ve geniş ölçekli çalışmalarla etkinliğin 
değerlendirilmesi uygun olacaktır.
 
Anahtar Kelimeler: klinoptilolit, kronik yara



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

166

Başlangıç ve 20.gün yara görünümü 

 
 
Tablo.1:Vakalara ait sonuçlar

KADIN (6) 
SAYI

ERKEK (6) 
SAYI

BASI YARASI 4 4
DİYABETİK AYAK YARASI 1 1
VENÖZ ÜLSER 1 1
ORTALAMA KULLANIM SÜRESİ 6 HAFTA 6 HAFTA
YARADA İYİLEŞME 3 4
YARADA DURAKSAMA 3 1
YARADA KÖTÜLEŞME - 1
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P-59
INSAN ISIRIĞI SONRASI KULAK AMPUTASYONLARI
 
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç, Mehmet Bozkurt
SBÜ Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş: Hayvan ısırığı sonrası insanlarda oluşan doku defekti çok sık olmakla beraber, insan 
ısırıkları sonrası yaralanmalarda nadir değildir. Daha çok kasti yaralama amacıyla yapılmakla 
birlikte seçilen dokular, periferde yer alan kompozit doku içeren el parmakları, kulak ya 
da burun gibi yapılardır. Tipik olarak insan ısırığı hastaları, 20-30 yaş arası ve özellikle 
erkektir. Ezilmelerden kopmalara kadar farklı aşamalarda olabilen ısırıklara bağlı enfeksiyon 
etkenleride ısırılanın kendi cilt florası yada ısıranın ağız florası kaynaklı olabilir. Gelişen yara 
enfeksiyonlarının çoğu, Streptokok, Stafilokok, Moraxella, Bergeyella ve Capnocytoghaga 
gibi etkenler olmak üzere polimikrobiyal olarak meydana gelir.

Amaç: Kliniğimize aralıklı olarak başvuran 5 insan ısırığına bağlı kulak amputasyonu 
olgusunda, defekti heliksin %30 unda olan 2 olgu Converse in tünel flebi ile, 1 lobül defekti 
olan olgu ilerletme flepleri ile, 2 totale yakın tam kat kıkırdak ve yumuşak doku defekti 
olan hasta ise multipl kostal kartilaj, interpolasyon flepleri vs ile rezerve edilerek birkaç 
basamakta defekt onarımı sağlandı. Postop ateşleri olmayan hasta ortalama 1. Haftalarında 
eksterne dildi. Antibiyoterapilerine 1 hafta devam edildi.

Sonuç: Tüm hastalar acil serviste görülerek tetanoz profilaksisini takiben Plastik cerrahi 
kliniğine interne edildi. Ampirik Amoksisislin Klavunat proflaksisi başlandı. Tüm hastalar 
kozmetik amaç gözetilerek erken dönemde operasyona alındı. Postop izlemlerinde hiçbirinde 
ateş, yara dehisansı, ısı ve sıcaklık artışı vs gibi enfeksiyon belirtileri gelişmedi.

Tartışma: Hayvan ısırıklarına kıyasla insan ısırıklarında enfeksiyon olasılığı daha yüksektir. 
Ayrıntılı değerlendirme, yaranın iyice temizlenmesi ve kulak, burun gibi dokuların 
rekonstrüksiyonunda, erken dönemde ve mümkünse tek seanslı defekt onarımı yöntemlerine 
başvurulmalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: insan ısırığı
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Eş seanslı kıkırdak grefti ve cilt flebi uygulanan hasta 
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P-60
SAÇLI DERIDE BASI ÜLSERI OLGUSU
 
Canan Bulut Ayaz1, Sevil Alkan Çeviker2, Hüseyin Oğuzhan İnan3, 
Mustafa Yılmaz2

1Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel 
Cerrahi, Kütahya
 
Giriş: Bası yaraları, yatağa bağımlı, immobil hastalarda, uzun süre basınca maruz kalan 
dokularda iskemi sonrası gelişen ve sıklıkla vücudun kemik çıkıntılarının olduğu yerlerde 
saptanan yaralardır. Risk faktörleri; yaşlılık, genel durum bozukluğu, ileri dönem kalp 
yetmezliği, immobilizasyon, nörolojik defektler, malnütrisyon, diyabet gibi altta yatan 
hastalıklar ile ödem, sürtünmenin oluşturduğu cilt travması ve yara enfeksiyonu gibi lokal 
faktörlerdir. Bası yaralarının tedavisinde konservatif tedavi (infeksiyonun kontrolü, yara 
bakımı ve pansumanı, risk faktörlerinin azaltılması) ile cerrahi tedaviler rol alır. Bu olgu 
sunumunda yara kültüründe üreme olmayan bu nedenle antibiyotik tedavisi verilmeyen sadece 
pansuman skarsız iyileşme sağlanan saçlı deride bası ülseri olgusu sunulması amaçlandı.
 
Olgu: Yirmi yaş, 37 kilo erkek doğuştan serebral palsi (SP) hastası yoğun bakım 
ünitesine aspirasyon pnömonisi tanısı ile yatmış. Takiplerinde entübe takip edilen hasta 
yatışının 195. gününde tarafımıza saçlı deride nekroze yaraları nedeniyle konsülte edildi. 
Fizik muayesinde ateş 36.2°C, kan basıncı 120/80 mmHg, nabız 88/dakika, genel durumu 
kötü ve entübe idi. Hastanın SP nedeniyle postür bozukluğu, kol, boyun ve bacaklarında 
kontraktürleri mevcuttu. Bu nedenle mekanik ventilator bağlı olarak takip edilen hastaya 
pozisyon verilme zorluğu mevcuttu.  Hastanın occipital bölgede ever 1-2 ve evrelendirilemeyen 
nekroze yaraları mevcuttu. Laboratuvar bulgularında, lökosit 8100/mm3, trombosit 196 000/
mm3, hemoglobin (Hb) 9.1 gr/dl, C-reaktif protein (CRP); 18 mg/lt, albumin: 2 g/dl olarak 
saptandı. Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile kanama profili tetkikleri normal sınırlarda 
saptandı. Hastadan sağlam dokudan yara kültürü gönderildi. Yara kültüründe üreme olmadı. 
Hastaya antibiyotik tedavisi başlanmadı.Hastanın albunin değei <2 g/dl olması üzerine 
albumin ve Hb değerinin <10 olması üzerine eritrosit replasmanları yapıldı. Hastaya yaraları 
için serum fizyolojik ile basınçlı yıkama yapılıp stigma krem ile 1x1 günlük pansuman 
yapıldı. Tedavi öncesi ve sonrası saçlı deri Resim 1’de görülmektedir. Pozisyon değişimi ve 
pansuman ile debridmana gerek kalmadan, 18. günde tamamen iyileşme gözlendi.

Sonuç: Seçilmiş hastalarda, pozisyon değişimi, etkili pansuman, yara bakım ürünlerinin 
kullanımı, hastanın altta yatan düzeltilebilir risk faktörlerinin düzeltilmesi ile sistemik 
antibiyotik tedavisi ve debridmana gerek kalmadan bası ülserlerinin tedavi edilebileceği 
kanaatindeyiz.
 
Anahtar Kelimeler: Saçlı deri, bası ülseri, topikal tedavi
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Resim 1 

 
Tedavi öncesi ve sonrası saçlı deri 
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P-61
YARA IYILEŞMESI VE OKSIDATIF DENGE
 
Rukiye Demir
Samsun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Ana 
Bilim Dalı, Samsun
 
Yara, çeşitli etkenler ile oluşabilen ve dokunun normal anatomik yapı ve fonksiyonunun 
kaybolması olarak tanımlanmaktadır. İyileşme süreci immünolojik ve biyolojik sistemlerin 
koordineli çalışması ile olur. Cildin yaralanması ile iltihaplanma, yeni doku oluşumu ve 
matrisin yeniden şekillenmesi gibi bir dizi olay başlar. Erken enflamatuar faz sırasında, 
polimorfonükleer lökositler ve makrofajlar yaralı dokuya sızar. Aktive olduklarında, 
savunma mekanizmalarının bir parçası olarak büyük miktarda reaktif oksijen türü üretirler. 
Oksidatif denge, serbest radikallerin oluşum hızı ile ortadan kaldırılma hızındaki denge 
olarak tanımlanmaktadır. Bu radikallerin oluşumunda artma veya ortadan kaldırılma 
hızında azalma sonucu oksidan-antioksidan dengenin bozulması oksidatif stres olarak 
adlandırılır. Oksidan-antioksidan denge açısından bakıldığında travmaya uğramış 
hücrelerde membran bütünlüğünün zedelenmesi ve ortama süperoksit gibi radikallerin 
salınımının artmasına bağlı olarak yaralı dokuda oksidatif stres tablosunun oluştuğu görülür. 
Süperoksit dismutaz (SOD),  Katalaz (CAT), ve Glutatyon peroksidaz (GSH-Px)’ın antioksidan 
aktiviteleri enzimatik antioksidan savunma olarak tanımlanmaktadır. SOD, oksidasyon 
sonucu NADPH tarafından oluşan süperoksit anyonlarını moleküler oksijen ve hidrojen 
peroksite (H2O2) katalize eden enzimdir. SOD1, topikal olarak uygulandığında yara iyileşme 
sürecini kısalttığı gösterilmiştir. SOD2 deri yaralanmalarında granülasyon dokusu nötrofilleri 
tarafından yüksek seviyede salınmaktadır SOD3, başta fibroblastlar olmak üzere çeşitli 
hücrelerce salınmaktadır. Biyolojik sistemlerde oluşan H2O2’in, oksitleyici özelliği nedeniyle 
ortamdan uzaklaştırılması gerekir. H2O2’in uzaklaştırılması CAT ve GSH-Px enzimleri 
tarafından gerçekleştirilir. Katalaz, hücre içi H2O2 seviyesinini düzenlemekte görev alır. Düşük 
konsantrasyonlardaki H2O2, öncelikle GSH-Px tarafından hidrojen peroksit ve suya indirgenmiş 
olur. Bu enzimler inflamatuar dönemde yara bölgesinde yüksek seviyede bulunmaktadır. 
İyileşme esnasında artan antioksidan enzim ekspresyonunun artan oksidatif strese uyum 
amacıyla arttığı ileri sürülmüştür. Detoksifikasyon normal yara iyileşmesinde büyük bir 
öneme sahiptir.
 
Anahtar Kelimeler: Yara iyileşmesi, Oksidatif denge, Antioksidan enzim
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P-62
KRONIK AYAK ÜLSERI OLAN BIR HASTADA MODERN 
YARA TEDAVI YÖNTEMLERININ AŞAMA AŞAMA BIRLIKTE 
UYGULANMASI: OLGU SUNUMU
 
Cem Aydoğan1, Nigar Türkmen2, Aylin Günay2, Kübra Topuk1, Fatma Nur Demir2

1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Ankara
 
Diabetik ayak ülserleri kronik yaralardır. Agresif ve multidisipliner yöntemler kullanılarak 
iyileştirilebilirler. Kronik diabetik ayak yaralarında altta yatan fizyolojik bozukluklar 
neticesinde (anjiogentik cevabın azalması, nöropati, ve iskemi) fonksiyonel ve anatomik 
bütünlük bozulmaktadır. Bizim bu sunumdaki amacımız merkezimizde başarılı bir şekilde 
tedavi edilmiş diabetik ayak ülserli bir hastanın, yara iyileşmesinde son dönemlerde önem 
kazanmış tedavi yöntemlerini aşama aşama birlikte kullanarak zor olan bu patolojinin 
yönetimine bir bakış açısı getirmektir. Ayrıca kronik ayak yaralarının tedavisinde 
multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamaktır
 
Seksen yaşında erkek hasta sağ topukta Wagner IV iyileşmeyen yarası nedeniyle başvurdu. 
Hastanın özgeçmşinde koroner arter hastalığı (KAH), Serebrovasküler olay (SVO), tip 2 DM, 
hipertansiyon, periferik arter hastalığı mevcuttu. Hastanın fizik muayenesinde sağ topukta 
5x6 cm Wagner IV nekrotik ülseri vardı. Sağ ayak distal nabızları alınmıyordu. Hastaya MR 
anjio yapıldı. Bilateral ana iliak proksimalinde darlık, sağ femoral arterde profunda ayrım 
yerinden sonra 20 cm lik bir alanda obstrüksüyon saptandı. Hastaya Kalp Damar Cerrahisi 
tarafından sağ femoro-popliteal PTFE graft ile femoro popliteal by pass yapıldı. Sağ ayak 
distaline neovaskülerizasyon sağlanmış oldu. Eş zamanlı olarak nekrotik yarası Genel Cerrahi 
tarafından debride edildi.Yatışı esnasında kan şekeri Endokrinoloji tarafından düzenlendi. 
Enfeksiyon Hastalıkları gözetiminde kültür sonuçlarına göre antibiyotikleri verildi. Hasta 
daha sonra Başkent Üniversitesi Kronik Yara polikliniğinde takip ve tedavisi yapılmak 
üzere taburcu edildi. Yatışı esnasında Neovaskülerzasyon sağlanan hastaya sitoproteksiyon, 
endoteliyal ve fibroblast proliferasonunu artırmak amacı ile 10 doz intra lezyoner Epidermal 
Growth Faktör (EGF) (Heberproth-P®) kullanıldı. Sonrasında hem granülasyonu arttırma 
hemde yara alanını küçültmek amaçlı gümüş içerikli süngerler ile 2 hafta negatif basınçlı 
yara tedavisi (Exudex ®) uygulanmıştır.Granülasyon tam anlamı ile sağlandıktan ve yara 
kontrakte olduktan sonra hasta yaranın kapılması için ek cerrahi işlem istememiştir. Bu 
yüzden yaranın kapatılması için proheal ® kullanılmıştır. Yaranın tamamen epitelize olması 
başvurudan 3 ay sonra olmuştur.
 
Bu vaka takdiminden elde ettiğimiz sonuç; İyileşmesi zor olan diabetik ülser yarasının 
debridman, neovaskülerizasyon ve yara bakımında yeni tekniklerin uygulanmasının aşama 
aşama birlikte yapılarak göreceli olarak kısa bir sürede iyileşmesinin ancak multidisipliner 
yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulamaktır
 
Anahtar Kelimeler: Egf, Diabetik Ülser, Multidisipliner Yaklaşım
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Kronik ayak ülseri olan bir hastada modern yara tedavi yöntemlerinin aşama aşama 
birlikte uygulanması: Olgu sunumu
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P-63
ORF TANILI HASTADA POVIDON IYOT ILE PANSUMAN 
SONRASI GELIŞEN KONTAKT DERMATIT
 
Sevil Alkan Çeviker1, Mustafa Yılmaz1, Canan Bulut Ayaz2, 
Hüseyin Oğuzhan İnan3, Seda Şişman Yılmaz4

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya 
2Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel 
Cerrahi, Kütahya 
4Altındaş İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Kütahya
 
Giriş: Poxviridae ailesi, Parapox virüs genusuna ait Parapox virüslerin etken olduğu, 
orf, ektima kontagiozum  ya da kontagiyöz püstüler dermatit  olarak  da  bilinen,  
koyun  veya  keçi  gibi  küçükbaş hayvanlardan virüsün insanlara bulaşmasıyla 
ortaya çıkan mukokütanöz zoonotik hastalıktır. İnsanlara direkt veya indirekt 
temas ile bulaşır. Sıklıkla el parmaklarının dorsalinde ortaya çıkan genellikle tek 
nodüler cilt lezyonlarına neden olur ve genellikle 4-8 haftada spontan iyileşir. 
%10 Povidon İyot Solüsyonu geniş spektrumlu bir antiseptik olarak bakterisidal, virusidal 
özellikleri nedeniyle tıbbi bakım ünitelerinde yaygın kullanımı olan bir gramında %10 
İyot bulunduran 100 mg poli-1-vinil-2-prolidondur. Ancak İyottan daha az irritan olmakla 
beraber lokal cilt reaksiyonlarına (irritan kontakt dermatit, kimyasal yanık gibi çeşitli 
cilt reaksiyonları) yol açabilir. Bu vaka sunumunda orf nedeniyle enfeksiyon hastalıkları 
polikliniğimizde takipli hastanın pansumanında povidon iyot kullanılması sonrası gelişen 
kontakt dermatitin sunulması amaçlandı.

Olgu: Yetmiş yaş hayvacılıkla uğraşısı bulunan erkek hasta enfeksiyon hastalıkları 
polikliniğimize sağ el sırtında yaklaşık 2x2 cmlik boyutunda, papüller görünümlü, ortası 
açık krutlu ve palpasyonla hassas bir papül tespit edildi. Hastanın fizik muayenesinde özellik 
saptanmadı. Cilt bulguları ve hastanın öyküsünde küçükbaş hayvan teması olan hastaya orf 
enfeksiyonu tanısı konuldu. Elini koruması gibi semptomatik önerilerde bulunulan hastaya 1 
hafta sonra poliklinik kontrolü önerildi. Hasta kontrole gediğinde hastanın başvurduğu acil 
serviste hastaya povidon iyot ile günlük pansuman yapıldığı öğrenildi. Lezyonun yaklaşık 
7x7 cmye ulaştığı saptanan hastaya bu pansumanı yaptırmaması söylendi. Sadece gazlı bezle 
yara kapatıldı. 1 hafta sonraki kontrolünde yaranın küçülme eğiliminde olduğu saptandı.

Sonuç: Tedavi verilmeden dahi skar dokusu bırakmadan iyileşebilen bu hastalıkta, sıklıkla 
komplikasyonlar gereksiz tedavi uygulaması yapılan hastalarda görüldüğü unutulmamalıdır.
 
Anahtar Kelimeler: Orf, Povidon İyot, Kontakt Dermatit
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Resim 1

 
Hastanın ilk başvuru, povidin iyot sonrası ve sadece gazlı bezle kapama sonrası elindeki lezyon 
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P-64
POVIDON IYOT KULLANIMINA BAĞLI EKSTREMITEDE 
OLUŞAN DERMATIT VE NEKROTIK ÜLSER: IKI OLGU 
SUNUMU
 
Mert Özbek, Volkan Güner, Habibe Bozdemir, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
 
Giriş: Saf iyot içeren tentürdiod yakıcı etkisi ve hipersensitivite reaksiyonları nedeniyle terk 
edilerek, yıllar önce onun yerini alan povidon iyot %10 solüsyonu yaygın olarak başarı ile 
kullanılmaktadır. Povidon İyot solüsyonu, iyodin ve polivinilpirolidonun(PVP) suda çözünür 
kompleksi içeren bir iyotlu polivinil polimeridir.Bu birleşim, bakteri, mantar, protozoa ve 
virüslere karşı geniş spektrumlu bir antiseptiktir.Fakat zaman içinde povidon iyota bağlı olarak 
da ciddi komplikasyonlar nadir olarak bildirilmiştir.Povidon İyot solüsyonu ile cilt temizliği 
uygulanan hastalarda da, kontakt dermatit, yanık gibi ciddi yan etkiler görülebilmektedir. 
Önceden yara tedavileri için gittikleri sağlık kuruluşlarında uzun süreli povidon %10 iyot 
solüsyon çözeltisi kullanılması sonucunda iki olguda meydana gelen kimyasal iyot yanığı ve 
tedavi süreci bildirilecektir.

Olgular:
Olgu 1: Hasta bir sağlık kuruluşunun göğüs hastalıkları kliniğinde pulmoner emboli tanısıyla 
12 gün tedavi görmüştür. Yatışının ikinci günü gaiter alanı medial bölgesinde ülser açılması 
sebebiyle orada 10 gün boyunca tek yara tedavisi ayağı her gün povidon iyota sokulması 
olmuştur. Ekstremitedeki yara ilerleyip nekrotik hale gelmiş, taburcu edilen hasta 4 gün 
sonra tarafımıza başvurmuştur. Muayenesinde ekstremitede posttrombotik venöz ülser ve 
yer yer nekrotik alanlar belirlenmiştir(Resim 1). Hastaya ameliyathanede cerrahi debridman 
sonrası, debridmana devam etme amacıyla poliakrilat ve ringer solüsyonlu örtü uygulandı. 
Yara izotonik ile yıkandıktan sonra antiseptik olarak poliheksanid/betain solüsyonu 
kullanıldı. Hastanın yara yönetimine eş zamanlı olarak venöz trombozuna yönelik uygun 
antikoagülan tedavisi düzenlendi. Nekrotik yarası tamamen iyileşerek hasta 12 gün sonra 
taburcu edildi(Resim 2).
Olgu 2: Hasta gaiter alanı aşil tendonunun lateralinde yine kendisine daha önce yapılan 
yara yönetimine bağlı yara ve ayağın nekrozuyla başvurdu.(Resim 3)Yapılan muayene ve 
Doppler ultrasonografide vena saphena parvada ciddi yetmezlik görüldü. Hidrokolloidle yara 
tedavisiyle eş zamanlı olarak vena saphena parva reflüsü için ameliyat ve debritman önerildi.
Fakat hasta cerahi işlemi kabul etmediği için yara yönetiminde %5 oranında chlorhexidine 
acetate içeren örtü ve debritman jeli önerileri ile taburcu edildi.
 
Sonuç: Povidon iyota bağlı cilt reaksiyonları ender bildirilen ancak ciddi komplikasyonlardır.
Özellikle açık yaralarda kullanımında povidon iyotun cilt altı dokusuna hızlı nüfuz edip o 
bölgede birikerek lokal ve sistemik komplikasyonlara sebebiyet verdiği unutulmamalıdır.
Meydana gelen kontakt dermatit ve kimyasal yanık hastalarda ciddi morbiditelere sebep 
olmaktadır. Povidon iyot gözüktüğü kadar masum bir ajan değildir. Yara temizliği için, aynı 
etkiye sahip diğer antiseptik ajanlar her zaman akla getirilmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal iyot yanığı, Povidon iyot, Yara yönetimi
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Resim 1(sol üst)/Resim 2(sağ üst)/Resim3(alt) 

 
Resim 1 (Olgu 1(16/10/2019)) Resim 2 (Olgu 1(28/10/2019)) Resim3 (Olgu 2(20/08/2019)) 
 

 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

178

P-65
DIYABETIK AYAK ENFEKSIYONU VE PERIFERIK ARTER 
HASTALIĞI OLAN BIR OLGUDA BAŞARILI HIPERBARIK 
OKSIJEN TEDAVISI UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
 
Engin Akın, Taylan Zaman, Recep Özkan, Münire Kübra Özgök Kangal
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi.Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı, 
Ankara
 
Giriş: İyileşmeyen yara nedeniyle ekstremite ampütasyonuna ve hatta ölüme yol açabilen 
diyabetik ayak (DA),diyabetin en önemli komplikasyonlarındandır. Nöropati, vasküler 
hasar ve buna bağlı olarak gelişen iskemi DA kavramı içinde yer bulan patolojilerdir(1). 
Kronik yaraların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin (HBOT) kullanımı, ön planda,yara 
ve çevresinin oksijenlenmesini arttırmaya ve böylece hipoksi nedeniyle bozulmuş olan 
yara iyileşme proçesini düzeltmeye yöneliktir (4,5).Bu yazıda kronik iskemi zemininde 
ayağında yara gelişen diyabet bulunan bir hastada, uygun yara bakımı ve HBOT sonuçları 
değerlendirilecektir.

Olgu Sunumu: 58 yaş erkek hasta, sol ayak 1.parmakta ve sol ayak topuk bölgesinde 
iyileşmeyen yara şikayeti ile kliniğimize başvurdu. On yıldır Diabetes Mellitus, Hipertansiyon 
ve Kronik Böbrek Hastalığı mevcut. Hastaya 2010 yılında koroner bypass yapılmış. Hastanın 
Ocak 2019 tarihinden itibaren yaraları gelişmeye başlamış. İlk olarak sol ayak başparmakta, 
daha sonrasında (1 ay sonra) sol ayak topuk kısmında yara gelişmiş. Kliniğimize 
başvurduğunda başparmaktaki yarası kuru nekrotik ve sınırlı parmağın tamamına yayılmış, 
topuk lateralindeki yarası ise 8*10 cm çaplı üzeri sarı nekrotik yüzeyel ülser görünümünde 
idi.Sol ayak başparmağı 19.07.2019 tarihinde ampute edilmiş. Alt ekstremite arterlerinde 
saptanan obstrüksiyon nedeni ile hastaya 04.04.2019 tarihinde anjiyoplasti yapılmış. 
02.08.2019 tarihinde tarafımıza başvuran hastaya HBOT planlandı. Eş zamanlı olarak 
VAC (Vacuum Assisted Closure) tedavisi uygulanan hastaya, Diyabetik ayak enfeksiyonu 
sebebiyle 2.5 ATA’da (Atmosfer Absolü) 120 dakika süreyle, haftada 5 gün olmak üzere 
toplam 30 seans HBOT uygulandı.  Son HBOT seansını 16 Ekim 2019 tarihinde tamamlayan 
hastaya 17 Ekim 2019 tarihinde greft operasyonu uygulandı, sonrasında pansuman ile takip 
edilen yara başarıyla kapandı.

Tartışma: HBOT tedavisinin antihipoksik, antiödem, antienfeksiyoz ve yara iyileşmesini 
hızlandırıcı etkileri bulunmaktadır(2). HBO tedavisi fibroblastik aktiviteyi, kollajen 
üretimini ve neovaskülarizasyonu artırarak, bununla birlikte epitelizasyonu da destekleyerek 
yara iyileşmesini hızlandırır. Bu vakamızda gerekli vasküler girişimler sonrasında HBO 
tedavisi ve uygun yara bakımı ile hastada herhangi bir uzuv kaybı meydana gelmemiştir. 
Diabetes Mellitus, Periferik vasküler hastalığı için majör risk faktörü oluşturmakta ve hem 
de mortalite ve morbiditede yükselmeye sebep olmakta(6). Periferik vasküler hastalığı olan 
hastalarda HBOT uygulanmasının ekstremitelerdeki amputasyonları ve hospitalizasyon 
süresini azaltabileceği değerlendirilmiştir(3).
 
Anahtar Kelimeler: Buerger hastalığı; Diabetes Mellitus; Hiperbarik Oksijen Tedavisi
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PAH, Diyabetik Ayak 

 
Olgumuzun yarasının kapanma aşamaları. 
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P-67
SIRKUMSIZYON SIRASINDA TOTAL GLANS PENIS 
NEKROZU
 
Perçin Karakol, Melihcan Sezgiç
SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana 
Bilim Dalı, İstanbul
 
Giriş; Sünnet (Sirkumsizyon), eski Mısır ve Hz. İbrahim döneminden bu yana islam 
toplumlarında devam eden bir gelenektir. Zaman içinde ehil olmayan ellerden, teknikte de 
değişimler yapılarak, günümüzde hastane şartlarında asepsi kurallarına uygun olarak başta 
Ürolog ve Çocuk cerrahi hekimleri olmak üzere Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi uzmanları 
tarafından da yetkinliği olan profesyonellerce yapılır duruma gelmiştir. Cinsel olarak aktif 
erkeklerin %40 ının sorunu olarak bilinen “Prematür Ejakulasyon”un nedenleri arasında 
mevcut sünnet hataları halen başı çekmektedir.

Amaç: Hasta, tarafımıza başka bir ilden ambulans koşulları ile transfer edildi. Sünnet 
sırasında yanlış bir uygulama sonucu, glans penisin total kesisi, aşırı kanama ile aynı ilde 
başka bir merkeze götürülen hasta vital bulgularının stabilizasyonu sonrası devralındı. 7 
Yaşındaki erkek hasta kliniğimize başvurusunun 1. Gününde tam kat nekroz sahası alınarak 
yerine asellüler dermal matriks Matriderm®2 mm kapatıldı. Hastanın pansumanları günlük 
yara bakım ürünleri ile yenilenerek günlük 120 dakika 2.5ATA basınç ile hiperbarik oksijen 
tedavisi ile desteklendi. Postdebritman 10. Gününde ikinci seansı planlanan hastanın defekt 
sahası mukoza grefti ile kapatıldı, testesteron içerikli pomadlar ile postop izlem sağlandı.

Sonuç: İdrar sondası ile takip zorluğu, striktür gelişebilme riski nedeniyle yara yatağı hazır 
olmadığı için tek basamaklı değil 2 basamaklı greftleme tercih ettiğimiz bu olgunun 3. Ay 
kontrolünde, glans duyarlılığı minimalize, iki nokta duyarlılığı yaklaşık 1 cm de, eğik işemesi 
mevcuttu. Ancak ona rağmen striktür yada ağrılı işemesi yoktu.

Tartışma: Mevcut defekt sahalarında çoğu kez özel bölgelerde dermis oluşturabilecek 
vaskuler yatak sağlanma aşaması çok zor olup, Matriderm®2 mm lik asellüler matriksinin, hızlı 
hücre migrasyonunu uyarıp vaskuler yatağı zenginleştirmek suretiyle yara rejenerasyonunu 
hızlandırdığını düşünüyoruz.
 
Anahtar Kelimeler: sirkumsizyon, matriderm®



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

181

Debritman sonrası Matriderm® ile yara hazırlığı 
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P-68
RAOULTELLA ORNITHINOLYTICA’YA BAĞLI DIYABETIK 
AYAK ENFEKSIYONU
 
Sevil Alkan Çeviker1, Mustafa Yılmaz1, Alaaddin Oktar Üzümcügil2, 
Canan Bulut Ayaz3, Seda Şişman Yılmaz4

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kütahya 
3Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya 
4Altındaş İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Kütahya
 
Giriş: Raoultella ornithinolytica, doğada, balıklarda ve böceklerde bulunan Enterobacteriaceae 
familyasına ait gram-negatif kapsüllü aerobik bir basildir. R. ornithinolytica nadir olarak 
insan enfeksiyonlarına neden olur. Bu vaka sunumunda, çiftçilikle uğraşan bir hastada 
gelişen R. ornithinolytica etkenli diyabetik ayak enfeksiyonlu olguyu paylaşmayı amaçladık.

Olgu: Altmış beş yaşında erkek hasta hastanemize ateş ve sağ ayağında kötü kokulu yara 
ile başvurdu. Hastanın öyküsünde tip 2 diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon, dislipidemi 
dışından kronik hastalık yoktu. 15 gün önce ayağına tarlada gezerken kıymık battığı ve aile 
hekimi tarafından çıkarıldığı ve tetanoz profilaksisi ile amoklavin-klavulonik asit tablet 2x1 
/gün verildiği öğrenildi. Fizik mueyenesinde genel durumu orta, bilinci açık, ateş:38,5°C 
idi. Hastanın sağ ayak sırtında büllöz lezyonu ve ayak altında akıntısı vardı. Hasta septik 
tablosunun da olması üzerine yatırıldı. Diyabetik ayak enfeksiyonu ön tanılı hastadan ateş 
yüksekliğinin de olması üzerine 2 şişe kan ve yara kültürleri alındıktan sonra ampirik 
olarak piperasilin-tazobaktam tedavisi başlandı. DM için insulin tedavisi alan hastanın 
parmak ucu kan şekeri 525 olarak tespit edildi. İnsülin tedavileri düzenlendi. Hastanın 2. 
parmakta nekrozu olması üzerine BT anjiografi istendi. Hastada stenoz tespit edildi. Tedavisi 
düzenlendi. Hastanın nekroz hattı oturunca parmak amputasyonu yapıldı. Hasta 48 saat sonra 
kan kültürünün sonuçları negatifti, fakat yara kültürü R. ornithinolytica olarak sonuçlandı. 
İzole R. ornitinolytica piperasilin- tazobaktama duyarlı olduğundan tedavi değiştirilmedi. 
Hasta 15 günlük hastanede yatışı sırasında klinik ve laboratuvar parametrelerinin düzelmesi 
üzerine taburcu edildi. Poliklinik takiplerinde problem yaşanmadı.

Sonuç ve Tartışma: Literatürde nadir de olsa Raoultella ornithinolytica’ya bağlı 
daiyabetik ayak enfeksiyonlu ve nekrotizan fasit gelişen olgular bildirilmektedir. Diyabetik 
ayak enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisinin yönlendirilmesi amaçlı yara kültürleri 
mutlaka tedavi öncesi alınmalıdır. Ayrıca nadir mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonların 
gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Kaynaklar:
1. Solak Y, Gul EE, Atalay H, Genc N, Tonbul HZ. A rare human infection of 
Raoultella ornithinolytica in a diabetic foot lesion. Ann Saudi Med. 2011:31: 93-4. 
2. Kabbara WK, Zgheib YR. Diabetic foot infection caused by Raoultella 
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ornithinolytica. American Journal of Health-System Pharmacy. 2015: 72(24):2147–9. 
3. Edward Mirigliano DPM. Case study of rare incidence of gas gangrene caused 
by Raoultella ornithinolytica. The Foot and Ankle Online Journal 11 (4): 1 
doi: 10.3827/faoj.2018.1104.0001
 
Anahtar Kelimeler: Raoultella ornithinolytica, diyabetik ayak enfeksiyonu
Resim 1 

 
sağ ayak 2. parmakta nekroz, ayakta hiperemi ile karakterize diyabetik ayak enfeksiyonlu olgu 



14. Ulusal Yara Kongresi Uluslararası Katılımlı
12-15 Aralık 2019

184

P-70
ÖRÜMCEK ISIRIĞI SONRASI GELIŞEN NEKROTIZAN SELÜLIT: 
OLGU SUNUMU
 
Mustafa Yılmaz1, Sevil Alkan Çeviker1, Canan Bulut Ayaz2, Seda Şişman Yılmaz3, 
Anvar Ahmedov4, Kamil Göderen5, Mehmet Ali Gedik6

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kütahya 
2Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya 
3Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Kütahya 
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya 
5Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 
6Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Radyoloji, Kütahya
 
Giriş: Nekrotizan araknidizm Loxosceles türü örümceklerin neden olduğu skar dokusu ile 
iyileşen ülsere cilt lezyonlarına denir. Nekrotizan araknidizme yol açtığı bilinen Loxosceles 
türü ülkemizde L. rufescens’dir.Bu örümcek tarafından ısırılan kişiler genelde ısırıldıklarının 
farkına varmazlar,ısırık sonrası 2-3 saat sonra eritem ve santral yerleşimli bül veya 
vezikül oluşur.Daha sonra lezyon ağrılı hale dönüşür. Lezyon 12-24 saat içinde ilerler ve 
hemorajik büllöz lezyonlar oluşur(1-4).Sams ve ark (5)19 hastayı değerlendirmiş olup,en 
sık görülen semptomun ısırık bölgesindeki ağrı(% 53),cilt nekrozu(% 58),1 cm2’den büyük 
nekroz alanları(% 32) olduğunu bildirmiştir. İyileşme süresinin 5 gün ile 17 hafta arasında 
olduğu bildirilmiştir. Ülkemizden  nadir  de olsa bildirilen nekrotizan araknidizm olguları 
mevcuttur(1-4).Bu vaka sunumu Kütahya ilimizin içinde bulunduğu Ege bölgesinden 
bildirilen ilk vakadır.

Olgu: 34 yaşında kronik hastalığı olmayan kırsal kesimde yaşayan erkek hasta sağ elden 
örümcek tarafından ısırılmış. Sonrasında sağ kolda şişlik, kızarıklık şikayetleriyle acil 
servise başvurmuş. Tetanoz profilaksisi ve antiserum tedavileri uygulanan hasta dahili yoğun 
bakım ünitesine alınmış. Yoğun bakım takibi gerekmeyen hasta Enfeksiyon Hastalıkları 
servisine alındı. Hasta yakını tarafından hastanın öümcek tarafından ısırıldığı belirtildi.
Ancak ısıran örümcek bulunamadığından isimlendirme yapılamadı. Fizik muayenesinde, 
vital bulguları stabil, genel durumu iyi, bilinci açıktı. Sağ el dorsalinden başlayan tüm kola 
yayılan ödem ve hiperemi mevcuttu. Cilt altında gaz ve krepitasyon yoktu. Periferik nabızlar 
alınıyordu. FMde ek patolojik bulguya rastlanmadı. Laboratuar tetkiklerinde lökosit:10.700/
mm3, Creaktif protein:396 mg/L, kreatinin kinaz:213 U/L, albümin:3.2 gr/dl,AST:133 
U/L,ALT:116 U/L,üre: 56 mg/dL, kreatin: 1,3 mg/dl olarak tespit edildi.Diğer tetkiklerinde 
patoloji saptanmadı. Hastadan direkt grafi ve yüzeyel yumuşak doku ultrasonografisi istendi. 
Abse veya gaz lehine bulgu saptanmadı, cilt altı ödem olduğu bildirildi. 2 şişe kan kültürü 
antibiyotik tedavisi öncesinde alındı. Hastaya nekrotizan selülit ön tanısı ile meropenem 3x1 
gr ıv+ vankomisin 2x1 gr ıv+ klindan 3x600 mg ıv tedavileri ile non streoid anti-inflamatuar 
tedaviler başlandı. Kol elevasyonu yapıldı. Plastik Cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilen 
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hastaya takip önerildi. Günlük kompartman sendromuna gidiş açısından değerlendirildi. 
Kan kültürlerinde üreme olmadı. Enfeksiyon tablosu gerileyen hastaya takip önerildi. Altta 
yatan risk faktörleri açısından hastadan anti-HIV ve diabetes mellitus açısından HbA1c testi 
istendi. Tetkilerinde patolojik bulguya rastlanmadı. Hasta yara bakım hemşiresi tarafından 
takip edilerek topikal fito krem+ thiociline krem ve madefix krem tedavileri verildi. Hasta 
21 gün sonrası koldaki ödemin, nekroze alanların ve laboratuar parametrelerin düzelmesi 
üzerine poliklinik takipleri önerilerek taburcu edildi.

Sonuç: Sonuç olarak; örümcek ısırıkları, mutlaka hastaneye yatırılarak takip edilmelidir.
Tedavide sekonder enfeksiyonların engellenmesi, soğuk uygulama ve gerekli vakalarda 
debritman açısından değerlendirme yapılmalı ve multidisipliner takip edilmelidir.
 
Anahtar Kelimeler: Örümcek Isırığı, Nekrotizan Selülit

Resim 1 

 
Kolda Nekrotik Alanlar 
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P-71
BUERGER HASTALIĞI NEDENIYLE AYAK PARMAĞI 
AMPUTASYON GÜDÜĞÜNDE YARA GELIŞEN BIR OLGUDA 
HIPERBARIK OKSIJEN TEDAVISI UYGULAMASI: OLGU 
SUNUMU
 
Cesur Üstünel, Münire Kübra Özgök Kangal, Özge Yeşilgül, Taylan Zaman
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim 
Dalı, Ankara
 
Giriş: Buerger hastalığı ekstremitelerdeki küçük ve orta boydaki damarları etkileyen, etyolojisi 
belirsiz olmakla beraber sigara kullanımıyla güçlü ilişkisi olan non-aterosklerotik,segmental 
ve inflamatuar bir vasküler hastalıktır(1,4). Bu yazıda Buerger hastalığı sebebiyle sol ayak 1. 
parmak ampütasyonu sonrasında amputasyon güdüğünün iyileşmesinde problem yaşanan bir 
hastada hiperbarik oksijen tedavisi(HBOT)sonuçları değerlendirilecektir.

Olgu: 35 yaşında 6 paket/yıl sigara öyküsü bulunan bir kadın hastada 25.09.2018’de sol ayak 
başparmak distalinde morarma ve ağrı şikayeti başlamış. 04.10.2018 tarihinde endovasküler 
girişim denenmiş fakat başarılı olunamamış. Anjiografi sonrası periferik arter hastalığı(PAH) 
tanısıyla medikal tedavi düzenlenmiş.  Ancak takiplerinde sol ayak 1.parmağında nekroz gelişen 
hastaya 13.10.2018’de önce parmak ampütasyonu, ardından amputasyon güdüğünde nekroz 
gelişmesi üzerine 21.10.2019’da revizyon cerrahisi(1.parmak ray ampütasyon) uygulanmış. 
08.01.2018’de güdük bölgesinde iyileşme problemi sebebiyle kliniğimize başvurmuştur. 
İlk muayenesinde ayağı soğuk olan, nabızları nonpalpabl hastanın güdük bölgesinde 3*6 cm 
açık yara, ayak sırtında 2*2 cm ve lateralmalleol üzerinde 0.5*0.5 cm sarı nekrotik dokuyla 
kaplı yara olduğu görüldü. Dahiliye tarafından D vitamini, demir ve B12 eksiklikleri için 
replasman tedavisi başlanan hastaya yeniden etyolojik tarama yapıldı. Kalp damar cerrahisi 
tarafından hastaya silostazol 100 mg tb 1X1 reçete edildi. Kliniğimiz tarafından yara 
bakımıyla takip edildi. İyileşmenin yavaşlaması üzerine 25.02.2019 tarihinde yara HBOT 
planlandı. Hastaya 2.4ATA’da 120 dakika süreyle haftada 5 gün olarak uygulanan 30 seansın 
sonunda lateral malleol üzerindeki yarası kapanan, ayak sırtındaki yarası 1*1 cm’e ve güdük 
bölgesindeki açık yarası 3*1 cm’e gerileyen hastanın HBOT’ye devamına karar verildi. 60 
seans HBOT sonunda güdük bölgesindeki yarasının kapanması üzerine HBOT sonlandırıldı 
ve 0.5*0.5 cm’e gerileyen ayak sırtındaki yarası için pansumanla takip önerildi.

Tartışma: Buerger hastalığının tedavisinde sigaranın bırakılması,cerrahi revaskülarizasyon, 
endovasküler tedavi, prostasiklinler, büyüme faktörleri, sempatektomi ve spinalkord 
stimülasyonu vardır(4). HBOT uygulanmasının iskemik yaraların iyileşmesinde, istirahat 
ağrısının kontrolünde ve major amputasyonları azaltmada önemli faydalar sağladığı 
görülmüştür(1). Bu olguda Buerger hastalığına bağlı gelişen 1.parmak nekrozu sonrası 
başarısız vasküler girişim sonrası amputasyon uygulanmış ve amputasyon güdüğünde 
iyileşme problemi yaşanmıştır. Olgumuzda doku hipoksisinin düzeltilmesi amacıyla HBOT 
uygulanmış, mevcut vitamin ve mineral eksiklikleri için de replasman tedavileri başlanmıştır.
Medikal tedaviye ek olarak uygun yara bakımı ve HBOT sonrası güdük bölgesindeki 
yarası kapanmıştır. Vasküler girişim yapılamayan Buerger hastalarında ampütasyon 
alanında iskemik dokuların iyileşmesinin hızlandırılması amacıyla HBOT uygulaması yara 
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iyileşmesini güçlendirerek ampütasyon seviyelerinin daha distalde tutulmasında faydalı bir 
tedavi seçeneğidir.
 
Anahtar Kelimeler: Buerger Hastalığı, Hiperbarik Oksijen Tedavisi, Kronik Yara

Hbot öncesi 
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P-72
KRONIK OSTEOMYELIT PARMAK KAYBINA SEBEP MIDIR?
 
Serdar Gökay Terzioğlu, Betül Keskinkılıç Yağız
Ankara Şehir Hastanesi, Ankara
 
Kronik osteomyelitli 75 yaşında erkek ve 51 yaşında kadın iki hastayı sunuyoruz.
1. Olgu: Sol ayak 5. parmak plantar yüzde 0,5 cm’lık 2 aydır süren akıntılı ağrılı açık yarası 
olan, dış merkezde sintigrafi ve MR ile osteomyelit tanısı almamış ancak kapanmayan açık 
yara nedeni ile dış merkezde 1 ay hiperbarik ve antibiyotik tedavisi almış. Yara bakım ürünü 
önerileri ile hasta taburcu edilmiş. 1 ay sonra yaranın kapanmaması ve akıntının devam 
etmesi üzerine kliniğimize başvurdu. Periferik anjiografide sol ATA ve PTA distali oklude idi. 
Perkutan translüminal anjiografi yapılarak ATA rekanalize edildi. Direkt grafide osteomyelit 
saptanmadı. Crp yüksekliği ve akıntı nedeni ile rutin antibiyotik tedavisi başlandı. 1 ay sonra 
5. metatars başında ağrı, ciltte kızarıklık saptandı. Hastanın çekilen direk garfisinde 5. parmak 
metatras başında osteomyelitin hızlı bir şekilde ilerlediği ve direk grafide görünür hale geldiği 
anlaşıldı. Yapılan sintigrafide 5. Parmak metataras başında osyteomyelit ile uyumlu lezyon 
izlendi. Ortopediye danışılan hastaya mevcut osteomyelit hali nedeni ile hastaya 5. parmak 
amputasyonu ve matatars başının eksizyonu önerildi. Hasta parmak amputasyonunu kabul 
etmedi. Kronik yara tedavisindeki tüm seçeneklerin kullanıldığı hastanın kendi istegi de göz 
önünde bulundurularak 5. parmak amputasyonu yapılmadan osteomyelit izlenen metaras 
başı sağlam kemik dokusuna kadar eksize edildi. Hastanın açık yarasının cerrahi sonrası 2. 
haftada kapandığı izlendi. Hastanın 8. ay kontrolunde kesi yerinde ve kemik yapıda herhangi 
bir patoloji olmadığı izlendi.
 
2.Olgu: Sağ ayak 1. metarars plantar yüzde yaklaşık 3 cm düzensiz sınırlı bol eksudalı açık 
yarası olan hastaya cerrahiyi reddetmesi üzerine 1 yıl süre ile medikal tedavi uygulandı. 
Süreçte meme ca tanısı alan hasta aynı seansta açık yarasına cerrahi müdahaleyi parmak 
amputasyonu olmadan kabul etti. MR da 1. parmakta metatarsofalangeal eklemde luksasyon 
ile osteomyelit ve tüm vücut kemik sintigrafisinde aynı lokasyonda osteomyelit lehine aktivite 
tutulumu izlendi. Periferik anjiografide PTA ince kalibrasyonda iken ATA ve peroneal arter 
patent idi. Hastanın ameliyat onayı alınarak 1. metatars sağlam kemiğe kadar eksize edildi. 
Yara kenarları cerrahi debritman sonrası primer kapatıldı. Postoperatif 6. ay kontrolunde 
yaranın kapandığı hasta memnuniyetinin sağlandığı izlendi.
 
Sonuç: Kronik osteomyelit tanılı hastaların güncel yara tedavilerine rağmen sonuç alınamadığı 
ve klinik gerileme görülmediği durumlarda hasta onamı ile osteomyelitli kemiğin segmenter 
eksizyonu yapılarak parmak amputasyonunun önüne geçilebilir.
 
Anahtar Kelimeler: osteomyelit, amputasyon

1. olgu   kronik osteomyelit 
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P-73
HATALI KOMPRESYON SONUCU OLUŞAN BASINÇ ÜLSERI
 
Bahar Büşra Özkan, Hakan Uncu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
 
Giriş: Venöz hastalıkların tedavisinde kompresyon uygulamalarının önemli yeri vardır. 
Gerek medikal tedavi, gerekse cerrahi tedavinin bir komponenti olarak kompresyon 
tedavileri uygulanmaktadır. Kompresyon uygulamaları çorap, bandaj veya intermittan 
pnömotik kompresyon şeklinde olabilmektedir. Kompresyonun hem uygulama tekniği, hem 
de kompresyonun basıncını doğru belirlemek çok önemlidir. Biz burada varis sebebiyle 
ameliyat ettiğimiz bir hastada yapılan hatalı kompresyon sonrası basınç ülseri gelişen 
hastamızı sunmaktayız.

Olgu: Bilinen ek hastalığı olmayan otuz sekiz yaşında kadın hastanın anamnezinde inguinal 
herni ameliyatı dışında kayda değer bir özellik yoktu. Hasta yaklaşık beş yıldır sol alt 
ekstremitede ağrı ve şişlik şikayetiyle başvurdu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde, sol 
vena saphena magna tamamen dilate ve deformeydi, çok sayıda variköz pake mevcuttu. 
Hastanın yapılan alt extremite venöz doppler ultrasonografisinde tüm sol vena saphena 
magnada komplet reflü ve variköz genişlemeler saptandı. Arteryel doppler ultrasonografi 
sonucu normaldi. Hastaya sol vena saphena magna divizyon, ligasyon ve komplet stripping 
ile birlikte sekiz tane variköz pake eksızyonu ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın 
bitiminde kompresyon bandajı uygulandı. Hastaya postoperatif ikinci günde pansuman 
yapılırken, gereğinden fazla kompresyona bağlı olarak ayak dorsal bölgede basınç ülseri 
geliştiği belirlendi. İlerleyen dönemde ciltte yer yer nekroz oluştuğu görüldü. Üç ay boyunca 
düzenli yara bakım yapıldı ve hidrokolloidli pansuman ürünleri kullanıldı. Çok az bir skarla 
iyileşmesi sağlanabildi. (Resim 1)

Sonuç: Ameliyat çok başarılı olmasına rağmen, kompresyon bandajı uygulaması sırasında 
yapılan hata, hastada basınç ülseri ve ciltte nekroz gelişimine neden olmuştur. Hastanın 
iyileşmesi gecikmiş ve hayat kalitesi olumsuz etkilenmiştir. Özellikle arteryal dolaşım 
yetmezliği olan ve ekstremite çapı ince olan hastalarda gerek medikal tedavi, gerekse cerrahi 
sonrasında uygulanan kompresyon bandajının basıncını doğru ayarlamak gerekmekte ve 
kompresyonu tekniğine uygun yapmak gerekmektedir.
 
Anahtar Kelimeler: elastik bandaj, kompresyon, varis
Resim 1 
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P-74
KARDIYOVASKÜLER RESÜSTASYON SONRASI BASI YARASI
 
Ali Barutcu1, Mahtuma Peker Ulusoy1

1Mahtuma Peker Ulusoy Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak. Yara Bilim Dalı,  İzmir 
2Ali Barutcu
 
16 yaşındaki erkek hasta acil servisimize kardiyak arrest ile başvurdu. CPR tahtası 
kullanılmakta olduğundan Travma tahtası üzerinde iki kez resüste edilen ve yoğun 
bakımda yer olmadığı için 8 saat travma tahtası üzerinde bekletilen hasta yoğun bakıma 
çıktığında; Sakral, Skapular ve topuklarda DDH saptanmıştır. Yara Bilim Dalımızca günlük 
konvansiyonel pansumanlara ilaveten Kablosuz Elektrik Stümilasyonu uygulanmıştır. 1 ay 
sonra tüm yaralar iyileşmiştir
 
Anahtar Kelimeler: bası yarası, acil servis
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P-76
KISA SÜRELI NEGATIF BASINÇLI YARA TEDAVISI PRIMER 
TEDAVI SEÇENEĞI OLABILIR MI?
 
Merve Mert1, Arman Vahabi2, Anıl Murat Öztürk2, Hüseyin Aytaç Erdem1, 
Meltem Işıkgöz Taşbakan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir 
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
 
Giriş: Negatif basınçlı yara kapama yöntemleri yara bakımında son yıllarda gündemde 
olan bir tedavi seçeneğidir. Bu tedavi metoduyla yaraya sürekli ya da aralıklı olarak 
atmosfer basıncının altında basınç uygulanır. Negatif basınçlı yara tedavisi (NBYT) doku 
ödemi azaltmasının yanı sıra bölgesel kan akımını artırarak yara iyileşmesini hızlandırır. 
Başlangıçta yardımcı tedavi seçeneği durumunda kullanılan bu yöntem güncel uygulamada 
belirli hasta grubunda temel tedavi yöntemi konumuna gelmiştir. Bu olguda spontan uyluk 
apsesi olan hastanın apse drenajı sonrasında NBY tedavisine göstermiş olduğu hızlı klinik 
yanıt sunulmuştur.
 
Olgu: Bilinen bir ek hastalığı olmayan 50 yaş kadın hasta, sol uyluk iç yüzünde üç haftadır 
devam eden şişlik, kızarıklık ve kaşıntılı bir lezyon gelişmesi üzerine kliniğimize başvurdu. 
Direk grafisinde patoloji saptanmayan olgudan magnetik rezonans görüntüleme istendi. 
Bu sırada lezyonu spontan drene olan hastaya parenteral ampisilin-sulbaktam 8 gr/gün 
başlandı. MRG’de ‘sol uyluk orta bölüm medialde cilt altı yağ dokuda drene olmuş abse 
ile uyumlu sinyal değişiklikleri, çevresinde inflamasyon bulguları ve fistül traktı ile uyumlu 
görünüm tespit edildi. Hastanın spontan drenaj sonrasında sol uyluk iç yüzünde yaklaşık 
2x4 cm boyutlarında ülser gelişti. Hastaya NBYT başlandı. Negatif basınçlı yara tedavisinin 
3.gününde hastanın yara yerinde belirgin doku iyileşmesi gözlendi. Sadece iki seans tedavi 
sonunda doku iyileşmesi tamamen sağlandı bu nedenle NBYT tedavisi sonlandırıldı(görsel1).
 
Tartışma: Negatif basınçlı yara tedavisi diyabetik ülser, venöz ülserleri açılmış insizyonlar 
gibi çok farklı alanlarda fayda sağlayabilmektedir. Bu olgumuzda da apsenin spontan drene 
olması sonrası NBY tedavisi kullanılması sonucunda bölgesel kan akımını arttırılmış, 
bakterileri ve doku iyileşmesini engelleyen proteazları ortamdan uzaklaştırılarak, granülasyon 
dokusunun oluşması ve yara iyileşmesi çok hızlı şekilde gerçekleşmiştir. Özellikle komplike 
olmamış yaralarda NBY tedavisinin primer tedavi seçeneği olarak kullanılması düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Negatif basınçlı yara tedavisi, yara
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P-77
WAGNER EVRE III VE ÜZERI DIYABETIK AYAK ÜLSERLI 
HASTALARDA AMPUTASYON INSIDANSI

Birhan Oktaş1, İbrahim Deniz Canbeyli1, Gözde Şengül Ayçiçek2, 
Seyyid İsa Keskinkılıç1, Meriç Çırpar1

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Geriatri Bilim Dalı, 
Kırıkkale

Giriş-Amaç: Diyabetik hastalarda ülserler, enfeksiyon ve Charcot artropatisi başta olmak 
üzere bir çok problemle karşılaşılmaktadır. Diyabetik ayak ülserlerinin yaklaşık %60’ı 
enfeksiyon ile komplike olmaktadır. Diyabetik ayak ülserleri nedeniyle alt ekstremite majör 
ampütasyonuna giden vakaların üçte ikisinden fazlasında enfeksiyon nedenli problemler 
mevcuttur. Diyabetik ayak ülserlerinin derin dokulara, özellikle de kemik dokuya ulaşması 
osteomiyelite yol açmaktadır. Osteomiyelit gelişen enfekte diyabetik ayak ülserlerinde tedavi 
hem uzun sürmekte hem de amputasyona varan kötü prognozlara yol açmaktadır.

Gereç-Yöntem: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabetik Ayak Polikliniğine 2017-
2019 yılları arasında başvuran hastalar geriye dönük olarak incelendi. Açık yarası ya da 
preülseröz lezyonu olan toplamda 814 hasta çalışmaya dâhil edildi. Bu hastaların fizik 
muayene bulguları, grafileri ve fotoğrafları incelenerek, Wagner Evre 3 ve üzeri olan 
hastaların klinik takip ve sonuçları araştırıldı. Toplamda 190 hastanın Wagner Evre 3 ve 
üzeri derecede lezyonlarla Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvurduğu belirlendi. Bu 
hastaların kemik doku kültürleri, magnetik rezonans görüntülemeleri ve direk grafileri ve 
ameliyat notları incelenerek osteomiyelit tanısı alan hastalar belirlendi. Bu hastaların tedavi 
süreçleri ve yapılan girişimler araştırıldı. Sonuçlar osteomiyeliti olmayan diğer Wagner Evre 
3 hastalar ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabetik Ayak Polikliniğine 2017-2019 
yılları arasında Wagner Evre 3 ve üzeri lezyonlarla başvuran 190 hastanın 81’inde ilk 
başvuruda veya hastalığın takibinde osteomiyelit geliştiği saptandı. Bu hastaların 31’ine 
minör amputasyon (metatars veya distali), 11’ine majör amputasyon (ayak ortası veya üstü) 
uygulandı. Osteomiyeliti olmayan 109 hastanın ise sadece 18’ine minör ampütasyonlar 
uygulandı. Bu gruoptaki hastaların 16’sına debridman uygulanırken, 75 hastaya sadece 
konservatif tedaviler verildi. Osteomiyelit gelişmiş hasta grubunda ise 19 hastaya debridman 
uygulanırken, sadece 20 hasta konservatif takip edildi.

Sonuç: Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğine başvuran hastaların çoğunluğunda derin doku 
enfeksiyonu veya osteomiyelit mevcuttu. Bu hastaların bazıları iskemik ayaklardı. Diyabetik 
ayak polikliniğine başvuran popülasyonla karşılaştırıldığında, çok daha kötü prognozlu 
hastaların ortopedi polikliniğine başvurduğunu gördük. Bunun sonucu olarak polikliniğimize 
başvuran Wagner Evre 3 ve üzeri lezyonlu hastalarda %75’e varan oranlarda osteomiyelit 
mevcuttu. Bu hastaların da yaklaşık yarısı (%52) majör yada minör ampütasyona gitmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, ülser, osteomiyelit, ülser, debridman.
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