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ÖNSÖZ 

Hemşirelik mesleğinin, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan 

hayatıyla yakında ilgili bir meslektir. Ekip çalışmasını bilen, el becerisi 

olan, hızlı çalışan hünerli eller ister; temelinde sevgi, saygı yatar. 

Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma 

sağlığını kazandırmak için çalışır. Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, 

disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün 

değildir; çünkü hemşire, sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç 

insanlara hizmet vermektedir. Bu yönü düşünüldüğünde, hemşirelerin, 

hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan 

desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının 

bilimsel yöntemlerle sağlanması hizmetlerini, özveriyle yerine getiren, 

‘önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, insan sağlığı için 

önemli ve kutsal bir görev ifa etmektedirler. Hemşirelik, her türlü 

sağlık hizmetinin dengeli, ulaşabilir, sürekli, kaliteli ve en üst düzeyde 

verilmesini sağlayan bir ekip çalışmasıdır. Hemşireler bu ekibin 

olmazsa olmaz ve en temel unsurlarından biridir. Ülkemizin her 

köşesinde insan hayatının kutsallığında ödün vermeksizin, sonsuz sabır, 

her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, 

sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarındandır. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emral GÜLÇEK 
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1.GİRİŞ 

Malign hipertermi (MH), genel anestezi uygulanan duyarlı 

bireylerde, anestezi sırasında herhangi bir zamanda ve cerrahi girişim 

sonrası erken dönemde ortaya çıkabilecek, ilerleyici, yaşamı tehdit 

eden bir komplikasyondur (Rosenberg ve ark., 2015; Hopkins ve ark., 

2021).  Halotan, izofluran, sevofluran, desfluran gibi inhalasyon 

anesteziklerinin ve kas gevşetici olan süksinilkolinin uygulanmasından 

sonra oluşan hipermetabolik yanıtla karakterize iskelet kasının 

otozamal dominant geçişli farmakogenetik bir bozukluğudur (Türk 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği [TARD], 2015; Rosenberg ve 

ark., 2015; Riazi ve ark., 2018a). İlk olarak, Avustralya'da 1960 yılında, 

21 yaşında bir erkeğin, tibia ve fibula kırığı ile hastaneye kaldırılması 

ve anamnezinde 10 akrabasının genel anestezi sonrası öldüğünün 

belirlenmesi ile saptanmıştır (Denborough ve ark., 1962). MH’nin 

“malignant/ kötü huylu” kısmı, reaksiyonun potansiyel olarak ölümcül 

doğasını vurgulamak için kullanılmıştır (Hopkins, 2000). MH’nin 

tanımlanmasını takip eden 10 yıl içinde mortalitenin %70-80 olduğu 

rapor edilmiştir (Hopkins ve ark., 2021). Amerika Birleşik Devletleri 

Malign Hipertermi Derneği Kuzey Amerika Malign Hipertermi 

Kayıtları’na  (The North American Malignant Hyperthermia Registry 

of The Malignant Hyperthermia Association of The United States) 

göre, 1987'den 2006'ya kadarki sürede MH kaynaklı mortalite oranının 

%1.4 olduğu bildirilmiştir (Larach ve ark., 2014).  MH kaynaklı 

mortalite oranlarını güncellemek için 6 yıllık (2007-2012) veriler analiz 

edilmiş ve mortalite oranının %1.4'ten %9.5'e yükseldiği belirlenmiştir 

(Larach ve ark., 2014). Birleşik Krallık'ta MH kaynaklı mortalite oranı 

%4 olarak bildirilmiştir (Gupta ve Hopkins, 2017). Başka bir çalışmada 
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ise MH tanısı konan 164 hastanın %11'inin yaşamını kaybettiği 

saptanmıştır (Lu ve ark., 2017).  

 Hipermetabolik semptomların başlangıcı hızlı olduğu için 

morbidite ve mortaliteyi önlemede hızlı tanı ve tedavi yaşamsal öneme 

sahiptir (Gregory ve Weant, 2021). Amerika Birleşik Devletleri Malign 

Hipertermi Derneği (Malignant Hyperthermia Association of the 

United States-MHAUS) ve Amerikan Anestezistler Derneği (American 

Society of Anesthesiologists-ASA), MH’nin yönetiminde  bir ilaç 

arabası temininin, bölüm eğitiminin, disiplinlerarası işbirliğinin ve 

önleyici yaklaşımın önemini vurgulamaktadır (https://www.mhaus.org/ 

healthcare-professionals/be-prepared/what-should-be-on-an-mh-cart/, 

2021; Ebbitt ve ark., 2020). Ameliyathanede çalışan hemşirelerin MH 

vakalarına hazırlıksız yakalanmamaları, risk altındaki hastaları 

belirleyebilmeleri, semptomları tanıyabilmeleri, tedavi ve bakımına 

gecikmeden başlayabilecek yetkinlikte olabilmeleri için, MH 

patofizyolojisini, komplikasyonlarını, tedavi ve bakım girişimlerini 

bilmeleri, bilgi ve becerilerini güncel tutmaları, bu bilgiyi personeller 

arasında yaygınlaştırmaları gereklidir (Mitchell-Brown, 2012; 

Schneiderbanger ve ark., 2014; Sousa ve ark., 2015). 

2. EPİDEMİYOLOJİ VE RİSK FAKTÖRLERİ 

Malign hiperterminin, tahmini anestezik insidansının 1/15000-

1/75000 arasında olduğu, genetik prevalansının ise 1/2000 ile 1/3000 

arasında olduğu tahmin edilmektedir (Riazi ve ark., 2018b). MH 

duyarlılığı ile ilişkili genetik anormalliklerin tahmini prevalansının 

1/3000- 1/8500 arasında olduğunu bildiren çalışmalar yanında 1/400 

olduğunu bildiren çalışmalar da bulunmaktadır (Rosenberg ve ark., 
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2015). Bütün etnik grupları etkilemesine rağmen, MH duyarlılığının 

Fransız, İskandinav ve Japon popülasyonlarında önemli oranda daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Mullins, 2018). Birleşik Krallık için 

insidansın yaklaşık 1/50000–1/70000, prevalansın ise 1/3000 ile 

1/100000 aralığında olduğu belirtilmiştir (Gupta ve Hopkins, 2017). 

California, Florida, New York ve Wisconsin eyaletlerindeki hastane 

kayıtlarında MH tanısının epidemiyolojik paternlerinin benzer olduğu 

saptanmıştır (Lu ve ark., 2017). Ancak, şüpheli reaksiyonların eksik 

raporlanması, kesin testlerle teşhisin doğrulanmaması ve vakaları 

belirlemek için idari veri tabanlarının kullanılması gibi nedenlerden 

dolayı bu tahminlerin hatalı olma olasılığı yüksektir (Hopkins ve ark., 

2021).  

Cinsiyet ve yaş MH oluşumunu etkileyen faktörler olarak 

tanımlanmasına rağmen MH reaksiyonları ile cinsiyet ve yaş arasındaki 

ilişki tam olarak açıklanamamaktadır (Riazi ve ark., 2018b; Hopkins ve 

ark., 2021). Ailede MH reaksiyonu olan ilk hasta, indeks vaka veya 

proband olarak kabul edilmekte olup, erkek MH probandlarının sayıca 

fazla olması, kadınlara göre erkeklerin cerrahi tedavi oranının daha 

yüksek olmasından veya MH’ye duyarlı erkeklerin kadınlardan daha 

yüksek klinik penetrasyona sahip olmasından kaynaklanmış olabileceği 

belirtilmektedir (Gupta ve Hopkins, 2017). MH reaksiyonlarının veya 

prevalansının erkeklerde kadın hastalara göre iki kat daha fazla 

görüldüğü bildirilmiştir. (Lu ve ark., 2017; Riazi ve ark., 2018b). 

Yapılan bir çalışmada test endikasyonu ile ilgili olarak, 1091 erkekten 

458'ine (%42), 1145 kadından 338'ine (%29.5) olası bir MH epizodu 

geçirdikten sonra test uygulanmış ve erkeklerin test uygulanma 

oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Butala ve Brandom, 2017). 
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Aynı çalışmada, erkeklere kafein-halotan kontraktür testi ile MH tanısı 

konmasının kadınlara göre daha olası olduğu da bildirilmiştir (Butala 

ve Brandom, 2017). New York Eyaletinde yapılan bir prevelans 

çalışması, tahmini MH prevalansının erkeklerde kadınlara göre 2.5-4.5 

kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Schneiderbanger ve ark., 

2014).  

Kaslı vücut yapısı ile MH arasındaki ilişkinin değerlendirildiği 

bir çalışmada, kaslı bireylere MH tanısı konma olasılığının 1.94 kat 

daha yüksek olduğu ve kaslı vücut yapısının MH riskini 2.17 kat artıran 

bağımsız bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (Butala ve Brandom, 

2017). Aynı çalışmada, kaslı vücut yapısına sahip olanlara kafein-

halotan kontraktür testi sonuçlarına göre MH tanısı konma olasılığının 

daha yüksek olduğu da bildirilmiştir (Butala ve Brandom, 2017). 

Larach ve ark. (2008), MH ile ilişkili kardiyak arrest ve yaşam kaybı 

oranını kaslı vücut yapısına sahip olmanın 18.7 kat, yaygın damar içi 

pıhtılaşma varlığının ise 49.7 kat artırdığını belirlemiştir.  Aynı 

çalışmada, MH sırasında kaslı vücut yapısının mortalite riskini 13.6 kat 

artırdığı da gösterilmiştir (Larach ve ark., 2008).  

Yaş ile MH ilişkisi değerlendirildiğinde, MH reaksiyonunun 

herhangi bir yaşta görülebileceği (Gupta ve Hopkins, 2017), ancak 

ağırlıklı olarak genç hastalarda ortaya çıktığı bildirilmiştir (Riazi ve 

ark., 2018b). Çocuklarda 1/10000 genel anestezi ve yetişkinlerde 

1/50000 genel anestezi sıklığında ortaya çıktığını bildiren yayınlar da 

bulunmaktadır (Sousa ve ark., 2015). En yüksek insidansın, 18 yaş 

civarı genç bireylerde (ortalama 18.3 yıl) görüldüğü ve MH 

reaksiyonlarının %52.1'inin 15 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü 

belirlenmiştir (Rosenberg ve ark., 2015).  
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MH reaksiyonlarının, hafif, spesifik olmayan belirti ve bulgularla 

kendini gösterebildiği, duyarlı kişilerin fulminan bir MH reaksiyonu 

geçirmeden önce birkaç sorunsuz, ortalama üç, anestezi geçirebileceği 

bildirilmiştir (Riazi ve ark., 2018b). 

Malign hipertermi duyarlılığı ile ilişkili, anestezi altında MH’nin 

klinik bulgularının ortaya çıkmasına neden olan, kas kalsiyum 

homeostazının ciddi bozukluğundan sorumlu üç gen, (ryanodin 

reseptörü 1 (RYR1), kalsiyum voltaj kapılı kanal alt birimi alpha1 s 

(CACNA1S) ve sistein açısından zengin alan 3 (STAC3)) 

tanımlanmıştır (Riazi ve ark., 2018a). RYR1 ve CACNA1S 

genlerindeki mutasyonların kesin olarak MH ile bağlantılı olduğu 

belirlenmiştir (Maryansky ve ark., 2021). RYR1 patojenik varyantı olan 

hastalar klinik olarak normal görünebilir, bir nöromüsküler hastalığın 

tipik fenotipik bulgularını göstermeyebilir ve bu hastaların bir kısmı, 

yüksek kreatin kinaz seviyesi ve kanama eğilimleri sergileyebilir 

(Litman ve ark., 2018).  Ek olarak, fenotipik veya genotipik tanısı 

olmayan, normal veya atipik koşullar altında abartılı veya sık kas 

yıkımı gösteren hastalar MH açısından risk taşımaktadır (Litman ve 

ark., 2018).  Kas zayıflığı ile karakterize kalıtsal miyopati olan merkezi 

çekirdek hastalığı (central core disease (CCD)) ve çok mini çekirdek 

hastalığı (multi-minicore disease (MmD)), santral nükleer miyopati ve 

King-Denborough Sendromu da MH’ye yatkınlığı artırmaktadır 

(Cullup ve ark., 2012; Rosenberg ve ark., 2015).  

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) 

rehberinde, kas biyopsisi ile yapılan kafein-halotan kontraktür testi 

sonucu şüpheli olanlar ve MH’ye yatkınlığı belirlenmiş akrabaları 

olanlar için, tüm inhalasyon anestezik ajanların (nitröz oksit dışında) ve 
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süksinilkolinin risk oluşturduğu belirtilmiştir (TARD, 2015). MH 

duyarlılığını belirlemede kullanılan ve in vitro kontraktür testi olarak da 

bilinen kafein-halotan kontraktür testi, invaziv ve maliyetli bir test 

olduğu için, bazı ülkelerde kullanımı sınırlıdır (Riazi ve ark., 2018a; 

Litman ve ark., 2018). Bunun yanı sıra MH ile ilişkili genlerin 

belirlenmesi ve yeni nesil dizileme gibi genetik tarama araçlarının 

gelişmesi, MH genetiğinin anlaşılmasında yol kat edilmesini 

sağlamıştır. Anestezi altında MH reaksiyonu geliştiğinden şüphelenilen 

hastalar ile bilinen MH vakalarının akrabaları için yeni nesil dizileme; 

uygulanabilir, maliyet etkin, birinci basamak tanı testi olarak kabul 

edilmektedir (Riazi ve ark., 2018a).  

3. BELİRTİ VE BULGULAR  

MH reaksiyonlarının zamanlaması farklılık gösterebilmekte, 

tetikleyici anestetik ajanlara ve süksinilkoline maruziyet sonrası 10 

dakika içinde reaksiyon görülebilmekte ve bu ajanların kesilmesinden 

sonraki birkaç saat içinde ve cerrahi girişim sonrası erken dönemde de 

gelişebilmektedir (Rosenberg ve ark., 2015; Hopkins ve ark., 2021). 

Tetikleyici anestetik uyaranlara yanıt olarak sarkoplazmik 

retikulumdan RyR1 yoluyla anormal derecede kalsiyum salınımıyla 

sonuçlanan uyarma-kasılma bağlantısının bozulması ile MH belirtileri 

ortaya çıkmaktadır (Riazi ve ark., 2018a). MH belirti ve bulguları, 

kullanılan anestetiğinin MH'yi tetikleme gücü, dozu ve anestezi süresi 

gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir (Riazi ve ark., 

2018b). Yapılan çalışmalar, sevofluran indüksiyonundan 30 dakika 

sonra ve ameliyatın üçüncü saatinde MH bulgularının görüldüğünü 

bildirmiştir (Berk ve ark., 2013; Altuğ ve ark., 2018; Tsutsumi ve ark., 
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2021) İzofluran kullanılan bir olguda anestezi indüksiyonu başladıktan 

yaklaşık 45 dakika sonra ve cerrahi girişim bitiminde MH bulgularının 

görüldüğü belirlenmiştir (Ravaei ve ark., 2020). Suksametonyum ve 

izofluran kullanılan bir olguda indüksiyondan yaklaşık 15 dakika sonra, 

diğer bir olguda ise cerrahi girişimin yaklaşık 105. dakikasında MH 

bulgularının görüldüğü bildirilmiştir (Ndikontar ve ark., 2020).   

Kalp atış hızında, end-tidal karbondioksit değerinde (etCO₂) ve 

sıcaklıkta beklenmeyen artış, MH’nin başlıca bulgularını 

oluşturmaktadır (Hopkins ve ark., 2021). Bu bulguların yanı sıra 

hipoksemi, hiperkapni, takipne, kas rijiditesi, asidoz, hiperkalemi ve 

rabdomiyoliz de görülmektedir (Schneiderbanger ve ark., 2014; Sousa 

ve ark., 2015). Bu bulgular, iskelet kasında kalsiyum regülasyonunun 

bozulması sonucu, miyoplazmik kalsiyumun hızlı ve kontrolsüz olarak 

artmasıyla oluşan ölümcül hipermetabolizma sonucu oluşmaktadır 

(Butala ve Brandom, 2017; Riazi ve ark., 2018a). Hastaların %50-

80'ninde acil tedavi gerektirebilecek aritmi veya kas reaksiyonları 

görülmektedir (Schneiderbanger ve ark., 2014; Gregory ve Weant, 

2021). Yapılan bir çalışmada, 255 hastanın %8.2'sinde, beden 

sıcaklığının 38.8°C üzerinde olması veya sıcaklık artışının hızlı olması 

MH’nin ilk bulgularından biri olarak saptanmış ve hastaların %3.9'unda 

tek başlangıç belirtisi olduğu görülmüştür (Larach ve ark., 2010). Aynı 

çalışmada, sıcaklık anormalliklerinin, ortalama sıcaklığı maksimum 

39.1°C (38.4°C, 40°C) olan hastaların %63.5'inde ilk ile üçüncü bulgu 

olduğu da belirlenmiştir (Larach ve ark., 2010). Bununla beraber, 15 

dakikada >1°C'lik hızlı bir artış, pik sıcaklıktan tanısal olarak daha 

önemli kabul edilmekte ve sıcaklığın her 5 dakikada >1 °C artmasının 

önemli bir bulgu olduğu belirtilmektedir (Schneiderbanger ve ark., 
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2014; TARD, 2015). EtCO2 düzeyinin artması, MH'nin en erken, en 

hassas ve en spesifik bulgusu olmakla beraber güçlü hiperventilasyon, 

hiperkapniyi maskeleyerek tanının gecikmesine neden olabilmektedir 

(Schneiderbanger ve ark., 2014; TARD, 2015). Süksinilkolin 

verilmesinden sonra görülen masseter kas spazmı (MKS) MH’nin ilk 

bulgusu olabilir ve entübasyonu zorlaştırır (TARD, 2015).  

Rabdomiyoliz, hiperkalemiye, kreatin fosfokinaz seviyesinde artışa, 

miyoglobinüriye ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir 

(Schneiderbanger ve ark., 2014). MH’nin erken ve geç dönem bulguları 

Tablo 1’de özetlenmiştir (Larach ve ark., 2010; Schneiderbanger ve 

ark., 2014; Rosenberg ve ark., 2015; TARD, 2015; An ve ark., 2020). 

Tablo 1: Malign Hiperterminin Belirti ve Bulguları 

Erken bulgular Geç bulgular 

Yaygın kas rijiditesi  

Taşikardi 

Hiperkapni 

Hipoksi 

Metabolik ve solunumsal 

asidoz 

Ventriküler aritmi 

Aşırı terleme 

Ciltte beneklenme 

Merkezi sıcaklığın 

dakikada 1°C ile 2°C yükselmesi 

İnstabil arteryel kan basıncı  

Masseter kas spazmı  

Sodalime renginde değişme 

Sodalime kabında aşırı 

ısınma 

Hiperkalemi  

Serum kreatin kinaz 

düzeylerinde artış  

Rabdomiyoliz 

Serum miyoglobin düzeylerinde 

artış  

Miyoglobinüriye bağlı siyah 

renkli idrar  

Ciddi kardiyak aritmiler   

Kardiyak arrest 

Belirgin siyanoz 

Akut böbrek yetmezliği 

Yaygın damar içi pıhtılaşma 

(vücut ısısı yaklaşık 41 °C'yi aştığında) 

Hipotansiyon 

Dolaşım yetmezliği 

Malign hipertermiyi değerlendirmek için kas sertliği, kas yıkımı 

(kreatin kinaz seviyesinde artış), solunum asidozu, sıcaklık artışı, 

kardiyak tutulum ve aile öyküsü olmak üzere altı boyuttan oluşan 

Malign Hipertermi Klinik Derecelendirme Ölçeği (Malignant 

Hyperthermia Clinical Grading Scale- MHCGS) klinik uygulamada 
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standart bir araç olarak kabul edilmektedir. Hemşireler ölçek puanını 

hesaplayarak MH’yi değerlendirebilmektedir (An ve ark., 2020). 

4. TEDAVİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI  

Nadir bir anestezik acil olan MH tedavisinin gecikmesi, ciddi 

komplikasyonlara ve yaşam kaybına neden olmaktadır (Hopkins ve 

ark., 2021). Komplikasyonların önlenmesinde erken tanı, acil tedavi ve 

bakım önemlidir (TARD, 2015; Aygin ve Yaman, 2019). MH’de tedavi 

ve bakımın multidisipliner bir ekip tarafından uygulaması, hastanın 

semptomlarının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasında ve 

stabilizasyonun kısa sürede sağlanmasında önemlidir (Ebbitt ve ark., 

2020). MH kaynaklı mortalite oranı, artan farkındalık, gelişen 

monitörizasyon standartları ve dantrolen sodyum kullanımı ile önemli 

oranda düşmüştür (TARD, 2015; Aygin ve Yaman, 2019; Riazi ve ark., 

2018b).  Beden sıcaklığını düşürmek için uygulanacak olan termal 

yönetim farmakolojik, invaziv ve invaziv olmayan girişimler olmak 

üzere sınıflandırılabilir. Hiperterminin farmakolojik tedavisinde, 

dantrolen, asetaminofen ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar 

kullanılmakla birlikte, dantrolen, MH epizodu için her zaman ilk tedavi 

seçeneğidir (Litman ve ark., 2019). Uygun dantrolen dozunu eczacı ve 

hemşire birlikte hesaplar ve eczacı verimliliği ve maliyet etkinliği en 

üst düzeye çıkarmak için dantrolenin doğru sırada kullanılmasını sağlar 

(Ebbitt ve ark., 2020). Mevcut çalışmalara, Avrupa Resüsitasyon 

Konseyi 2021 Yönergelerine, Anestezistler Derneği Malign Hipertermi 

2020 Kılavuzuna ve TARD 2015’e göre, MH durumunda uygulanması 

gereken tedavi ve bakım ilkeleri:  
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• Ekip işbirliği sağlanmalı, 

• Ekip üyeleri önceden tanımlanan rollerini (ekip lideri, ilaç 

hemşiresi, kayıt sorumlusu, laboratuvar irtibat sorumlusu, 

intravenöz erişim hemşiresi, lavaj hemşiresi ve buz irtibatı gibi 

personel rolleri) yerine getirmeli, 

• MH reaksiyonu fark edildiğinde hemen anestezi hekimine, 

cerraha ve diğer ekip üyelerine haber verilmeli, yardım 

istenmeli, 

• Acil bir şekilde tüm tetikleyici ajanlar kesilmeli, 

• Vaporizatör kapatılmalı ve anestezi makinesinden çıkarılmalı,  

• Anestezi makinesini değiştirme ile zaman kaybedilmemeli, 

anestezi makinesi 90 saniye süresince >10 litre/dak oksijen, 

hava kullanılarak yıkanmalı, uçucu anestetik maddeleri 

emmesi için anestezi cihazının inspiratuar ve ekspiratuar 

kısımlarına aktif karbon filtreleri yerleştirilmeli, solunum 

devresi ve soda-lime kutusu değiştirilmeli,  

• Maksimum akışta oksijen sağlanmalı (%100)  

• Normokapni hedeflenerek hiperventilasyon sağlanmalı (dakika 

ventilasyonu normalin 2-3 katına çıkarılmalı), etCO2 düzeyi 

takip edilmeli,  

• Standart MH ekipmanının ve MH tedavi protokolünün olduğu 

MH arabası derhal hasta başına çekilmeli,  

• Arteriyel ve santral venöz kataterlerin yerleştirilmesi için 

hazırlıklar hemen yapılmalı, geniş kanüllerle intravenöz yol 

açılmalı ve arteryel kateter yerleştirilmeli,  

• İntravenöz dantrolen sodyum verilmeli,  

• Merkezi vücut sıcaklığı izlenmeli,  

• İntravenöz sıvı ısıtıcılar ve sıcak hava üflemeli ısıtıcılar 

durdurulmalı,  

• Aktif vücut soğutmasına başlanmalı (soğuk intravenöz sıvı 

uygulaması, soğutma battaniyesi uygulaması, üç yollu üretral 

katater takılması ve sürekli mesane irrigasyonu yoluyla aktif 

soğutmanın desteklenmesi, nazogastrik tüp yoluyla buzlu 
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salinle lavaj yapılması, oda klimasının açılması, iki taraflı 

olarak kasık ve koltuk altlarına buz paketleri uygulanması),  

• Uygunsa cerrahi sonlandırılmalı, ertelenmeli ya da anestezi 

güvenli ilaçlar ile devam etmeli (bölgesel anestezi, lokal 

anestezi, total intravenöz anestezi, depolarize olmayan kas 

gevşetici, opioid, sedatif kullanılmalı),  

• Rutin monitörizasyon yapılmalı, hemodinamik parametreler 

izlenmeli, sıvı volümünü değerlendirmek için santral venöz 

basınç takip edilmeli, yaşam bulguları, elektrolit dengesi 

izlenmeli,  

• Semptomatik tedavi yapılmalı, 

• Kardiyak arrest durumunda ileri yaşam desteği algoritması 

takip edilmeli, spontan dolaşımın geri dönmesinden sonra 

hastaların %25'inde MH tekrarlayabildiği için hasta 48-72 saat 

yakından izlenmeli,  

• Arteryel kan gazı ve diğer laborartuvar bulguları (potasyum, 

kalsiyum, kreatin kinaz, miyoglobin, glukoz, koagülasyon 

faktörleri) takip edilmeli, 

• Şiddetli asidoz düzeltilmeli, 

• Hiperkalemi tedavi edilmeli,  

• Masseter kas spazmı gelişen hastalarda 12-24 saat süreyle 

rabdomiyoliz belirti ve bulguları izlenmeli, 24. saatte kreatin 

kinaz testi yapılmalı, üriner katater yerleştirilmeli, 

miyoglobinüri ve idrar rengi takip edilmeli, akut böbrek 

yetmezliği belirtileri, kompartman sendromu bulguları takip 

edilmeli,  

• Öneri ve takip için malign hipertermi merkezine başvurulmalı,   

• Tedavi yan etkilerine karşı dikkatli olunmalı, atak sonrası kas 

yıkımı ve dantrolen sodyum uygulaması sonucu görülen kas 

zayıflığı ve  ağrı düzeyi takip edilmeli, gerekli tedaviler ve 

rehabilitasyon programı uygulanmalı, eski kas gücüne 

ulaşmanın haftalar, aylar sürebileceği konusunda hasta ve 

yakınlarına bilgi verilmelidir (Mitchell-Brown, 2012; TARD, 

2015; Koçer ve ark., 2016; Mullins, 2018; Aygin ve Yaman, 
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2019; Moralar ve Kesici, 2019; Ebbitt ve ark., 2020; Müller‐

Wirtz ve ark., 2020; Lott ve ark., 2021; Rüffert ve ark., 2021; 

Hopkins ve ark., 2021). 

Tanımlanan reaksiyon, tetikleyici ajanların kesilmesi ile erken 

evrede tedavi edildiyse, hasta kliniğe gönderilmeden önce en az 1 saat 

anestezi sonrası bakım ünitesinde izlenmeli, hasta 24 saat taburcu 

edilmemeli, ilk MH reaksiyonunu kontrol altına almak için dantrolen 

sodyum uygulanan hasta ise en az 24 saat yoğun bakım ünitesinde takip 

edilmelidir (Hopkins ve ark., 2021). Amerika Birleşik Devletleri 

Malign Hipertermi Derneği başarılı tedavi sonrası en az 24 saat ve 

bazen daha uzun süre dantrolen sodyum tedavisine devam edilmesini 

önermektedir (Litman ve ark., 2019).  

4. 1. Dantrolen Sodyum Uygulanması  

Postsinaptik kas gevşetici olduğu 1967 yılında Snyder ve 

arkadaşları tarafından kanıtlanmış olan dantrolen sodyum, Amerikan 

Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug Administration-FDA) 

tarafından onaylanmış birincil endikasyonu MH tedavisi olan bir ilaçtır 

(Harrison, 1975: Ratto ve Joyner, 2019). Dantrolen sodyum, suda az 

çözünen hidantoin türevi bir ilaç olup, 20 mg flakonlarda bulunur ve 

her flakon, 60 ml steril su ile sulandırılır (Rosenberg ve ark., 2015; 

Hopkins ve ark., 2021) 2014 yılında 5 ml enjeksiyonluk suda hızla 

çözülebilen 250 mg flakonlarda bulunan yeni bir dantrolen müstahzarı 

(Ryanodex®) FDA tarafından onaylanmıştır (Rosenberg ve ark., 2015; 

Mullins, 2018; Hopkins ve ark., 2021). MH krizinde bu dantrolen 

sodyumun hızlı uygulanması yaşam kaybını önleyebilir. Hemşireler 
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yeni dantrolen sodyum formundan haberdar olmalı ve temin etmeye 

yönelik gerekli adımları atmalıdır (Mullins, 2018).  

Yetişkin hastalarda MH krizini 20-30 dakikada tedavi etmek için 

36 şişe dantrolen yeterli olup, stoklar kullanılmışsa, dantrolen sodyum 

tamamlanıncaya kadar ilgili tesiste elektif vakalarda inhalasyon 

anesteziklerinin ve süksinilkolinin kullanımından kaçınılmalıdır (Glahn 

ve ark., 2020). Tanı ile dantrolen tedavisinin başlatılması arasındaki 

gecikmelerin komplikasyon riskini artırdığını açıkça göstermiştir (Yang 

ve ark., 2020). Anestezistler Derneği, MH reaksiyonunda dantrolen 

dozunun titre edilerek uygulanmasını, başlangıç dozunun 2-3 mg/kg 

olmasını, tedavi hedeflerine ulaşılana kadar da her 5 dakikada bir 1 

mg/kg doz tekrarını önermektedir (Hopkins ve ark., 2021). Amerika 

Birleşik Devletleri Malign Hipertermi Derneği önerileri ise akut MH 

krizini tedavi etmek için ilk bolus doz sonrası hasta nüks belirtileri 

açısından izlenirken idame dantrolen sodyumun her 4-6 saatte bir 1 

mg/kg dozda sürdürülmesi yönündedir (Litman ve ark., 2019). Normal 

dakika ventilasyonu ile etCO₂ <6 kilopascal ve çekirdek sıcaklık 

<38.5°C olana kadar dantrolen sodyum uygulamasına devam edilmeli, 

10 mg/kg kümülatif doz uygulandığında tanı yeniden değerlendirilmeli, 

kümülatif doza rağmen MH hala olası bir tanı ise dantrolen uygulaması 

ve agresif vücut soğutmasına devam edilmelidir (Hopkins ve ark., 

2021). Dantrolen kullandığında eczaneye daha fazla dantrolen ihtiyacı 

olabileceği konusunda bilgi verilmelidir (Lewellen, 2019). İlk 

reaksiyonun kontrolünden sonraki 14 saat içinde MH'nin tekrarladığı, 

ancak kas güçsüzlüğü ve mide bulantısı gibi sorunlara neden 

olduğundan ilk reaksiyonun kontrolünden sonra profilaktik dantrolen 

verilmemesi gerektiği belirtilmektedir (Hopkins ve ark., 2021). 
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Bununla birlikte ameliyatı planlanan MH'ye duyarlı hastalarda 

preoperatif dantrolen profilaksinin uygulanması endike değildir (Urman 

ve ark., 2019) İlk reaksiyondan sonraki 6 saat içinde tekrar gerekli 

olursa, ilk durumda 1 mg/kg dantrolen sodyum uygulanmalı, ancak 6 

saatten fazlaysa 2-3 mg/kg uygulanmalıdır (Hopkins ve ark., 2021). 

Bolus uygulama, hastayı düzenli aralıklarla değerlendirmeye olanak 

sağlayabilmektedir (Litman ve ark., 2019).  İlk ataktan sonra en az 24 

saat süresince dantrolen sodyum her 4-6 saatte bir 1 mg/kg veya 0.25 

mg/kg sürekli infüzyon şeklinde verilmeli, tedavinin etkisi izlenmelidir 

(Gregory ve Weant, 2021).  Dantrolen alan bir hasta ilk tedaviden sonra 

24 saat metabolik olarak stabil ise dantrolenin durdurulması 

önerilmektedir (Yang ve ark., 2020). MH tedavisinin etkili olduğunu 

gösteren başlıca bulgular, 24 saat metabolik stabilitenin sağlanması, 

çekirdek sıcaklığın 38°C'nin altında olması, kreatin kinazın azalması, 

miyoglobinürinin düzelmesi, kas sertliğinin olmaması, etCO₂ seviyesi 

ve kalp hızının normale dönmesidir (Yang ve ark., 2020; Gregory ve 

Weant, 2021).  Başarılı ilk tedaviden sonraki 9-16 saat içinde hastaların 

yaklaşık %20-25’inde, kas sertliği, solunumsal asidoz, hipertermi ve 

artan rabdomiyoliz bulguları ile kendini gösteren MH nüksü 

oluşabildiği için hemşire dikkatli olmalı, 48 saat içinde ilave doz 

gereksinimi olabileceğini göz önünde tutmalıdır (TARD, 2015; Litman 

ve ark., 2019).  

Dantrolen sulandırıldıktan sonra ışıktan korunmalı, 15–25°C'de 

saklanmalı ve hazırlandıktan sonra 6 saat içinde kullanılmalıdır (Krause 

ve ark., 2004; Litman ve ark., 2019). Ortaya çıkan alkali çözelti, 

periferik damarlara irritan olduğu için büyük bir damara veya hızlı akan 

bir infüzyona enjekte edilmelidir (Krause ve ark., 2004). Sürekli 
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dantrolen infüzyonu tromboflebite neden olabileceği için tedavinin 

uygulandığı damar kontrol edilmelidir (Hopkins ve ark., 2021). 

Dantrolen sodyum uygulanan hastalarda hemşire, solunum 

kaslarında güçsüzlük, inspiratuar kapasitede azalma, nefes darlığı, 

tromboflebit, ağrı, kas güçsüzlüğü, mide bulantısı, kusma, ilaç 

etkileşimleri (verapamil ile etkileşerek hiperkalemi, miyokard 

depresyonu), depolarize olmayan kas gevşeticilerin etkilerinin uzaması 

ve oral dantrolen hepatotoksisitesine karşı dikkatli olmalıdır (TARD, 

2015; Ratto ve Joyner, 2019; Hopkins ve ark., 2021). 

 

4.2. Aritmi, Asidoz ve Elektrolit Dengesizliğinin Tedavi 

Edilmesi  

Malign hipertermide taşiaritmi en sık görülen aritmi şekli olup, 

amiodaron (yetişkin için 300mg (3mg/kg, intravenöz)) beta blokerler 

(propranolol, metoprolol, esmolol (eğer taşikardi devam ederse)) veya 

anti-aritmik ajanlar, magnezyum, prokainamid, lidokain (1-2mg/kg) ile 

tedavi edilmektedir (TARD, 2015; Hopkins ve ark., 2021).  Amerikan 

Kalp Derneği (American Heart Association) 2017 yılı rehberinde 

amiodaronun ventriküler fibrilasyonda ve ventriküler taşikardi 

arrestinde 300 mg bolus, stabil ventriküler taşikardide 150 mg bolus, 1 

mg/dk x 6 saat ardından 0.5 mg/dk x 18 saat uygulanması 

önerilmektedir (TARD, 2015; Al-Khatib ve ark., 2017).  

Tüm metabolik bozukluklar düzeltilene kadar hastaya ventilatör 

desteği ve sedasyon uygulanmalıdır (Hopkins ve ark., 2021). Eğer pH 

<7.2 ise hiperventilasyon ve sodyum bikarbonat uygulanmalıdır 

(TARD, 2015; Hopkins ve ark., 2021). Hiperkalemi tedavisinde, 

sodyum bikarbonat ve/veya insülin (10 ünite) eklenmiş glukoz (50 ml 
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%50) solüsyonu uygulanmalı, ciddi hiperkalemi tedavisinde ise, 0.1 

milimol/kg dozunda intravenöz kalsiyum verilmeli ve gerekirse 

hemofiltrasyon uygulanmalıdır (Hopkins ve ark., 2021).  

Genel anestezi uygulanacak hastanın kalp ritmi, oksijen 

satürasyonu, kan basıncı, etCO₂ düzeyi, invaziv arteryel kan basıncı, 

santral venöz basıncı, santral ve periferal sıcaklığı, idrar çıkışı, arteryel 

ve miks venöz kan gazları, potasyum düzeyi, hematokrit seviyesi, 

trombosit sayısı, pıhtılaşma zamanları ve kreatin kinaz düzeyi, anestezi 

indüksiyonundan önce başlanarak, anestezi esnasında, derlenme 

sırasında, anestezi sonrası bakım ünitesine transfer sırasında ve cerrahi 

girişim sonrası dönemde, 12-24 saat izlenmelidir (TARD, 2015; Klein 

ve ark., 2021). İnhale anestezik ilaçların kullanımı sırasında yaşa göre 

ayarlanmış minimum alveoler konsantrasyon düzeyleri de takip 

edilmeli, yapay hava yolu çıkarılıncaya ve sözlü iletişim sağlanıncaya 

kadar etCO₂ değeri izlenmelidir (Klein ve ark., 2021). 

4. 3. Diürezin Sağlanması  

Miyoglobilinin renal tübüler hasar oluşturmasını önlemek için 

idrar çıkışının >2ml/kg/saat olması sağlanmalı, furosemid (0.5-

1mg/kg), mannitol (1g/kg), laktatlı ringer veya %0.9 sodyum klorür 

uygulanmalı, 12-24 saat süresince idrar çıkışı izlenmeli ve 

miyoglobinüriye bağlı gelişebilecek siyah renkli idrar oluşumu 

değerlendirilmelidir (TARD, 2015). Miyoglobinin alkali idrarda 

çökelme olasılığı düşük olduğu için sodyum bikarbonat kullanılmalıdır 

(Hopkins ve ark., 2021). 
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4. 4. Soğuk Uygulama Yapılması  

Uzun süreli hipertermi hasta sonuçlarını kötüleştirdiği için, 

agresif şekilde tedavi edilmelidir (Litman ve ark., 2019). Beden 

sıcaklığı >39 °C veya hızla yükseliyor ise aktif soğutma uygulanmalıdır 

(TARD, 2015; Riazi ve ark., 2018b; Aygin ve Yaman, 2019). 

Uygulanabilecek iç ve dış soğutma yöntemleri Tablo 2’de özetlenmiştir 

(Litman ve ark., 2019).  

Tablo 2: İç ve Dış Soğutma Yöntemleri 

İç soğutma yöntemleri Dış soğutma yöntemleri 

Mesane lavajı 

Rektal lavaj 

Gastrik lavaj 

Peritoneal lavaj  

Özofagus ısı eşanjörleri 

uygulama 

İntravasküler ısı değişim 

cihazları uygulama 

Soğuk intravenöz sıvı uygulama 

Kardiyopulmoner baypas 

uygulama 

Buz paketleri uygulama 

Basınçlı hava soğutması 

uygulama 

Soğuk su battaniyeleri 

uygulama 

Buzlu suya daldırma 

Önce sirkülasyonlu su yatakları/battaniyeleri, buz paketleri 

(koltuk altı ve kasıklara), fan, ıslak soğuk çarşaflar ile yüzeyel soğutma 

yapılmalı, harici soğutma yetersizse, 20 ml/kg soğutulmuş intravenöz 

(izotonik kristaloid) sıvı infüzyonu uygulanmalıdır (Rajek ve ark., 

2000; Riazi ve ark., 2018b; Litman ve ark., 2019). Cerrahi girişim 

sırasında açık kavitelerin soğuk lavajı, periton açıksa invaziv 

yaklaşımların en güvenli ve etkilisi olan periton lavajı yapılmalıdır 

(Johns ve ark., 2012; Litman ve ark., 2019).  Merkezi sıcaklık 38°C’ye 

düştüğünde soğutma işlemi durdurulmalı, sıcaklık nazofarengeal, 

rektal, özafageal, timpanik membran, mesane veya pulmoner arter yolu 

ile izlenmelidir (TARD, 2015; Larach, 2018; Litman ve ark., 2019).  
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4. 5. Diğer Tedavi ve Bakım Girişimleri  

Malign hipertermi reaksiyonuna intravasküler koagülopatinin 

eklenmesi prognozu kötüleştirmektedir. Tedavide trombosit, taze 

donmuş plazma ve kriyopresipitat kullanılmalı ve 12-24 saatte bir 

hemostaz değerleri izlenmelidir (TARD, 2015; Hopkins ve ark., 2021). 

MH hastaları rabdomiyolize ikincil kompartman sendromu gelişimi 

açısından da izlenmeli, izlemde klinik bulgulara dikkat edilmeli, kreatin 

kinaz seviyesinin 24 saate kadar artmayabileceği unutulmamalıdır 

(Carlson ve Wormuth, 2019; Hopkins ve ark., 2021). Kompartman 

sendromu gelişen hasta uyanık, koopere ve oryante ise ağrıdan şikayet 

edebilir, sedasyon uygulanan hastada ise ekstremitelerde ödem varlığı, 

periferal nabızlar ve periferal oksijen satürasyonu açısından 

değerlendirmeli, şüpheli bir durumda kompartman basınçları ölçülmeli, 

gerekirse fasyotomi yapılmalıdır (Hopkins ve ark., 2021).  

Malign hipertermi tedavi ve bakım önerileri için Amerika 

Birleşik Devletleri Malign Hipertermi Derneği 24 saat (Amerika 

Birleşik Devletleri: 1+800-644-9737; ABD dışında: 00+1+303-389-

164) aranabilmektedir (Johns ve ark., 2012). Bunun dışında Güney 

Amerika, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa’dan 

üyelerden oluşan Avrupa Malign Hipertermi Grubu (EMHG) ile de 

iletişim (EMHG Tel: +4646 171475) kurulabilmektedir (Rüffert ve 

ark., 2021; https://www.emhg.org/contact). 

5. KORUNMA VE ÖNLEM 

Her hasta cerrahi girişim öncesi ayrıntılı değerlendirilmeli, 

geçmişteki anestezi deneyimleri ve anestezi sonrası açıklanamayan ani 

yaşam kaybı gerçekleşen akraba varlığı mutlaka sorgulanmalıdır 

https://www.emhg.org/contact
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(Mitchell-Brown, 2012). Hasta ve yakınlarına MH hakkında ve 

gelecekteki anestezi yönetimine etkileri hakkında yazılı bilgi verilmeli 

ve genetik danışmanlık önerilmelidir (Mitchell-Brown, 2012; Hopkins 

ve ark., 2021). Hastaya ulaşılabileceği tüm akrabalarını MH riski 

konusunda uyarması, bir aile üyesinin hastaneye yatışı durumunda 

bunun belirtilmesi, ailenin her bir üyesinin, kesin tanı testleri 

kullanılarak aksi kanıtlanana kadar bu bilgilerin kendileri için geçerli 

olduğu konusunda bilgilendirilmesi önemlidir (Hopkins ve ark., 2021). 

Hasta ve yakınlarına MH ile ilgili bilgileri bulabilecekleri kaynaklar ve 

dernekler hakkında bilgi verilmeli, riskli bireylerin tıbbi uyarı araçlarını 

taşımaları (bilezik, etiket) ve tıbbi personele MH geçmişlerini bildirme 

konusunda teşvik edilmeleri sağlanmalıdır (Mitchell-Brown, 2012; 

Zvaritch ve ark., 2019). MH'ye duyarlı olan hastalarda, tetikleyici 

ajanlar kullanılmamalı, uygunsa bölgesel anestezi tekniği kullanarak 

genel anesteziden kaçınılmalıdır (Hopkins ve ark., 2021). Risk 

faktörlerinin bilinmesi, erken belirti ve bulguların saptanması, 

zamanında uygun tedavi ve bakımın uygulanması, komplikasyonları ve 

yaşam kaybını önlemede etkilidir (Mitchell-Brown, 2012). 

Tetikleyici ajanı uygulama potansiyeli olan tesisler, MH krizi 

tanıma ve acil tedavi kılavuzları, acil durum görev kartları, uygun 

ekipman ile yeterli miktarda dantrolen sodyum stoğu oluşturmalı, ilk 

MH belirtisinden sonra 10 dakika içinde, dantrolen sodyum uygulama 

yeteneğine ve yeterli dantrolen sodyum kaynağına sahip olmalıdır 

(Altuğ ve ark., 2018; Litman ve ark., 2019). Dantrolen sodyum 

tedavisinin gecikmesi prognozu kötüleştirmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri Malign Hipertermi Derneği, uçucu anestezik veya 

süksinilkolin uygulanan her kurum ve kuruluşta, 10 dakika içinde 
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dantrolen sodyumun uygulanabilir olmasını önermektedir (Larach ve 

ark., 2019). MHAUS 70 kg'lık bir hastaya 10 mg/kg dantrolen sodyum 

uygulamak için her kurumun en az 36 flakon (her flakon 20 mg) 

dantrolen sodyum stoklamasını zorunlu kılmaktadır (Wong, 2018; 

Larach ve ark., 2019). Ancak, MH tedavisinin temel ilacı olan 

dantrolen sodyumun birçok ülkede kolaylıkla bulunamadığı, dantrolen 

sodyumun bulunmadığı durumlarda erken tanı, hızlı ve etkili tedavi ve 

bakım ile MH hastalarının yaşam kaybını önlemede önemlidir (Gong, 

2021). 2011-2020 yılları arasındaki MH olgularının incelendiği bir 

çalışmada, dantrolen sodyum uygulanamasa bile mortalite oranının 

2020 yılına kadar %36’ya düştüğü, bu hastaların yarısından fazlasına 

izofluran, sevofluran ve enfluran dahil olmak üzere süksinilkolin 

içermeyen anesteziklerin uygulandığı belirlenmiş, dantrolen sodyuma 

erişimin kolay olmadığı ülkelerde erken tanının, furosemid ve mannitol 

gibi tedavilerin hızlı uygulanmasının MH vakalarının hayatta 

kalmasında etkili olduğu vurgulanmıştır (Gong, 2021). MH vakalarının 

neredeyse yarısında doğuştan hastalık olduğu, vakaların yaklaşık 

sekizde birinde anormal enzim sonuçları ve hafif yüksek vücut ısısı 

olduğu belirlenmiş,  doğumsal hastalıklar, anormal enzim sonuçları, 

açıklanamayan bir nedenle vücut ısısının anormal yükselmesi 

durumlarında, tetikleyici ajanlardan kaçınılması gerektiği önerilmiş ve 

duyarlı bireylerde monitorizasyonun güçlendirilmesi gerektiği 

belirtilmiş bunun yanı sıra, MH duyarlılığının bilinmediği durumlarda 

merkezi sıcaklık izlemenin kullanılması önerilmiştir (Smith ve ark., 

2018; Gong, 2021). En az 30 dakika genel anestezi uygulanacak 

hastaların merkezi sıcaklığı ameliyat süresince izlenmeli, gerektiğinde 

erken müdahale yapılmalıdır (Larach ve ark., 2014).  MH'yi 



 
 25 

önleyebilmek için en düşük (<5 ppm) klinik uçucu anestezik buhar 

konsantrasyonunu muhafaza etmek için anestezi makinesinin 

inspiratuar ve ekspiratuar kısımlarına solunum devresinde kalan uçucu 

anestetik maddeleri emerek temizleyebilmesi için aktif karbon filtreleri 

takılmalıdır (Rüffert ark., 2021). Ülkelerin MH web sitesi oluşturması, 

24 saat ulaşılabilecek telefon yardım hattı kurması ve ilgili 

personellerini kayıt ve bildirim konusunda teşvik etmesi de MH’yi 

önlemede önemlidir (Gong, 2021). 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER  

 Yaşamı tehdit eden MH sendromuna karşı, cerrahi girişim öncesi, 

sırası ve sonrası süreçte önleme, tedavi ve bakıma yönelik gerekli 

önlemler alınmalıdır. Öneriler aşağıda sunulmuştur:  

• Kurumlar MH krizi müdahalesinde görev alan tüm personelin 

kullanabileceği tedavi protokolünü geliştirmeli, MH 

protokolünün yer aldığı poster ve kartları oluşturmalıdır.  

• MH krizine müdahalede görev alacak tüm personele sürekli 

eğitim programları düzenlenmeli, MH’ye hızlı yanıt 

verebilmek için kurumsal protokoller iyi prova edilmeli, eksik 

alanlar iyileştirilmelidir.  

• Kurumların dantrolen sodyum stoğu yeterli olmalı, MH krizine 

müdahale ederken kullanılacak malzemelerin bulunduğu MH 

arabası hazır bulundurulmalıdır. Malzemelerin kullanım 

tarihleri düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Sağlık kurumu, 

soğutma ve takip işlemlerinde kullanılacak demirbaş ve sarf 

malzemeleri temin etmelidir.  

• Anamnezinde rabdomiyoliz ve miyopati olan hastalar, 

tetikleyici anestetiklere maruz kalmadan önce MH riskinin 

tespiti için MH merkezine sevk edilmeli, hasta ve yakınlarının 

danışmanlık hizmeti almaları sağlanmalıdır. Cerrahi girişim 
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öncesi, sırası ve sonrasında skorlama sistemleri kullanılarak 

risk değerlendirmesi yapılmalıdır.  

• MH durumu netleşene kadar cerrahi girişim ertelenmelidir. 

Cerrahi girişim ertelenemiyorsa tetikleyici ajanlardan uzak 

durulmalı, güvenli ilaçlar ve yöntemler kullanılmalı, güvenlik 

önlemleri alınmalı, kontrol listeleri kullanılmalıdır.  

Ameliyathanedeki hemşireler MH’nin erken dönem 

bulgularının farkında olmalı, ekibi bilgilendirmeli ve hızlı 

müdahale edilmesini sağlamalıdır.  

• Ülkeler MH ile ilgili 24 saat yardım sağlayan dernek, merkez, 

web sayfaları oluşturmalı, verileri tek merkezde toplamalıdır. 

Halka ve sağlık çalışanlarına yönelik mümkün olduğunca çok 

kişiyi bilgilendirici eğitimler yapılmalıdır. Riskli kişiler de 

ilgili merkezlere kayıtlarını yaptırmaları için teşvik 

edilmelidir. Mevcut dernek ve merkezler 

(http://www.mhaus.org; https://www.emhg.org) ile ilgili 

bilgiler ünitede görülür yerlere asılmalıdır. MH tanısı konulan 

hastaların tüm kayıtları ve veri girişleri tam yapılmalıdır. MH 

riski yüksek olan bir hastaya cerrahi girişim uygulanacağında 

bu hasta, hastanelerin erken uyarı sisteminde görülmelidir. 

Riskli bireyler MH konusunda uyarıcı bileklik, kolye takmalı 

ya da çantalarında bilgilendirici kart taşımalıdır. 
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GİRİŞ 

Beslenme; büyüme ve geliĢmenin sağlanması, yaĢamın 

sürdürülmesi, sağlığın korunması ve iyileĢtirilmesi için gerekli olan 

besin ögelerinin yeterli ve dengeli biçimde vücuda alınarak 

kullanılmasıdır(Baysal, 2007). Sağlıklı beslenmede makro ve mikro 

besin ögeleri vücut iĢlevlerinin sağlanması için büyük önem 

taĢımaktadır(Uluğ & Rakıcıoğlu, 2019). 

Mikro besin ögeleri yaĢamın devamı için önemli olan makro 

besin ögelerinin spesifik alt gruplarını oluĢturmaktadır ve vitamin, 

vitamin benzeri maddeler ve mineraller önemli mikro besinlerdir. 

Vitaminler vücutta gerçekleĢen metabolik iĢlemlerde az miktarda 

gerekli olan fakat vücudun endojen olarak üretemediği veya yetersiz 

miktarda üretebildiği organik yapılardır(Akyol Mutlu, 2018).Mineraller 

ise yaĢam için gerekli iĢlevleri yerine getirmek için organizmaların 

ihtiyaç duyduğu inorganik elementlerdir(Godswill et al., 2020). Asal ve 

eser minareller olarak iki çeĢitlerdir. Organizma tarafından gereksinimi 

fazla olanlar asal mineraller olarak adlandırılmaktadır. Bunlar 

kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum, sülfür ve klordur. 

Gereksinimleri az olan minerallere ise eser (iz) elementler 

denilmektedir. Bunlar ise demir, bakır, çinko, manganez, molibden, 

iyot, flor, nikel, bor, selenyum, krom ve kobalttır(Aksoy, 2011; Akyol 

Mutlu, 2018). 

Mikro besinler, enerji homeostazı, vücuttaki kasların ve 

kemiklerin geliĢimi, diĢ oluĢumu, immün sistem, gen ekspresyonu ve 

kan hücresi üretimi gibi önemli olaylarda rol almakta, çeĢitli enzim 

sistemlerinde kofaktör ve koenzim olarak görev almakta, vücuttaki 

biyokimyasal ve fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesine ve 
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koordinasyonuna yardımcı olmaktadırlar(Godswill et al., 2020; Uluğ & 

Rakıcıoğlu, 2019).  

Mikro besin ögeleri yeterli ve dengeli bir beslenme için bir 

gereklilik olsa da besin gereksinimi artmıĢ bazı risk gruplarında mikro 

besin yetersizlikleri görülebilmektedir. Gebelik bu risk gruplarından 

birini oluĢturmaktadır(ġimĢek et al., 2021). Gebelik sürecinde, büyüyen 

fetüsün gereksinimleri, mikro besin eksikliği riskinin artmasına neden 

olabilmektedir(Richard et al., 2017). Çünkü gebelikte annede meydana 

gelen fizyolojik değiĢimler ve fetüsün metabolik ihtiyaçları, bu 

dönemde mikro besin öğelerinin ve enerji ihtiyaçlarının homeostatik 

kontrol içerisinde artmasına neden olmaktadır(Plećaš et al., 2014; 

Soykurt et al., 2020).Gebelik döneminde, beslenmeye ek olarak günlük 

200-300 kcal enerji alımı gerekirken, vitamin ve mineral ihtiyacı %20-

100 oranında artmaktadır(Güler et al., 2019). Bu ihtiyaçların 

karĢılanmaması istenmeyen sonuçlara neden olmaktadır(Plećaš et al., 

2014). 

Bu çalıĢmanın amacı gebelik döneminde gerekli olan mikro 

besin desteklerinin kullanım amaçlarına değinerek bazı ülkelerin bu 

konudaki yaklaĢımlarını ve sağlık politikalarını ele almaktır. 

GEBELİKTE MİKRO BESİN DESTEĞİ KULLANIMI 

Gebelerde mikro besin ögeleri yetersizliği tüm ülkelerde sıklıkla 

karĢılaĢılan bir sorundur. Vitamin ve mineral yetersizlikleri anne ve 

bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilemekle birlikte çocukluk 

döneminde morbidite ve mortalite riskini de arttırdığı için, tanı için 

rutin tetkikler yapılması önerilmekte ve hastalıkları önleyici replasman 
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tedavisi verilmesi vurgulanmaktadır(Dayı & Pekcan, 2019; Kafadar et 

al., 2020). 

Gebelikte bazı besin ögelerinin besin desteği olarak alınmasının, 

gebeliğe bağlı oluĢabilecek sağlık sorunları riskini azalttığı 

görülmüĢtür(Kabaran & Ayaz, 2013). Gebelik döneminde vitamin 

takviyesi uygulaması standart haline gelmiĢtir(Soykurt et al., 2020). 

GeliĢmiĢ ülkelerde gebeliğe özgü çoklu mikro besin takviyeleri sıklıkla 

kullanılmaktadır(Richard et al., 2017). Gebelikte en çok dikkat çeken 

ve genellikle takviye olarak kullanılan mikro besinler arasında A, D, E, 

folat, B12, B6 ve C vitaminleri, demir, çinko, iyot, bakır ve selenyum 

bulunmaktadır(Gernand et al., 2016). 

Vitaminler ve mineraller, sağlıklı bir gebelik sağlamak için 

maternal, plasental ve fetal etkileĢimin her aĢamasını 

desteklemektedir(Gernand et al., 2016). Görsel fonksiyonlara etkisi ile 

bilinen A vitamini, immün sistemde, akciğer olgunlaĢmasında, fetal 

büyüme ve geliĢmenin normal Ģekilde gerçekleĢmesinde etkilidir. 

Günlük 0.8 mg A vitamini, fetal yetersizlik oluĢumunu 

önlemektedir(Kabaran & Ayaz, 2013). Gebelik döneminde A 

vitaminine en fazla üçüncü trimesterde ihtiyaç duyulmaktadır(Güler et 

al., 2019). 

Gebelikte plasental implantasyon, immün fonksiyon, anjiyoge-

nez, oksidatif stres, inflamatuar yanıt ve glukozhomeostazisi üzerine 

olan etkilerinden dolayı D vitaminine olan ilgi artmaktadır(Doğan et 

al., 2018). D vitamini eksikliği çocuk ve ergenlerde raĢitizm, 

yetiĢkinlerde ise osteomalazi riskini artırmaktadır(Kiely et al., 2020). D 

vitamini eksikliği prevalansı dünya çapında giderek artmakta ve önemli 

bir halk sağlığı sorunu olmaktadır(Soyer Caliskan et al., 2021). Sağlık 
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Bakanlığı verilerine göre; doğurganlık çağındaki kadınlarda ve 

gebelerde %80.2 oranında D vitamini eksikliği olduğu bildirilmiĢtir 

(Gürbüz et al., 2015). 

Preeklampsinin oksidatif stres ile iliĢkisi göz önüne alındığında, 

gebeliğin erken döneminde alınan antioksidan desteği ile preeklampsi 

oluĢumunun önlenebileceği düĢünülmektedir. Antioksidan olan A ve C 

vitamini konsantrasyonunun çok düĢük olması preeklampsi için risk 

oluĢturabilmektedir(Kabaran & Ayaz, 2013). 

Dünya çapında gebelikleri etkileyen baĢlıca nöral tüp defektleri 

olan spina bifida ve anensefali folik asit ile önlenebilmektedir(Martinez 

et al., 2021). Kancherla vd. (2018), 59 ülke üzerinde yaptıkları 

çalıĢmada buğday ve mısır ununun folik asitle zorunlu olarak 

güçlendirilmesi yoluyla spina bifida ve anensefali görülme oranının 

azaldığını bildirmiĢtir(Kancherla et al., 2018). 

Demir eksikliği gebelerde ve emzikli kadınlarda görülen ve 

neticesinde anemi meydana gelen en yaygın mikro besin eksikliğidir. 

Gebeliğin birinci ve ikinci trimesterinde demir eksikliği olması, erken 

doğum ve düĢük doğum ağırlığına neden olabilmekte hatta bu durum 

bebek ölümleriyle sonuçlanabilmektedir(Uzdil & Özenoğlu, 2015). 

Gebelikte plasental ve fetal geliĢimin sağlanması için iyot alımı 

çok önem taĢımaktadır. Ġyot eksikliği durumunda plasental geliĢimin 

bozulması sebebiyle plasental anomaliler, erken doğum, düĢük doğum 

ağırlığı ve bebek ölüm oranında artma meydana gelebilmektedir(Sezgin 

& Kartal, 2021). Son yıllarda uygulanan iyot profilaksilerine rağmen 

iyot eksikliği gündemini korumaktadır(Ġdiz C. ve Yarman S., 2015). 

Gebelikte kalsiyum eksikliği sonucu preeklemsi görülebilmekte 

ve rahim içi büyüme kısıtlanabilmektedir. Gebelik boyunca kalsiyum 
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yeteri kadar alınmadığında, kalsiyum ihtiyacı kemiklerden kalsiyum 

çekilerek giderilmektedir(Uzdil & Özenoğlu, 2015). Fetüs, doku ve 

kemik geliĢimi için gereken kalsiyum için tamamen anneye bağımlıdır. 

Gebelik süresince fetal kalsiyum gereksinimi 30 g olmakla birlikte 

bunun %80’i üçüncü trimesterdadır (Doğan et al., 2018). 

Gebelik döneminde artan enerji ve besin ögelerinin 

karĢılanmaması durumunda ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin 

önlenmesi amacıyla kullanılan besin destekleri yetersizliğin ciddi 

boyutta olduğu durumlarda olumlu sonuç verse de geliĢigüzel besin 

desteği kullanımında çeĢitli risklerin oluĢabileceği göz ardı 

edilmemelidir. Dolayısıyla besin desteği kullanımında bireyin durumu 

göz önünde bulundurulmalı, beslenme alıĢkanlıkları değerlendirilmeli 

ve gerekli durumlarda kontrol altında kullanım sağlanmalıdır(ġimĢek et 

al., 2021).Toplumun genel sağlığının korunması, iyileĢtirilmesi ve riskli 

durumların azaltılması amacıyla beslenme ile ilgili ulusal eylem 

planları ve politikaları geliĢtirilmiĢtir. Beslenme politikaları kronik 

hastalıkların engellenmesi, sağlığın desteklenmesini ve besin ögesi 

yetersizliklerinin önlenmesini özellikle risk gruplarında bulunan 

bireyler için sağlamayı amaçlamaktadır(Alp & Ergün, 2013). 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN GEBELİKTE MİKRO 

BESİN DESTEĞİ KULLANIMINA YAKLAŞIMI 

Gebelik döneminde olan kadınların mikro besin ögesi 

gereksinimleri, gebe olmayan kadınlardan farklıdır. Bundan dolayı, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) annenin ve bebeğin sağlığını iyileĢtirmeyi 

hedefleyen beslenme programları kapsamında, gebe kadınlar için 

gerekli olan demir ve folik asit desteğini içeren müdahaleler 
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oluĢturmuĢtur(ġimĢek et al., 2021). DSÖ, gebelikte oluĢabilecek anemi, 

puerperalsepsis, düĢük doğum ağırlığı ve erken doğumları önlemek 

amacıyla bu dönemde 30-60 mg elementer demir ve 400 μg (0,4 mg) 

folik asit ihtiva eden günlük oral demir ve folik asit desteğini 

önermektedir(WHO, 2016). 

Dünya Sağlık Örgütü, A vitamini takviyesini maternal ve 

perinatal sonuçları iyileĢtirmek için önermemekte, sadece gece 

körlüğünü engellemek amacıyla Ģiddetli bir halk sağlığı sorunu haline 

gelen bölgelerdeki gebeler için duruma özgü olarak 

önermektedir(WHO, 2016). 

Gebelik döneminde D vitamini için tavsiye edilen yeterli alım 

düzeyi literatürde farklılık göstermektedir. DSÖ’nün D vitamini için 

önerdiği yeterli alım düzeyi 200 IU/gün’dür. Ayrıca yetersizlik 

durumunda daha yüksek dozlarda destek alınabileceği 

belirtilmiĢtir(ġimĢek et al., 2021). DSÖ ve BirleĢmiĢ Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (Foodand Agriculture Organization-FAO), B12 

vitamininin gebe kadınlar için referans alım düzeyini 2.6 mcg/gün 

olarak bildirmektedir(World Health Organization, 2016).Türkiye 

Beslenme Rehberi (TÜBER) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 

(European Food Safety Authority-EFSA)’de gebe kadınlar için B12 

vitamini yeterli alım düzeyini 4.5 mcg/gün olarak önermektedir(ġimĢek 

et al., 2021).  

Kemik ve kas sağlığı üzerine olan etkileriyle bilinen kalsiyumun 

yetersiz olması durumunda fetüste geliĢme geriliği ve düĢük doğum 

ağırlığı gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. DSÖ ve FAO 

gebeler için gebelik döneminin 20. haftasından doğuma kadar olan 

süreçte günde 1200 mg kalsiyum desteği önermektedir. DSÖ, yetersiz 



 
 45 

kalsiyum alımı olan popülâsyonlar için preeklampsi oluĢumunu 

önlemek adına günlük 1.5-2.0 g oral orijinal kalsiyum alımını duruma 

özgü öneri olarak önermektedir (WHO, 2016). 

Gebelik döneminin baĢından itibaren sdoğuma kadar olan 

süreçte tiroid hormonu ve iyot ihtiyacı artıĢ göstermektedir. Annenin 

tiroid hormonu yeterli olması ile fetusun beyin ve sinir dokusu normal 

olarak geliĢim göstermektedir. Ġyot yetersiz olarak alındığında, fetüsten 

eriĢkinliğe kadar bütün yaĢ gruplarında çeĢitli anomaliler 

görülmektedir(Ġdiz C. ve Yarman S., 2015). DSÖ,  iyot eksikliğinin 

fazla olduğu ve tuz iyodizasyonunun yeteri kadar yapılamadığı 

bölgelerde; üreme çağındaki kadınlara, iki yaĢından küçük çocuklara, 

gebe ve emziren kadınlara günlük düĢük doz iyot takviyesi ya da 6-12 

ayda bir yüksek dozlarda oral alım ile iyotlu yağ alımını önermektedir 

(ġimĢek et al., 2021). DSÖ, gebe ve emziren anneler için günlük 200 

µg iyot desteği alımını önermektedir(WHO, 2016). 

ÜLKELERİN GEBELİKTE MİKRO BESİN 

DESTEĞİKULLANIMINA YAKLAŞIMLARI  

Gebelerde görülen mikro besin yetersizlikleri tüm ülkelerde ve 

bölgelerde sıklıkla karĢılaĢılan bir durumdur. DSÖ, dünyada 

milyonlarca gebe kadında anemi olduğunu ve vitamin, folat, çinko, iyot 

gibi mikro besinlerin eksikliğinin görüldüğünü bildirmiĢtir(Dayı & 

Pekcan, 2019). Vitamin eksiklikleri ile ilgili hükümet yönergeleri, 

bebekler, kadınlar, erkekler, yaĢlılar ve emzirme veya gebelik dönemi 

için belirli değerlerle sağlıklı bireyler için bazı alımları tavsiye 

etmektedir. Birçok ülke, yaygınlaĢan vitamin eksikliklerini durdurmak 
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için vitamin gıda takviye programlarına talimat ve yetki vermiĢtir 

(Godswill et al., 2020).  

Ġngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmeti (National Health Service-

NHS), gebelik döneminde sağlıklı beslenmenin yanında gerekli olan 

takviyelerin de alımını önermektedir. NHS, gebeliğin ilk haftalarında 

bebeğin geliĢimde oluĢabilecek sorunları önlemek için, gebelik öncesi 

dönemden baĢlanarak gebeliğin 12. haftasına kadar, günde 400 μg folik 

asit desteği kullanımını önermektedir. Folik asit, spina bifida gibi nöral 

tüp defektleri oluĢumu önlemektedir. Dolayısıyla nöral tüp 

defektlerinden etkilenme olasılığı yüksek olan gebeliklerde, 5 mg gibi 

daha yüksek dozda folik asit kullanımı önerilmektedir(NHS, 2020). 

Yapılan bilimsel çalıĢmalardan elde edilen bilimsel kanıtlara 

dayanarak, ABD Halk Sağlığı Servisi 1992'de üreme çağındaki tüm 

kadınların nöral tüp defekti riskini azaltmak için günde 400 μg folik 

asit tüketmesini tavsiye etmiĢtir. Folik asitle zorunlu gıda takviyesi 

politikaları 1990'ların sonlarında Amerika BirleĢik Devletleri, Kanada, 

Kosta Rika ve Umman'da baĢlamıĢtır ve bunu 2000'lerde Güney Afrika, 

ġili ve Avustralya takip etmiĢtir. Günümüzde yaklaĢık olarak 80 ülkede 

zorunlu folik asit gıda takviye programları bulunmaktadır(Martinez et 

al., 2021). 

D vitamini, vücuttaki kemiklerin, diĢlerin ve kasların sağlığı 

için önemli olan kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlediğinden ve az 

sayıda gıdada bulunduğundan gebelik döneminde takviye edilmelidir. 

NHS günde 100 μg’ı (4000 IU) geçemeyecek Ģekilde D vitamini 

alımını tavsiye etmekte ve gebe veya emziren anneler için D vitamini 

içeren vitamin takviyelerini ücretsiz olarak sağlamaktadır(NHS, 2020).  
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Delange’nin yapmıĢ olduğu derlemede, Ġsveç, ABD, Ġsviçre, 

ġili, Ġran ve Sri Lanka’daki gebelerde iyodun yeterli olduğu 

bildirilmiĢtir. Yine aynı derlemede Fransa, Belçika, Danimarka, 

Sicilya, Sudan, Yeni Zelanda, Ġtalya, Almanya, Macaristan ve 

Türkiye’deki gebelerde iyot eksikliğinin görüldüğü bildirilmiĢtir. 

Birçok ülkede iyot profilaksisi yapılmıĢ, iyot eksikliği görülme sıklığı 

azalmasına rağmen eksikliğin hala görüldüğü bildirilmiĢtir (Delange, 

2004).  

TÜRKİYE’NİN GEBELİKTE MİKRO BESİN DESTEĞİ 

KULLANIMINA YAKLAŞIMI  

Halk sağlığı açısından mikro besinlerin eksiklikleri bazı 

popülasyonlarda çeĢitli riskler oluĢturmaktadır (Kafadar et al., 2020). 

Fetal ve maternal sağlık için gebelikte artan ihtiyaç üzerine mikro besin 

desteğine gerek duyulmaktadır(Doğan et al., 2018). D vitamini 

eksikliği yaygın olarak gözlenen bir durumdur. D vitaminin eksik veya 

yetersiz olması durumunda anne ve bebek sağlığı olumsuz olarak 

etkilenmektedir. Toplum sağlığını geliĢtirmek için bu yetersizliğin 

önlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ülkemizde gebelik ve emziklilik 

döneminde kadınlara D vitamini desteği sağlanması anne ve bebek 

sağlığı açısından önem taĢımaktadır(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2011). 

GüneĢ ıĢığıyla gereksinimi sağlanan D vitaminine, gebelik döneminde 

daha fazla ihtiyaç olduğu için T.C. Sağlık Bakanlığı D vitamini 

kullanımının uygun olmadığı durumlar hariç, bütün gebeler için 2011 

yılından itibaren “Gebelere D Vitamini Destek Programı” 

uygulamaktadır. Gebe kadınlara, gebeliğin 12. haftasından itibaren 

1200 IU (30 µg/gün) (9 damla) tek doz D vitamini kullanımına 
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baĢlanması, gebelik boyunca kullanılması ve doğum sonrasında en az 6 

ay boyunca emzirme döneminde de kullanılması tavsiye 

edilmektedir(TÜBER, 2016). 

Folat ihtiyacı gebelik döneminde %50 oranında artıĢ göstererek 

günde 600µg’a kadar ulaĢmaktadır. Bu ihtiyaç folat içeren besinlerin 

tüketimi ile karĢılanamamaktadır. Bundan dolayı ülkemizde Sağlık 

Bakanlığı tarafından, nöral tüp defekti oluĢumunu önlemek için gebelik 

planlayan kadınlara gebelik öncesinden baĢlayarak, diyete ek olarak 

günde 400 µg folik asit desteği kullanımını ve birinci trimester boyunca 

kullanımına devam edilmesini tavsiye etmektedir. Bu bağlamda 

planlanmıĢ gebelikler önem arz etmektedir (Güler et al., 2019). 

Ülkemizde demir eksikliği prevalansı oldukça yüksektir. 

Bununla birlikte gebelik demir desteği alımını gerektiren bir durumdur. 

Dolayısıyla demir uygulanmaması gereken durumların dıĢında, bütün 

gebeler için demir desteği uygulanmalıdır. Anne ve bebek sağlığı için 

bir tehdit olan anemi ile oluĢabilecek komplikasyonları engellemek için 

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Gebelere Demir Destek Programı” 

2005 yılından itibaren uygulanmaya baĢlanmıĢtır(T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2011). Bu uygulama kapsamında tüm gebelere, gebeliğin 16. haftası 

(ikinci trimester) itibari ile gebelik boyunca 6 ay ve doğumdan sonraki 

3 ay olmak üzere toplam 9 say boyunca 40-60 mg/gün elementer demir 

desteği verilmesi önerilmektedir (TÜBER, 2016). 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, gebelikte önemi artan ve beslenme ile ihtiyacı 

karĢılanamayan mikro besinlerin, mikro besin desteği ile sağlanması 

gerekmektedir. Mikro besin desteği ise oluĢturulmuĢ politikalar ve 

yapılan çalıĢmalar ile belirlemiĢ uygun miktar ve koĢullar ile kontrol 

altında kullanılmalıdır. Mikro besin desteklerinin literatürde bildirilmiĢ 

olan yararlarını desteklemek ve rutin kullanımına yer vermek için daha 

çok çalıĢmaya ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Lateks ürünü kauçuk ağaçlarda bulunan ve “Hevea Barasiliensis” 

ağacının özünden elde edilen doğal bir sıvıdan yapılmaktadır (Vargas et 

al., 2017). Sıvı içerisindeki bazı proteinlerde alerjiye neden olabilecek 

yüzlerce alerjen tanımlanmaktadır (Mendez et al., 2016; Nguyen and 

Kohli, 2022). Hastanelerde sık kullanılan lateks eldivenler başta olmak 

üzere birçok tıbbi malzemede lateks kullanılmaktadır (Candan 

Dönmez, 2015). Lateks eldivenlerin kullanımın yaygınlaşması ve kolay 

takılıp çıkarılması için içerisine nişasta eklenmesiyle birlikte alerjik 

reaksiyon görülme sıklığı daha da artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

alerjik reaksiyonları azaltmak amacıyla lateks eldivenlerin içerisindeki 

alerjenlere neden olan protein içeriği azaltılmaktadır. Almanya gibi 

ülkelerde buna benzer koruma önlemleriyle lateks alerji sıklığının 

azaltıldığı bildirilmektedir (Atakul ve Asilsoy, 2017). Lateks ile 

üretilmiş tıbbi malzemelere maruziyet sonrasında ciddi alerjik 

reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir (Edlich et al., 2017). Amerikan 

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA, U.S. Food and Drug Administration) ciddi 

alerjik reaksiyon olarak anafilaksi ve ölüm geliştiğini belirtmektedir 

(Candan Dönmez, 2015).  

Doğal kauçuk lateks alerjisi hastanelerde hem hastaları hem de 

sağlık çalışanlarını tehdit eden önemli bir sorundur. Kesin tedavisi 

olmamakla birlikte lateks alerjisi prognozu basit döküntülerden yaşamı 

tehdit edici ciddi alerjik reaksiyonlara kadar değişebilmektedir (Atakul 

ve Asilsoy, 2017; Nguyen and Kohli, 2022). Bu nedenle latekse duyarlı 

ya da alerjisi olan hastalar için güvenli bir çevre oluşturularak tedavi ve 

takiplerinin yapılması gerekmektedir.  
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Lateks alerjisi ameliyathanelerde kas gevşeticilerden sonra 

intraoperatif anafilaksinin en büyük ikinci nedeni olarak (%12-16.7 

arasında) görülmektedir (Parisi et al., 2016; Vargas et al., 2017; 

Vellaichamy Manian and Volcheck, 2021). 1980’li yıllardan beri lateks 

eldivenlerin kullanım sıklığının artmasıyla birlikte alerji insidansı 

artmaktadır (Gawchik, 2011; Mendez et al., 2016; Wu et al., 2016). 

Lateks eldivenler hasta ve sağlık çalışanları arasında çapraz 

enfeksiyonların önlenmesinde oldukça etkili, ucuz, esnek ve iyi bir 

bariyer görevinden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır (Candan Dönmez, 

2015; de Olievera and Gama, 2016). Ameliyathaneler eldivenler 

dışında lateksten üretilmiş birçok tıbbi malzemenin yoğun olarak 

kullanıldığı alanlar olduğundan lateks alerjili hastaların ameliyat 

öncesinde belirlenerek cerrahi sürecin komplikasyonsuz bir şekilde 

yürütülmesi sağlanmalıdır. 

LATEKS ALERJİ ETİYOLOJİSİ, GÖRÜLME SIKLIĞI ve 

RİSKLİ GRUPLAR 

Hastanelerde birçok tıbbi üründe lateks kullanılmaktadır (Tablo 

1). Tıbbi malzemelerin yaklaşık yarısı lateksten yapılmaktadır (Vargas 

et al., 2017). Bu malzemelere maruz kalma önce duyarlılaşmaya 

sonrasında ise alerjiye neden olmaktadır. Maruz kalma ile duyarlılık 

arasında doğru orantı bulunmaktadır. Lateks alerjenleri havadaki 

partiküller içinde tutunabilir yapıdadır. Bu nedenle akciğerlere 

solunabileceğinden hem solunum yolu mukozası hem de ciltten 

emilerek etki gösterebilmektedir (Nguyen and Kohli, 2022). 
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Tablo 1. Lateks İçerikli Tıbbi Malzemeler (Nguyen and Kohli, 2022) 

• Eldivenler 

• Steteskoplar 

• Kataterler 

• Elektrod pedleri 

• İntravenöz kataterler 

• Drenaj tüpleri 

• Enjektörler 

• Solunum cihazları 

 

Lateks alerjisi genel popülasyon içerisinde sağlık çalışanlarında 

dikkat çekilen bir konu olsa da görülme sıklığı gruplar arasında 

değişiklik göstermektedir (Tablo 2).  

Tablo 2: Lateks Alerjisi Görülme Sıklığı (Hilgert et al., 2007; Vargas et al., 2017) 

Grup Sıklık 

Genel popülasyon (atopi öyküsü olmayan) % 1-6 

Genel popülasyon (atopi öyküsü olan) % 8-17 

Latekse maruz kalan diğer profesyoneller % 10-12 

Sağlık profesyonelleri % 10-15 

Atopi ve lateks maruziyet öyküsü olan kişiler % 36 

Spina bifidalı hastalar % 20-70 

 

Lateks alerjisi yaş, cinsiyet ve ırk ile ilişkili değildir (Vargas et 

al., 2017). Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla lateks içeren ürünler 

kullanılması nedeniyle lateks alerjisinin daha fazla görüldüğü 

belirtilmektedir (Cabañes et al., 2012). İlaç reaksiyonları gösteren 

hastalar, üriner problemleri olan ve sık üriner katater kullanımı olan 

hastalar lateks alerjisi yönünden daha risklidir (Candan Dönmez, 2015; 



 

60 Klinik ve Cerrahi Yaklaşımlarla Güncel Hemşirelik Çalışmaları 

Nguyen and Kohli, 2022). En fazla risk grubunda olan spina bifidalı 

çocuklarda düzeltme cerrahilerinin sık olması ve buna bağlı sürekli 

lateks maruziyetinden kaynaklı lateks alerji reaksiyonları oldukça fazla 

görülmektedir (Cabañes et al., 2012; Wu et al., 2016). Ayrıca bazı 

meyvelere alerjisi olan bireylerde bu durumun lateks alerjisi ile 

bağlantılı olduğu belirtilmektedir (Mendez et al., 2016). Avokado, muz, 

kivi, domates, patates, çilek ve şeftali gibi meyveler lateks proteinleri 

ile çapraz reaksiyona girerek alerji görülme oranını artırmaktadır 

(Hohler, 2015). Lateks alerjili bireylerin yarısında bu reaksiyon 

gözlenmektedir (Binkley et al., 2003; Cullinan et al., 2003; Gawchik, 

2011; Wu et al., 2016). 

Lateks alerjisi toplum genelini etkilese de bazı gruplarda 

maruziyete bağlı olarak risk daha fazla görülmektedir. Amerikan 

Anestezistler Birliği (ASA, American Society of Anesthesiologists) 

lateks alerji riski yüksek olan grupları belirtmiştir (Tablo 2). Bu 

gruplarda maruziyeti en aza indirecek ve reaksiyonları önleyecek 

tedbirler alınarak reaksiyon belirtileri azaltılmaktadır. 

Tablo 2. Lateks Alerji Riski Yüksek Olan Gruplar (Candan Dönmez, 2015). 

• Sağlık profesyonelleri 

• Birden fazla cerrahi girişim geçiren hastalar 

• Mesleki maruziyeti yüksek olan bireyler (kuaförler ve kauçuk endüstrisinde 

çalışanlar vb.) 

• Tropikal meyveler başta olmak üzere bazı meyvelere karşı alerjisi olan 

bireyler (lateks meyve sendromu) 

• Aşırı duyarlılığı olan bireyler 

• Rinit, astım ve egzema öyküsü olan bireyler 

• Lateks eldiven giyme sonucunda el dermatiti olan bireyler 
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2. LATEKS REAKSİYONLARI 

Lateks deriyle temasla doğrudan, mukoza zarlarından ya da 

solunum yolu gibi çeşitli yollardan vücuda girebilmektedir. Lateks 

içerisindeki alerjik proteinlere bağlanan lgE antikorları ile gerçek bir 

alerjik reaksiyon olan “Tip 1 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu” ortaya 

çıkmaktadır. Mast hücreleri ve bazofillerden salınan kimyasal 

mediyatörler bağışıklık tepkisini başlatmaktadır. Latekse maruz kalan 

hastalarda dakikalar içerisinde döküntü, konjuktivit, burun akıntısı ve 

solunum sıkıntısı gelişebilmektedir (Binkley et al., 2003). 

Lateks ürünlerine karşı gelişebilecek 3 reaksiyon tipi 

görülmektedir: 

2.1. İrritan Kontakt Dermatit 

En sık görülen reaksiyon tipi olmakla birlikte tek başına 

görülebileceği gibi daha ciddi bir reaksiyonun erken bulgusu 

olabilmektedir. Ciltteki yaralanmaya karşı ortaya çıkmakta ve gerçek 

bir alerjik reaksiyon görülmemektedir. Lateks olmayan ürünlerle 

sürtünme ve temasta da ortaya çıkabilmektedir (Burkhart et al., 2015). 

Ciltte lokalize olarak kuruluk, kızarıklık ve soyulma gözlenir. Egzema 

görünümünü alan cilt, kronik temasta çatlak ve kalınlaşmış deriye 

dönüşür. Genellikle eldivenlerin bitiş yerinde bulgular sonlanır. 

Dermatoloji ve immünoloji uzmanları tarafından irritan madde tespit 

edilerek bu madde ile temasın kesilmesi sonucu belirtiler 

gerilemektedir (Candan Dönmez, 2015; Atakul ve Asilsoy, 2017). 

2.2. Tip 4 Gecikmiş Aşırı Duyarlılık 

Alerjik kontakt dermatit ve aşırı duyarlılık reaksiyonu olan Tip 4 

immun sistem reaksiyonudur (Henry et al., 2020). T hücre kaynaklı 
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reaksiyonda genellikle belirtiler temas alanında gözlenmektedir. Deride 

vezikül ve egzamatöz görünüm vardır. Cilt irritan kontakt dermatite 

göre daha kalın ve kabuklaşmıştır. Lateks üretim sürecinde latekse 

eklenen hızlandırıcı maddeler nedeniyle gelişmektedir. Reaksiyonlar 6-

48 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır (Wade, 2012; Vargas et al., 2017). 

Bu reaksiyon yaşamı tehdit edici olmamakla birlikte yaşam kalitesini 

etkilemektedir. Reaksiyonu önlemek için; hızlandırıcı kullanılmadan 

üretilen tıbbi malzemelerin kullanılması, eldivenlerin altına ciltle temas 

etmesini engellemek için astar eldiven giyilmesi gerekmektedir 

(ASCIA, 2010). 

2.3. Tip 1 Aşırı Duyarlılık 

Gerçek bir lateks alerjisi olarak tanımlanmaktadır. Lokalize 

belirtiler olarak kaşıntı ve ürtikere neden olurken, anjiyoödem, astım ve 

anafilaksi gibi ölümcül sistemik sonuçlara  da neden olmaktadır 

(Cabañes et al., 2012; Wu et al., 2016). Maruziyetten dakikalar sonra 

ortaya çıkmaktadır (Vargas et al., 2017). Ameliyat olan hastalarda Tip 

1 aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişmesiyle bronkospazm görülse de 

sıklıkla kardiyovasküler kollaps gelişebilmektedir. Bu durum hastanın 

yaşamını tehdit etmektedir. Acil müdahale gerektirmektedir (Cabañes 

et al., 2012; Nguyen and Kohli, 2022). 

3. AMELİYATHANEDE LATEKS ALERJİLİ HASTA 

YÖNETİMİ 

Lateks kullanılan ortamlarda hasta ve çalışan güvenliğinin 

sağlanabilmesi için bir protokol geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Hastane yönetimi tarafından, fayda zarar ilişkisi gözetilerek lateks 

içermeyen alternatif ürünler satın alınmalıdır (AORN, 2017; Candan 
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Dönmez, 2017). Lateks alerjili bireyin tanılanması için ayrıntılı bir 

anamnez alınmalıdır. Semptomu olan hastalar, spina bifidası olan 

çocuklar, besin alerjisi olanlar ve sık cerrahi işlem geçiren  hastalar 

ayrıca sorgulanarak alerjiye yönelik tanı testlerinin yapılması 

gerekmektedir (Burkhart et al., 2015; Nguyen and Kohli, 2022). Hasta 

yönetiminde öncelikle maruziyetin engellenmesi gerekmektedir. Hasta 

latekse maruz kalmış ve belirtiler başlamışsa reaksiyon tipine göre 

hemen tedaviye başlanmalıdır. İrritan dermatite neden olan madde 

lateks ise maruziyetten uzaklaştırılmalı ve cilt hemen temizlenmelidir. 

Ödemi ve inflamasyonu engellemek için steroid tedavisi 

önerilmektedir. Tip 1 aşırı duyarlılık gelişmişse acil müdahale 

gerektirecek uygulamalar yapılmalıdır (Burkhart et al., 2015; Wu et al., 

2016). Latekse alternatif olan vinil, polivinil klorür, silikon ve neopren 

içeren tıbbi malzemelerin kullanılmasıyla birlikte lateks alerjisi 

azaltılabilmektedir (Nguyen and Kohli, 2022). 

Tüm hastalar lateks duyarlılığı ve risk faktörleri bakımından 

ameliyat öncesi dönemde değerlendirilmelidir (AORN, 2017; Candan 

Dönmez, 2017). Lateks alerji öyküsü olan hastaların cerrahi 

operasyondan önce lateks alerjileri olduğu öğrenildiğinde lateks 

alerjisine yönelik önlemler alınmalıdır. Hastalarda ameliyat sırasında 

lateks alerjisine bağlı olarak anafilaksi ve kardiyak arrest 

gelişebilmektedir. Bu durumda acil epinefrin uygulanmalı ve hava yolu 

açıklığı sağlanmalıdır. Ayrıca sıvı tedavisi yapılmalı ve hasta 

alerjenden uzaklaştırılmalıdır (Tupper and Visser, 2010). 

Latekse duyarlı hasta yönetiminde sağlık profesyonelleri 

tarafından verilen eğitim oldukça önemlidir. Hastaya lateksle çapraz 

reaksiyon oluşturabilecek besin maddeleri ve meyvelerin listesi 
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verilebilmelidir. Latekse alternatif olarak kullanılabilecek malzemeler 

anlatılmalıdır. Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi 

(AAAAI, American Academy of Allergy, Asthma & Immunology) 

hastalarda lateks alerjisini azaltmak için lateks ürünlere yönelik 

alınması gereken önlemleri belirtmiştir. Bunlar; 

• Akılcı lateks kullanımını yaygınlaştırmak, 

• Lateks eldiven yerine mümkünse pudrasız lateks içermeyen 

eldivenlerin kullanımı sağlamak, 

• Düşük lateks protein içerikli steril eldivenlerin kullanılmasını 

sağlamak, 

• Lateks maruziyet süresini azaltmaktır (Atakul ve Asilsoy, 

2017). 

• Avustralya Klinik İmmünoloji ve Alerji Derneği (ASCIA, The 

Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy) 

lateks alerjisi bulunan çalışan ve hasta için “Ameliyathane 

Yönetimi Yönergesi” nde çeşitli önerilerde bulunmaktadır. 

Bunlar; 

• Lateks eldiven yerine sentetik eldiven kullanılmalıdır. 

• Ameliyathane temizliği sentetik eldiven giyen personel 

tarafından yapılmalıdır. 

• Ameliyathanede tüm personelin hareketliliği sınırlanmalı, 

temiz kıyafetler giyilmeli ve lateks tozunu ortadan kaldırmak 

için eller iyice yıkanmalıdır. 

• Ameliyathane girişinde lateks güvenli alan için işaretler 

bulundurulmalıdır. 

• Ameliyathane masası ve etrafında hastayla temas eden alanlar 

keten kumaşla kaplanmalıdır. 

• Turnikeler hasta cildine temas etmeyecek şekilde 

uygulanmalıdır. 

• Lateks içermeyen anestezi devreleri ve ekipmanları 

kullanılmalıdır. 
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• Ameliyathane hazır olduğunda ve kontrol edildiğinde hasta 

bekletilmeden hızlıca ameliyathaneye transfer edilmelidir. 

• Bitişik ameliyathane odasındaki personelin lateks 

kontaminasyonunu odaya taşıması engellenmelidir. 

• Hasta servise gönderildiğinde, servis hemşiresine ve diğer 

sağlık profesyonellerine lateks alerjisinin bilgisi verilmeli ve 

hastanın güvenli çevreye gönderildiğinden emin olunmalıdır 

(ASCIA, 2010). 

 

4. LATEKS ALERJİLİ HASTANIN HEMŞİRELİK 

BAKIMI 

Lateks alerjisinin önlenmesindeki ilk ve en önemli adım olan 

maruziyetin engellenmesi ancak sağlık profesyonellerinin dikkati ve 

detaylı öykü alması sayesinde mümkün olabilmektedir Vargas et al., 

2017). Sağlık profesyonelleri arasında ameliyathane hemşireleri 

ameliyat öncesinde hasta anamnezi alırken mutlaka lateks alerji 

durumunu sorgulamalıdır. Bunun yanında lateks alerjisi ile ilişkili olan 

diğer alerjileri de kayıt altına almalıdır. Lateks alerjisinin belirlenmesi 

için immünolojik testlerin yapılması önerilmektedir. Gıda alerjisi olan 

kişilerde çapraz reaksiyon olabileceğinden hangi gıdalara alerjisi varsa 

belirlenmelidir  (Nguyen et al., 2022). 

Cerrahi hemşireleri perioperatif dönemde hasta sonuçlarını 

iyileştirmek için bakım planı geliştirmeli ve izlenecek yol haritası 

oluşturmalıdır. Cerrahi hemşireleri hastane ortamında hastaya güvenli 

lateks ortamını oluşturmak için aşağıdaki uygulamaları 

gerçekleştirmelidir. 
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4.1. Ameliyat Öncesi Uygulamalar  

Cerrahi girişimden önce lateks alerjisine karşı yapılması 

gerekenler; 

• Cerrahi girişimden 24-48 saat önce potansiyel riskli hastalar 

ameliyathaneye bildirilir. 

• Hastanede güvenli lateks ortamı yoksa hasta sabah ilk vaka 

olarak ameliyata alınır. 

• Hastaya ve diğer sağlık ekibine lateks güvenliği hakkında bilgi 

verilir. 

• Ameliyat odasının kapısına lateks alerjisi olan hasta için uyarı 

asılır. 

• Ameliyattan önce yüzeyler lateks tozu kalıntısını ortadan 

kaldırmak için temizlenir. 

• Anestezi devrelerinin kablolarının, tüplerin ve ameliyat masası 

ekipmanlarının doğrudan cilde temasını engellemek için bir 

şilte kullanılır. 

• Cerrahın ve anestezistin kullanacağı tüm ekipmanlar lateks 

içermeyen ürünlerle değiştirilir ve ekibe bilgi verilir. 

• Etilen oksit kalıntısı lateks alerjisi olan hastada reaksiyonu 

artırır. Bu nedenle etilen oksitle steril olan ürünler 

kullanılmadan önce iyice havalandırılır. 

• Lateks ürünleri içermeyen sarf malzeme arabası ameliyathane 

odasında hazır bulundurulur (ASCIA, 2010; AORN, 2011; 

AORN, 2014; Candan Dönmez, 2015; Vargas et al., 2017; 

Agarwal, 2019). 

4.2. Ameliyat Sırası Uygulamalar 

Cerrahi girişim esnasında lateks alerjisi olan hastalar için 

yapılması gerekenler; 

• Cerrahi ekibin tüm üyelerinin lateks içermeyen eldivenler 

giymesi sağlanır. 
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• Ameliyathane trafiği mümkün olduğunca sınırlandırılır. 

• Bantlar ve lateks içeren irrigasyon malzemelerinin 

kullanımından kaçınılır. 

• Lateks içermeyen enjektörler kullanılır. 

• Flakonların lastik kısımları çıkarılır, kullanılan ilaçlardan cam 

şişede olanlar tercih edilir. 

• İlaçlar enjektörle teması en aza indirecek şekilde hızlıca 

hazırlanır. 

• Lateks içermeyen intavenöz kanüller kullanılır. 

• Üriner katater takılması gerekiyorsa %100 silikon veya 

polivinil kataterler kullanılır. 

• Hasta işlemlerin başından sonuna kadar anafilaksi açısından 

gözlenir. 

• Anafilaktik reaksiyon gelişmesine karşı gerekli tüm ekipman 

ve ilaçlar hazır bulundurulur (AORN, 2011; AORN, 2014; 

Candan Dönmez, 2015; Vargas et al., 2017, Agarwal, 2019). 

• Lateks güvenliği akış şeması uygulanır (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Lateks Güvenliği Akış Şeması (AORN, 2011). 
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4.3. Ameliyat Sonrası Uygulamalar 

Cerrahi girişimden sonra yapılması gerekenler; 

• Hasta hızlıca lateks güvenli alana taşınır. 

• Hastanın ameliyat sonrası gideceği birim lateks alerjisi 

hakkında bilgilendirilir. 

• Hasta ve ailesi lateks alerjisi, etkileri, komplikasyonları ve 

tedavisi konusunda bilgilendirilir (ASCIA, 2010; AORN, 

2011; AORN, 2014; Candan Dönmez, 2015). 

 

SONUÇ 

Lateks alerjisi ile müdahale cerrah, dermatolog, immunolog, 

eczacı ve hemşireleri içeren multidisipliner bir ekip işidir. Ekip içi 

işbirliği ile lateks alerji insidansı azaltılabilmektedir. Ekibin önemli bir 

üyesi olan ve hastayı yakından takip eden hemşirelerin iyi bir gözlem 

yaparak hastada latekse bağlı gelişebilecek reaksiyonları bilmesi anında 

müdahale etmesi açısından oldukça önemlidir. Gözlem sırasında hasta 

cildinde kızarıklık, tahriş, ürtiker, hastada ses kısıklığı, hırıltı, siyanoz, 

solunum sıkıntısı ve unstabil vital bulgular latekse bağlı Tip 1 aşırı 

duyarlılık reaksiyonunun ortaya çıktığını göstermektedir. Anafilaksi 

durumuna karşı hasta başında epinefrinin ve resüsitasyon 

malzemelerinin hazır bulundurulması hemşirenin 

sorumluluklarındandır. Cerrahi hemşireleri lateks alerjili hastanın 

tanılanmasında rol alarak güvenli çevreyi oluşturmalıdır. Geliştirilecek 

prosedürlerle lateks ürünlerinin ortadan kaldırılması lateks alerjisine 

bağlı gelişen komplikasyonları azaltmaktadır. Lateks alerjilerinin 

hastanelerde azalmasıyla birlikte bakım maliyetleri azalmakta ve 

hastanın yaşam kalitesi artmaktadır. 
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GİRİŞ 

Cinsellik; yaşam kalitesini meydana getiren unsurlar arasında 

önemli bir alana sahiptir. Sağlıklı cinsellik; “duygusal, somatik, 

entellektüel ve sosyal oluşumları pozitif yönde bütünleştiren, geliştiren 

ve kişiliği, iletişimi, sevgiyi zenginleştiren bütünlük” şeklinde ifade 

edilmektedir.  Cinsel ilişkilerin sağlıklı olması, sevgiye ulaşılmasına ve 

aile içinde bağlılığa ek olarak cinsel içgüdüleri uygun biçimde 

doyurmaya da imkan sağlar (İnfal Kesim ve ark., 2017) . Bütüncül 

sağlık bakımı kavramında önemli bir bileşeni olarak kabul edilmesine 

rağmen cinsellik, çok az hemşire tarafından değerlendirebilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda cinselliği hemşirelerin etkili bir şekilde 

değerlendirememesinin birçok faktör tarafından engellendiğini 

göstermektedir. Hemşirelerin cinsellik ve cinsel sağlığı değerlendirme 

konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıkları bu engeller arasında ilk 

sıralarda yer aldığını göstermektedir (Saunamäki  ve ark., 2010; Sung 

ve Lin, 2013; Tuğut ve Gölbaşı, 2013). Araştırmalar bu engellerden 

birinin uygulamalarda hemşirelerin cinselliği değerlendirmek için 

rehber oluşturacak modelleri etkin bir şekilde kullanmamaları olduğunu 

göstermektedir. Cinselliğin değerlendirilmesinde kullanılan 

modellerden biri olan PLISSIT modeli hemşireler için sıklıkla önerilen 

en kullanışlı modellerden biridir (Tuğut ve Gölbaşı, 2013). 

PLISSIT modeli 4 bölümden oluşmaktadır (Katz, 2011; Reis, 

2013). 

P (permission) (izin verme): Cinselliği tartışmak için hastaya 

izin verilen aşamadır. Bu aşamada, hasta ve partnerine kendileri için 

cinsel ilişkinin önemini ve cinsellik hakkında duygu ve düşüncelerinin 

ne olduğunu belirtmelerine izin verilir. 
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LI (limited information) (sınırlı bilgi): Hastanın cinsel işlevine 

yardım sağlayacak kadar bilgi verilmesidir. Hastalık ve tedavinin, 

cinsel yaşam üzerinde meydana getireceği yan etkiler ve bu yan etkilere 

yönelik bilgilendirmeyi kapsar. 

SS (spesific suggestion) (özel öneri): Son derecede uzmanlık 

gerektirmektedir. İlaçların ve diğer tedavilerin olası cinsel sonuçlarını 

hemşire önceden tahmin edebilmelidir. Hasta ve partnerine cinsel 

ilişkiden en iyi şekilde doyum alabilmeleri için özel önerilerde 

bulunulur. 

IT (intensive therapy) (yoğun terapi): Genel olarak bir cinsel 

terapiste ya da alanında eğitimli bir danışmana yönlendirme gerektirir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

PLISSIT modelinin cinsel fonksiyonlara etkisini saptamak 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma, PLISSIT modelinin cinsel 

fonksiyonlar üzerine etkisini belirlemeye yönelik yapılan ön test- son 

test gruplu yarı deneysel çalışmalarla gerçekleştirilmiştir. Literatur 

taraması 2009-2019 yılları arsanda yıl sınırlaması yapılarak,  İngilizce 

dillerinde yapılmıştır. İngilizce tarama Pub-Med, Ebsco Host, Science 

Direct, CINAHL, Ovid veri tabanlarında taranarak yürütülmüştür. 

“Sexual Health,” “PLISSIT Model,” “Nursing” anahtar kelimeleri 

kullanılarak gercekleştirilmiştir. Çalışmaların başlıkları ve özet 

kısımları incelemeye alınmıştır (n=1680). Bunlar içinden ön test son 

test gruplu yarı deneysel 4 makaleye ulaşılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmalardan elde edilen bulgular “Çalışmaların özellikleri”, 

“Ölçüm araçları”, “Müdahale ve prosedür” ve “PLISSIT modeline 
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dayalı eğitim ve danışmanlığın cinsel fonksiyonlara etkisi ” başlıkları 

altında gruplandırılarak sunulmuştur. 

Çalışmaların özellikleri 

Bu sistematik derlemeye PLISSIT modelinin cinsel fonksiyonlar 

üzerine etkisini belirlemeye yönelik toplam 4 makale alınmıştır. 

Makalelerin hepsi Mısır’da 2009-2019 yılları arasında yapılmış olup, 

ön test ve son test gruplu yarı deneysel çalışmalardır. Çalışmaların 

meme kanserli kadınlar, serviks kanserli kadınlar ve disparonili kadın 

gruplarında yapıldığı görülmektedir. Çalışmalarda örneklem sayısının 

en az 66 (Saboula ve Shahin, 2018), en fazla 100  (Mansour vd., 2014) 

olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo1. Çalışmaların Özellikleri 

Yazar, yıl ve ülke Örneklem özellikleri 

Mansour ve ark.,  2014, Mısır Disparonili kadınlar (n:100) 

Saboula ve Shahin, 2015, Mısır Tedavi gören meme kanserli kadınlar 

(n:66) 

Shafik ve Mohamady,  2016, Mısır Serviks kanserli kadınlar (n:80) 

Emam ve ark.,  2018, Mısır Disparonili kadınlar (n:80) 

 

FSFI: Female Sexual Function Index (Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi); RKÇ: 

Randomize Kontrollü Çalışma 

Cinsel fonksiyonu ölçme araçları  

Sistematik derleme kapsamına alınan bütün makalelerde PLISSIT 

modelinin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisini değerlendiren Kadın 

Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index-FSFI) 

kullanılmıştır.  
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Müdahale ve prosedür 

Disparonili kadınlarda PLISSIT modelinin cinsel fonksiyonlar ve 

ağrı üzerine etkisinin değerlendirildiği Mansour ve arkadaşlarının 

(2014) çalışmasında kadınlara 8 seans PLISSIT modeline dayalı 

danışmanlık verilmiştir. Tedavi gören meme kanseri kadınlarda 

PLISSIT modelinin cinselliğe etkisinin değerlendirildiği Saboula ve 

Shahin’in (2015) çalışmasında deney grubuna 6 seans PLISSIT 

modeline dayalı danışmanlık, kontrol grubuna rutin bakım verilmiştir. 

Servikal kanserli kadınlarda PLISSIT modelinin cinselliğin 

artırılmasındaki etkisinin değerlendirildiği Shafik ve Mohamady’in 

(2016) çalışmalarında kadınlara, 6 seans PLISSIT modeline dayalı 

danışmanlık verilmiştir. Disparonili kadınlarda PLISSIT modelinin 

cinsellik üzerine etkisinin değerlendirildiği Emam ve arkadaşlarının 

(2018) çalışmasında kadınlara 4 seans PLISSIT modeline dayalı 

danışmanlık verilmiştir.  

PLISSIT modeline dayalı eğitim ve danışmanlığın cinsel 

fonksiyonlara etkisi  

Mansour ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında müdahaleden 

sonra kadınların FSFI toplam ortalama puanının (62.9), müdahale 

öncesine göre (49.7), daha yüksek olduğu görülmüş ve FSFI ortalama 

toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir. Lubrikasyon dışında cinsel istek, uyarılma, orgazm, cinsel 

doyum ve ağrı ortalama puanlarında müdahale öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Saboula ve Shahin’in 

(2015) çalışmasında müdahaleden sonra kadınların FSFI toplam 

ortalama puanının (16.8), müdahale öncesine göre (11.1) daha yüksek 
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olduğu görülmüş ve FSFI ortalama toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsel istek dışında 

uyarılma, lubrikasyon, orgazm, cinsel doyum ve ağrı ortalama 

puanlarında müdahale öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı artış 

bulunmuştur. Shafik ve Mohamady’in (2016) çalışmasında 

müdahaleden sonra kadınların FSFI toplam otalama puanları (17.8), 

müdahale öncesine göre (12.1) daha yüksek olduğu görülmüş ve FSFI 

ortalama toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. Cinsel istek dışında, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, 

cinsel doyum ve ağrı ortalama puanlarında danışma öncesine göre 

istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur. Emam ve arkadaşlarının 

(2018) çalışmasında müdahaleden sonra kadınların FSFI toplam 

ortalama puanının (73.6) müdahale öncesine göre (53.2) daha yüksek 

olduğu görülmüş ve FSFI ortalama toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Lubrikasyon 

dışında cinsel istek, uyarılma, orgazm, cinsel doyum ve ağrı ortalama 

puanlarında danışma öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı artış 

belirlenmiştir.  

SONUÇ 

Yapılan çalışmalarda genel olarak PLISSSIT modelinin cinsel 

fonksiyonları iyileştirdiği saptanmıştır. Çalışmaların ikisinde cinsel 

istek dışında uyarılma, orgazm, cinsel doyumun arttığı vajinal kuruluk 

ve ağrı sorunlarının azaldığı saptanmıştır. Diğer iki çalışmada ise cinsel 

istek, uyarılma, orgazm ve cinsel doyumun arttığı vajinal kuruluk 

dışında ağrı sorunlarının azaldığı saptanmıştır. 
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GİRİŞ 

Hemşirelik Almanya’da her geçen gün daha fazla önem kazanan 

meslek grupları arasında yer almaktadır. Almanya’nın toplam nüfusu 

2020 yılında 83,17 milyon olarak bildirilmiştir. Bu nüfusun en 

kalabalık yaş grubunu 23,28 milyon kişi ile 40-59 yaşındakiler 

oluştururken, ikinci en kalabalık yaş grubunu 18,27 milyon ile 65 yaş 

ve üzerindekiler oluşturmaktadır (Koptyuk, 2022). Almanya’da 2019 

yılında kadınlar için ortalama ömür uzunluğu 83,4 iken, erkekler için 

78,6 olarak belirlenmiştir (O'Neill, 2022). Görüldüğü üzere 

Almanya’nın yaşlı ve yaşlanmaya devam eden nüfusu ve buna ek 

olarak uzun ömür süresi şüphesiz Almanya’da hemşirelik bakımına 

ihtiyacı arttıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır. 

Almanya’da nitelikli hemşirelerin eksikliği Alman sağlık sistemi 

üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Alman hükümeti sağlık 

sistemi üzerindeki bu kalifiye iş gücü eksikliği yükünü hafifletmek 

amacıyla 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelip sağlık 

sektöründe çalışacak işçilerin Almanya’ya gelip çalışmasına olanak 

verecek yeni bir sağlık yasası (Fachkräfteeinwanderungsgesetz) 

çıkarmıştır (Reiff, Gade & Böhlich, 2020). Çıkarılan bu yasa ile birlikte 

Almanya’da hemşire olarak çalışmak ve hemşirelik eğitimi almak 

yoğun bir şekilde ilgi görmeye başlamıştır. Bu bağlamda bu bölümde 

Almanya’da lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi ve Almanya’da 

hemşire olarak çalışma ile ilgili temel bilgiler verilecektir.  

1. ALMANYA’DA HEMŞİRELİK EĞİTİMİ 

Almanya’da şu an lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi veren 37 

yükseköğretim kurumu bulunmaktadır (Zander-Jentsch, Wagner, 
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Rzayeva & Busse, 2019). Lisans düzeyinde hemşirelik eğitimi 

üniversitelerde ve çoğunlukla (meslek) yüksekokullarında/teknik 

üniversitelerde (Fachhochschule) verilmektedir. Almanya’daki 

uygulamalı yüksek meslek yüksekokulları Türkiye’deki meslek 

yüksekokulları ile tam olarak aynı değildir. Almanya’daki 

yüksekokullar Türkiye’deki üniversiteler ile benzerlik göstermektedir. 

Almanya’da bahsi geçen üniversiteler dışında hemşirelik eğitimi özel 

akademik kuruluşlarda da mevcuttur. Eski yıllarda mümkün olmasa da 

artık birçok yüksekokulda eğitim gören öğrenciler de üniversitedeki 

hemşirelik eğitimi alan kişiler gibi daha sonra akademik kariyer yapma 

şansına sahiptir. Yüksekokul ve üniversitelerin hemşirelik eğitiminde 

farklılaştığı önemli bir nokta okula giriş şekillerdir. Üniversitede 

hemşirelik eğitimi almak isteyen bireyler genel olarak “Abitur” adı 

verilen lise eğitimi sonrası ulaşılabilecek en yüksek dereceli diplomaya 

sahip olmalıdır. Yüksekokullarda eğitim almak isteyenlerin ise genel 

olarak lisede 12. sınıftan sonra elde edilen yüksek öğrenim yeterliliğine 

“Fachhochschulreife” ve okunacak bölüm ile ilgili lisede staj yaptığına 

dair belgeye sahip olması yeterli olmaktadır. Hemşirelik eğitimi 

Almanya’da daha çok yüksekokullarda tercih edilmektedir ve 

yüksekokullarda eğitim üniversitelerin aksine daha fazla uygulamalı 

mesleki eğitime yoğunlaşmaktadır. Ancak son zamanlarda hem 

yüksekokullarda hem de üniversitelerde uygulama ağırlıklı mesleki 

eğitim veya akademik hemşirelik eğitimi alınabilir. Akademik 

hemşirelik eğitimi, öğrencilere yeni kariyer fırsatları ve ilerleme 

fırsatları sunmakla birlikte ve her yaştan insana bilimsel bir temel ve 

metodoloji ile bakmalarını sağlamaktadır. Akademik eğitim mesleki 

eğitimin içeriğine ek olarak, son derece karmaşık hemşirelik süreçlerini 



 
 85 

kontrol etme ve tasarlama, teorik ve pratik hemşirelik bilgilerinin 

eleştirel ve yansıtıcı bir şekilde incelemesi için beceriler 

kazandırmaktadır. Hemşirelik eğitimi tam zamanlı olarak okunduğunda 

3 yıl (bazen 4 yıl), yarı zamanlı okunduğunda genellikle 5 yıl 

sürmektedir. 2017 yılına kadar temel hemşirelik eğitimleri genel 

hemşirelik, çocuk hemşireliği ve geriatri hemşireliği olmak üç branşta 

farklı şekillerde düzenlenmiştir. Ancak 2020 yılında çıkarılan yeni 

sağlık yasası ile birlikte eğitimin ilk iki yılında tüm öğrencilere genel 

hemşirelik eğitimi verilmesi, üçüncü yılda ise isteyenler için pediatri 

veya geriatri alanında mesleki derinlik kazanılmasına imkân 

sağlanmıştır. Ancak bunun eğitim sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. 

Uygulama ağırlıklı mesleki eğitimden başarılı bir şekilde mezun olan 

kişiler “hemşire” unvanına, akademik hemşire eğitiminden başarılı bir 

şekilde mezun olmuş kişiler ise “uzman hemşire” unvanına ve 

akademik lisans derecesine sahip olurlar. Ancak Almanya’da genel 

hemşirelik eğitimi alanlar “Pflegefachfrau-Pflegefachmann”, çocuk 

hemşireliği eğitimi alanlar “Gesundheits-und Kinderkrankenpfleger/in” 

ve yaşlı bakımı üzerine eğitim alan kişiler ise “Altenpfleger/in” olarak 

adlandırılmaktadır. Mesleki lisansa sahip olabilmek için yüksekokul ve 

üniversite sınavları haricinde devlet sınavından geçilmesi şarttır 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

[BMFSFJ], 2022; Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe [DBfK], 

2022). Almanya’da genel hemşirelik mezunu bireyler Avrupa Birliği 

Yönergesi doğrultusunda tüm Avrupa ülkelerinde mesleki açıdan 

tanınma hakkına sahip olurlar ve diplomaları tüm Avrupa ülkelerinde 

geçerli olur (Zander-Jentsch, Wagner, Rzayeva & Busse, 2019). 
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Hemşirelik alanında akademik anlamda uzmanlaşma yoğun 

bakım, anestezi, psikoloji hemşireliği gibi daha sınırlı alanlarda 

sağlanmaktadır. Her eyalet akademik eğitimini kendi düzenlemektedir. 

Eyaletler arası farklılıklar olsa da akademik hemşirelik eğitimi iki yıllık 

yarı zamanlı ve 720-1000 saatlik teorik eğitimi içeren programlardır. 

Hemşirelik bilimi ve hemşirelik eğitimi bölümleri yanı sıra hemşirelik 

yönetimi ve hemşirelik ekonomisi gibi bölümlerde de akademik eğitim 

verilmektedir (Zander-Jentsch, Wagner, Rzayeva & Busse, 2019).  

Son yıllarda akademik hemşirelik desteklenmeye başlasa da 

Almanya’da hemşirelik mesleği akademik bir meslekten çok 

uygulamalı bir meslek olarak görülmektedir. Uzun yıllardan beri 

akademik hemşirelik eğitimi verilmesine rağmen Almanya’nın sağlık 

kuruluşlarında çalışan akademik dereceye sahip hemşirelerin oranı %1 

den azdır. Ancak günden güne akademik hemşirelik eğitimi veren 

kurumların sayısının artması ve temel hemşirelik eğitimini akademik 

düzeyde düzenleyen yeni mevzuatla birlikte akademik unvana sahip 

hemşirelerin oranının artması beklenmektedir (Pachanov, 2020).   

1.1. Ders içerikleri  

Hemşirelik eğitiminin temel amacı, hemşirelik alanında bilimsel 

bilgi ve yöntemlere dayalı olarak bağımsız çalışabilme yeterliği 

kazandırmaktır. Özellikle yüksekokullarda “duales system” olarak 

adlandırılan ikili sisteme yönelik eğtim ve öğretim modeli 

benimsenmiştir. Bu sistem doğrultusunda teorik mesleki eğitimin 

yanında, bilimsel bir temele dayanan yoğun bir şekilde uygulamaya 

yönelik mesleki eğitim verilmektedir (Ostbayerische Technische 

Hochschule Regensburg, 2022).  
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Mezun oluncaya dek en az 2.100 saatlik derse katılım zorunludur. 

Teorik derslerin yanında 2.300 saatlik uygulamalı eğitime katılmak 

şattır. Uygulamalı eğitimin 400 veya 450 saati akut yatan hasta bakımı, 

uzun süreli hasta bakımı ve ayakta hasta bakımını içermelidir. Tercihen 

uygulamalı eğitimlerin hastane ve sağlık kuruluşlarında 

gerçekleştirilmesi istense de uygulamalı eğitimin sadece 200 saati 

yüksekokulların bünyesinde (örneğin beceri ve simülasyon 

laboratuvarında) gerçekleştirebilir. Ancak öğrenciler, üniversite 

bünyesinde gerçekleştirdikleri bu 200 saatlik uygulamalı eğitimin 

uygulama yeteneklerini sekteye uğratmadığını kanıtlamak zorundadır. 

Uygulamalı eğitimler için üniversite ve yüksekokullar uygulama yerleri 

ile uygulamalı eğitimin koşullarının belirtildiği yazılı iş birliği 

anlaşmaları yapmaktadır. Uygulama yerlerindeki eğitimleri genel 

olarak kalifiye hemşireler vermektedir. Almanya’da yetersiz hemşire 

sayısından dolayı artan sıkıntı ve gereksinimler göz önüne alındığında, 

tüm uygulamalı eğitim sağlayıcı kurumlara, kursiyerlere ve öğrencilere 

gönüllü staj ücreti de dahil olmak üzere cazip eğitim koşulları 

sunmaları tavsiye edilmektedir (Deutscher Berufsverband für 

Pflegeberufe, 2019). Her eyalet kendi eğitim sistemine sahip olduğu 

için ders içeriklerinde, sürelerinde ve uygulamalarında bazı farklılıklar 

olabilir. Ancak genel olarak teorik ve uygulamalı eğitimin içeriği 

aşağıda belirtildiği şekildedir (Katholische Stiftungshochschule 

München, 2022): 

• Teorik dersler 

 

Teorik derslerin içeriğini hemşirelik bilimsel esasları ve temelleri 

oluşturmaktadır. Öğrenciler sağlık bilimleri hakkında bilgiler edinerek, 
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hemşireliğin etik, hukuki, sosyal yönlerine genel bir bakış atarlar. Hasta 

bakımının yanı sıra, hasta ve aile eğitimi, işletme yönetimi ve kalite 

yönetimi gibi konular da teorik eğitimin bir parçasıdır. Teorik dersler 

grup çalışmaları, vaka çalışmaları, simülasyon üniteleri, tartışmalar ve 

metin görevleri ile şekillendirilmiştir. Derslerin odak noktası iletişim, 

ekip çalışması ve etkileşimdir. 

 

• Uygulamalı Dersler 

 

Daha öncede bahsedildiği gibi uygulamalı dersler 2300 saat olup, 

bunun 200 saati beceri ve simülasyon laboratuvarında 

tamamlanmaktadır. Burada öğrenciler, önceden edindikleri teorik 

bilgileri son derece karmaşık bakım durumlarında uygulama fırsatı 

bulurlar. Bir simülasyon mankeni veya simüle edilmiş bir hasta 

yardımıyla, çeşitli bakım durumları ve diğer tipik çalışma durumları 

gerçekçi bir şekilde test edilmekte ve analiz edilmektedir. Geriye kalan 

2100 saat klinik, hastane, hasta bakım evleri gibi farklı lokasyonlarda 

tamamlanır. Uygulamalar blok ders halinde ders dönemleri içerisinde 

veya ders dışı dönemlerde devam etmektedir. 

Eğitim süresinin en son yarı yılında genellikle öğrenciler bitirme 

tezlerini (Bachelorarbeit) yazmaktadır. Bitirme tezlerinin yazıldığı 

dönemde genellikle teorik derslerin çoğu tamamlanmış olur. 

Hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin mezun oluncaya dek hangi 

derslere katıldıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Hemşirelik Bölümü Ders Programı 

 

1. Semester 

 

Hemşirelik mesleğine giriş 

Hemşirelik biliminin temelleri 

Bilimsel ve tıbbi ilkeler 

Sağlık biliminin temelleri 

Hemşirelik uygulamasının bilgi temelli 

temelleri I 

Hemşirelik Uygulaması 

 

 

2. Semester 

 

Etik ve hak 

Sosyal Bilimsel temeller 

Hemşirelik teorileri ve sınıflandırma 

sistemleri 

Hemşirelik uygulamasının bilgi temelli 

temelleri II 

Hemşirelik Uygulaması 

 

 

 

 

2. Semester 

 

Etik, kültür ve tarih bağlamında hemşirelik 

Sağlık sistemi ve hemşirelik bakımı 

organizasyonları 

Yaşlı bakımı 

Hemşirelik Uygulaması 

 

 

 

4. Semester 

 

Hemşirelik araştırması ve EBN 

Akut bakım I 

Hasta ve aile eğitimi 

Anne ve çocuk bakımı 

Hemşirelik uygulaması 

 

5. Semester 

 

Psikiyatrik bakım 

Onkolojik ve palyatif bakım 

İşletme ve Kalite Yönetimi 

Vaka Analizi 

Zorunlu modül 

Hemşirelik Uygulaması 

 

 

 

 

6. Semester 

 

Kronik hastalık, rehabilitasyon ve 

engelli bakımı 

Bakım ve kontrol aletleri 

Akut bakım II 

Hemşirelik Uygulaması 

 

7. Semester 

 

Araştırma uygulaması 

Bitirme tezi 

Hemşirelik uygulaması 

 

 

Katholische Stiftungshochschule für angewandte Wissenschaften München, 2021 
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Ders modülleri toplamda 210 AKTS puanından oluşmaktadır. 

Öğrenciler her dönem için 30 AKTS puanını tamamlamak zorundadır. 

Teorik dersler için 140, uygulamalı dersler için 70 AKTS puanı 

alınmak zorunludur. 

1.2. Ölçme ve değerlendirme 

Öğrenciler değerlendirilmek üzere farklı ölçme ve değerlendirme 

süreçlerine tabi tutulurlar. Yine eyaletten eyalete ölçme ve 

değerlendirme konusunda öğrenciler farklı şekillerde 

değerlendirilebilir. Ancak genel olarak değerlendirmeler aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir (Katholischen Stiftungshochschule, 2021): 

Yazılı sınav:  

İlgili dersin konularıyla ilgili üniversitenin belirlediği 

yerleşkelerde gözetim altında 60 ila 90 dakika süren sınavlardır. 

Sözlü sınav:  

İlgili modülün konuları ile ilgili bireysel veya grup olarak 

gerçekleştirilen 15 veya 20 dakika süren sınavlardır. 

Portfolyo sınavları:  

Bir veya daha fazla konu hakkında öğrencilerin 10 ile 20 sayfa 

şeklinde hazırladıkları detaylı yazılı ödevlerdir. Öğrenciler bu portfolyo 

çalışması için öğrenme çıktılarını özetler ve yansıtır. Kendi 

analizlerinin sonuçlarını, yaptığı çalışmalardaki değerlendirme 

belgelerini ve kendi katkılarını da ödevde belirtir. Ödevler yarı yılın 

bitmesinden iki hafta öncesine kadar tamamlanmak zorundadır. Ödev 



 
 91 

ile ilgili önemli tarihler dersin öğretim elemanı tarafından yarı yıl 

başında ilan edilir. Ödevler e-portföy şeklinde de hazırlanabilir. 

Sunum ve rapor hazırlama:  

Derste işlenen bir konu hakkında öğrencilerin bireysel veya grup 

halinde hazırladıkları sözlü sunumlardır. Öğrencilerin sözlü sunumu 10 

ile 20 dakika sürmektedir. Konunun sözlü olarak sunulmasının yanında, 

öğrenciler 5 ila 10 sayfa aralığında konu hakkında yazılı olarak rapor 

da hazırlamak zorundadır. 

Proje sunumu ve proje raporu hazırlama: 

Öğrencilerden dersin konusuna uygun olarak bir araştırma 

projesinin geliştirilmesi ve uygulanması beklenmektedir. Proje bireysel 

veya grup şeklinde yürütülebilir. Gruptaki her öğrenci 10 ila 15 dakika 

arasında projelerini sözlü olarak sunarlar ve buna ek olarak 3 ila 10 

sayfa arasında proje ile ilgili rapor yazarlar. Proje için 8 haftalık bir 

süre verilir. Dönem bitiminden iki hafta öncesine kadar projeler 

tamamlanmak zorunludur. Proje tarihleri dersin öğretim elemanı 

tarafından dönem başında ilan edilir. 

Brifing: 

Yazılı bir açıklamayla birlikte bireysel veya grup olarak bir ders 

ünitesinin konusuyla ilgili sözlü sunum hazırlanmasıdır. Sunum süresi 

15-45 dakikadır. Yazılı açıklamalar kişi başı 4 ila 6 sayfa arasında 

değişmektedir.  
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Seminer tasarımı ve sunum: 

İlgili dersin ünitesi için en fazla 20 dakikalık sunum hazırlanması 

ve ders ünitesinin içerik tasarımı istenmektedir. 

Uygulama sınavları: 

Orijinal ve/veya gerçekçi şekilde simüle edilmiş görev ve 

uygulamaların yapılmasıdır. Bu sınavlarda öğrenciler doğrudan klinik 

uygulamalarda bulunurlar ve uygulama ile ilgili olarak staj raporu (5-10 

sayfa) hazırlar. Uygulamaların bazı kısımları simülasyon ve beceri 

laboratuvarında gerçekleştirilir. 

Performans sınavları: 

Bu sınavlarda öğrencilerin planlama ve uygulama becerileri genel 

olarak değerlendirilir. Öğrenciler uygulama öncesi, uygulama 

yapacakları konu hakkında bilimsel bir temelde planlama yaparlar. 

Daha sonra planlamalarını uygulamaya geçirir.  

Özellikle teorik dersler söz konusu olduğunda bahsi geçen sınav 

çeşitlerinin hepsi uygulanmaz. Her ders için bahsi geçen sınavların bir 

veya ikisi uygulanır. Yazılı sınav, sözlü sunumlar, portfolyolar ve yazılı 

ödevler en çok tercih edilen değerlendirme şekilleridir. 

Gerekli kredileri sağlayan öğrenciler lisans tezi yazmak için 

başvuruda bulunabilir. Lisans tezi konusu sunulurken, konuya dair 

kanıt sağlanmalıdır. Lisans tezinin kabul edildiği andan teslimine kadar 

olan işlem süresi genellikle 16 haftadır. Sınav komitesi son teslim 

tarihini en fazla dört hafta uzatabilir. Son teslim tarihine uyulmaması 

durumunda, lisans tezi “yetersiz” olarak değerlendirilir. Teorik veya 

uygulama derslerinden geçemeyen öğrenciler için sınavlar genellikle en 
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fazla iki kez tekrarlanabilir. Genel sınav sonuçları hesaplanırken, 

modüllerden alınan notlar, modüllerin AKTS puanına göre 

ağırlıklandırılır. Lisans tezinden başarısız olan öğrencilerin, yeniden tez 

yazma hakkı sadece bir kezdir. Yeniden yazılan lisans tezi başka bir 

konu hakkında olmalıdır.  

1.2.1. Devlet sınavı 

Mezunların hemşire olarak çalışabilmesi için devlet sınavından 

geçmeleri gerekmektedir. Devlet sınavı yazılı, sözlü ve uygulamalı 

olarak üç bölüme ayrılmıştır. Üniversite veya yüksekokul yetkili 

makamın onayı ile devlet sınavının uygulanmasında görev alır. 

Üniversitede en az bir profesörün bulunduğu 3 kişilik uzman ekibinden 

oluşan bir sınav kurulu oluşturulur. Yazılı sınav birbirini takip eden üç 

gün içerisinde her biri 120 dakika süren üç sınav şeklinde 

gerçekleştirilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda ise uygulama 

merkezlerinde sınav denetimcileri eşliğinde 30-45 dakikalık vaka 

incelemesi yaptırılır. Aynı anda iki öğrenci aynı vaka üzerinde 

çalışabilir. Her öğrenci en az iki hasta üzerinde vaka incelemesi yapar. 

Her üç aşamayı başarılı şekilde geçen öğrenciler hemşire olarak 

çalışmaya hak kazanır (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe, 

2019).  

1.3. Eğitim sonrası çalışma hayatı 

Hemşirelik eğitimini tamamlayan ve devlet sınavında başarılı 

olan kişiler hastanelerde kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde, 

huzurevlerinde, bakım evlerinde ve daha birçok kurumda çalışabilir. 

Geçmiş yıllara oranla hemşirelik istihdamları artmış durumdadır. 

Aralık 2019’da Almanya’da toplam 1,2 milyon kişinin hemşirelik 
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hizmeti verdiği bildirilmiştir. Hemşirelik hizmetinin büyük bir 

bölümünü kadınlar sağlamaktadır. Yaşlı bakımı alanında çalışan 

hemşirelerin oranı diğer alanlarda çalışan hemşirelerin oranından daha 

fazladır. Hemşirelerin %55’i yaşlı bakımında özellikle yarı zamanlı 

şekilde çalışmaktadır. Yaşlı bakımında 2019 yılında yarı zamanlı olarak 

çalışan hemşirelerin oranı %83 olarak aktarılmıştır. Buna karşın genel 

hasta bakımındaki hemşirelerin %57’i tam zamanlı olarak 

çalışmaktadır. Hasta bakımı ile ilgilenen nitelikli hemşirelerin oranı 

%72’dir. Hemşirelerin yanında hasta bakımında hemşire yardımcıları 

da görevlendirilmektedir. Hemşire yardımcılarının oranı ise %16’dır. 

Yoğun bakım ve anestezi konusunda uzmanlaşmış hemşireler ve 

yönetimde görev alan hemşirelerin oranı %12’dir (Bundesagentur für 

Arbeit, 2021; Bundesministerium für Gesundheit, 2021). 

Geriatri hemşireleri ve diğer hemşireler arasında önemli bir maaş 

farklılığı bulunmaktadır. Tam zamanlı çalışan hemşirelerin 2019 

yılında ortalama aylık brüt maaşı 3.539 Avro iken, tam zamanlı bir 

geriatri hemşiresinin aylık ortalama brüt maaşı 3.034 olarak 

bildirilmiştir. Aynı şekilde genel hasta bakımında görevli bir hemşire 

yardımcısının aylık ortalama brüt maaşı 2. 675 iken, yaşlı bakımında 

görevli bir hemşire yardımcısının aylık brüt maaşı 2.146 Avro olarak 

belirtilmiştir. Almanya’da hemşirelerin ücreti, 2015 yılı verilerine göre 

tüm işçilerin ortalama ücretinden %13 daha yüksek şekilde 

belirtilmiştir. Almanya'da kamu hastanelerindeki ve bakım evlerindeki 

hemşireler, federal devlet çalışanları ödeme planına göre ödenirken, 

kamuya ait olmayan hastanelerdeki ücretler, örneğin kar amaçlı özel 

hastanelerde maaşlar, daha yüksek veya daha düşük olabilir. Kamu 

hastanelerinde gelir ve ücretler, kamu hizmeti toplu ödeme 
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sözleşmesindeki ücret derece ve kademelerine göre belirlenmektedir. 

Maaşların oranında bölgesel farklılıklar ve bakım tesislerinin türleri, 

eğitim, derece, ayrıca verilen görevlerin karmaşıklığı, işle ilgili 

sorumluluk miktarına, bölgesel ve sektöre özgü faktörlere bağlıdır 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2021; Zander-Jentsch, Wagner, 

Rzayeva & Busse, 2019).  

İstatistiksel verilere göre sağlık ve bakım mesleklerinde çalışan 

birçok kişinin uzun süreli çalışma saatleri bulunmaktadır. Pandemi 

öncesinde 2018 yılında hemşirelerin %56’sı ve geriatri hemşirelerinin 

%60’ı vardiyalı olarak çalışmıştır. Bunun yanında hemşirelerin %75'i 

ve geriatri hemşirelerinin %80'i cumartesi ve pazar günleri düzenli 

olarak çalışırken, doktorların hafta sonu çalışma oranı %55 olarak 

bildirilmiştir. Ayrıca sağlık alanlarında tam zamanlı çalışanların 

haftalık ortalama çalışma süresi 41 saat olarak aktarılmıştır 

(Statistisches Bundesamt, 2020).  

Almanya’nın sağlık personeli yetersizliği AB vatandaşlarının 

ilgisini çekmektedir. Son yıllarda Almanya'da Avrupa'nın hareket 

özgürlüğünün bir sonucu olarak istihdam edilen hemşire sayısı iki 

kattan fazla arttırılmıştır. Öte yandan, son yıllarda kalifiye işçi 

sıkıntısına cevaben, geriatri hemşireleri Avrupa dışı ülkelerden de 

giderek daha fazla işe alınmaya başlanmıştır. Almanya’da 2020 yılında 

yabancı uyruklu hemşirelerin oranı %13 olarak bildirilmiştir. Yabancı 

uyruklu hemşireler daha çok yaşlı bakımı için istihdam edilmektedir 

(Bundesministerium für Gesundheit, 2021).  

Son zamanlarda hemşirelerin sağlık bakımı ve uzun süreli 

bakımdaki rolü, tartışılmakta ve yavaş yavaş değişmeye başlamış 

durumdadır. Hemşirelerin görev ve sorumluluklarına yeni roller 
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eklenmeye başlanmıştır. Örneğin son zamanlarda aile sağlığı 

konusunda hemşirelerin hizmet vermesi istenmektedir. Ancak hekimler 

ile hemşireler arasındaki sorumlulukların dağılımı bazı tartışmalara 

neden olmaktadır. Hemşirelere verilen görevler, bakım kalitesi 

konusunda hekimlerde endişe yaratmakta bu sebeple de hemşireler 

hekimlerin şiddetli muhalefetiyle karşılaşmaktadır. Almanya’da 

hemşirelik mesleği ile ilgili düzenleme eksikliği mevcuttur. Federal 

devlet sisteminden ötürü yasal olarak Alman anayasası doğrultusunda, 

düzenleyici olarak federal bir hemşireler odası kurmak mümkün 

değildir. Ancak en az iki eyalette, bölgesel hükümetler tarafından 

özdenetim kurumları (mevcut tabip odalarına benzer şekilde hemşireler 

odası) kurmak için mevzuat kabul edilmiştir (Zander-Jentsch, Wagner, 

Rzayeva & Busse, 2019). 
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GİRİŞ 

Hemşireler, sağlık hizmetlerinin kritik bir parçasıdır ve sağlık 

mesleğinin en büyük kadrosunu oluşturmaktadır. Eski çağlardan beri 

var olagelmiş olan hemşirelik mesleği yeni teknoloji, iklim, çevre, 

hastalıklar, tedaviler ve gereksinimler nedeniyle dönüşmektedir. Bu 

derlemede, bu yeni koşullardan bazılarına vurgu yapılırken 

hemşirelikle olan bazı ilişkileri hakkında genel bir sunum yapılmıştır. 

Hemşirelik eski çağlardan beri var olagelmiştir. Modern 

hemşireliğin kökleri, insanları çeşitli sağlık sorunları açısından bütünsel 

olarak önemsemeye dayanmaktadır (Browne ve ark., 2012). 

Hemşireler, sağlık hizmetlerinin kritik bir parçasıdır ve sağlık 

mesleğinin en büyük kadrosunu oluşturmaktadır. Dünya Sağlık 

İstatistikleri Raporuna göre dünya genelinde yaklaşık 29 milyon 

hemşire ve ebe bulunmaktadır (Haddad ve ark., 2020). Okullar, çocuk 

bakımı, tıbbi bakım ve yaşlı bakımı gibi refah hizmetleri insanların 

günlük yaşamı için önemlidir. Bu hizmetler, vatandaşların hareket 

özgürlüğünü ve refahını güçlendirirler (Szebehely, 2018). Bakım 

modellerinin sürdürülebilirliğine meydan okuyan, küresel ölçekte 

yaşlanan nüfusta hızlı bir artış yaşanmaktadır (Ho, 2020). Hemşirelik 

mesleği yeni teknoloji, iklim, çevre, hastalıklar, tedaviler ve 

gereksinimler nedeniyle dönüşmektedir. 

1. ENFEKSİYONLAR 

Hastanede edinilen enfeksiyonlar hastanede kalış sürelerini 

uzatmakta ve olumsuz klinik sonuçlara neden olmaktadır. Evde tedavi 

gören kişilerde de hastaneye yatışların en önemli nedeni enfeksiyondur. 

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonları önlemek ve kontrol altına almak 
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için tüm sağlık profesyonelleri enfeksiyon kontrolü konusunda bilgi 

sahibi olmalıdır. Bununla birlikte, enfeksiyon kontrolü bilgisi ve 

uygulaması sıklıkla eksiktir. 

Mikroorganizmalar sağlık çalışanlarının çevrelerinde her zaman 

mevcuttur. Birçoğu ciddi ve hatta ölümcül hastalıklara neden olabilir. 

Özellikle hemşireler hemşirelik görevlerini yerine getirirken sıklıkla 

çok sayıda enfeksiyona maruz kalmaktadır. Sonuç olarak hemşireler 

enfeksiyon kontrol prosedürleri konusunda tam bir farkındalığa sahip 

olmalı ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır (Fashafsheh ve ark., 

2015). Enfeksiyon kontrol sistemlerinin en önemli yönlerinden biri 

sağlık profesyonelleri için sürekli eğitimdir. Hemşireler ön saflarda yer 

alan sağlık personeli olduğu için; temel enfeksiyon kontrol 

uygulamalarında optimal ve periyodik eğitimleri esastır (Gaikwad ve 

ark., 2018). 

2. ALERJİLER 

Gıda kaynaklı alerji reaksiyonları kutanöz, gastrointestinal ve 

solunum yollarında çok çeşitli semptomlara ve hastalıklara neden 

olabilmektedir (Sicherer & Sampson, 2010). İlaç alerjisi, farklı 

nedenleri ve klinik belirtileri olan çok çeşitli aşırı duyarlılık 

reaksiyonlarını kapsayan bir aşırı ilaç reaksiyonu türüdür (Khan ve 

Solensky, 2010). Hasta uyumu ve inhaler kullanımının genellikle 

idealden daha az olması gerçeğiyle birleşen astım vakaları yükseliştedir 

(Baker, 2011). Anafilaktik şok, gırtlak ödemi ve ani şiddetli astım, 

başlıca alerji tehlikeleridir (Lykowski ve ark., 2011). Çocuklar alerjik 

tepkilere karşı daha savunmasızdır. Okulda veya kreşte çok fazla zaman 

geçirdikleri için alerjik reaksiyon geliştirme şansları oldukça yüksektir. 
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Bu bağlamlarda hemşireler için standartlaştırılmış bir hemşirelik 

kılavuzu ve eğitim gereklidir (Avedissian ve ark., 2018). Deri prick 

testi, intradermal testler, deri yama testi, penisilin testi, farklı 

duyarsızlaştırma protokolleri, biyolojik maddeler ve diğer ilaç 

uygulamaları dahil olmak üzere tüm tanısal ve terapötik alerji 

prosedürlerini hemşirelerin öğrenmesi gereklidir (Ibrahim ve ark., 

2022). 

3. EVDE BAKIM 

Sağlık sistemlerinde sağlık profesyoneli sayısında sıkıntısı 

yaşanması günümüzde yaygın bir durumdur ve çalışma ortamı stresleri 

bu sorunu küresel olarak daha da kötüleştirmektedir (Peter, 2020). 

Gelişmiş ülkelerde, çok sayıda sağlık ve sosyal bakım hizmeti birinci 

basamak sağlık hizmetlerine taşınmıştır. Birçok yaşlı hasta mümkün 

olduğunca kendi evlerinde kalmak istemektedir. Sağlık çalışanları, 

yalnız yaşayan yaşlı hastaların başlıca kişisel muhatapları 

durumundadır. Sağlık çalışanlarının kişisel becerileri bu hastalarla olan 

ilişkilerini etkilemektedir (Watz ve Ingstad, 2021). Ekipler karmaşık 

semptomları tedavi etmekte, bakım sağlamakta, akrabalara ölüm 

konularında yardım etmektedirler. Hasta ve yakınlarının güvenlik 

duygusu ve ilişkilerin kalitesi evde bakım için önemli bir anahtardır 

(Seipp ve ark., 2021). Kaynakların verimli kullanıldığı bir bakım, ev 

tabanlı sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin küresel olarak 

sürdürülebilirliği için çok önemli olarak kabul edilir (Grieco ve ark., 

2021). Evde sağlık bakımı hastalarının hastaneden taburcu olduktan 

sonra kritik ve zamanında bakım ihtiyaçları vardır. Hemşirelik 

ziyaretlerinin zamanında başlaması önemlidir ancak bu hastaların 
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önemli bir kısmı ilk ziyaret için en az iki gün beklemektedir (Song ve 

ark., 2021). 

Evde sağlık hizmeti verilen hastalar enfeksiyon açısından yüksek 

risk altındadır (Shang ve ark., 2020). Yaşlı nüfustaki düşmeler, artan 

yaşlı nüfus nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Evde bakım 

hastalarında düşme insidansı yüksektir ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi 

düşüktür. Düşmeyi önleme egzersiz programı, müdahale sonrası evde 

bakım alan kişilerde fiziksel sağlıkla ilgili yaşam kalitesini 

iyileştirebilir (Bjerk ve ark., 2020). İnme, dünya çapında ölüm, sakatlık 

ve günlük yaşam aktivitesinde bağımlılığın önde gelen nedenlerinden 

biri olan en büyük sağlık sorunlarından biridir. İnme hastalarının evde 

bakımının hastanın iyileşmesinde büyük rolü vardır. Hasta ailesi 

bakıcıları ve yakınları, hastaların bakımında önemli bir rol oynayabilir 

(Sheha ve ark., 2020). Hastaneye yatırıldıktan sonra evde sağlık 

bakımına ihtiyaç duyan kalp yetmezliği hastaları arasında yeniden 

kabul oranları da yüksektir (Sterling ve ark., 2020). 

4. OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 

Okullar, öğrencilerin hem sağlığını hem de eğitimini etkiler. 

Nüfusun gelecekteki refahını ve ekonomik üretkenliğini büyük ölçüde 

belirlerler. Daha sağlıklı çocuklar daha iyi öğrenir ve daha eğitimli 

yetişkinler genellikle daha sağlıklıdır. Okul sağlığı konusu, çalışılması 

gereken disiplinler arası bir alandır. Okul sağlığı programları, 10 

etkileşimli bileşeni içerecek şekilde ortaktır: sağlık eğitimi, fiziksel 

aktivite, beden eğitimi, beslenme ortamı, beslenme hizmetleri, sağlık 

hizmetleri, psikolojik hizmetler, danışmanlık, sosyal hizmetler, fiziksel 

çevre, sosyal iklim, duygusal iklim, aile katılımı, toplum katılım ve 
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çalışan sağlığı (Kolbe ve ark., 2019). Okul hemşireleri, öğrencilerin 

sağlık ve akademik başarılarını ilerletmek için öğrenciler, ebeveynler 

ve okul personeli ile etkileşime girer (Best ark., 2018). Okul 

hemşirelerinin rolleri karmaşık ve oldukça çeşitlidir (Hoekstra ve ark., 

2016) ve ülkeler arasında farklılık gösterir (Doi ve ark., 2018). Okul 

hemşireliği toplum sağlığına dayanır, okul hemşirelerinin rolü bireysel 

çocuklara yönelik epizodik bakım ve hasta çocuklara yönelik nitelikli 

bakım olarak görülür. Ancak okul hemşireliğinin gerçek değeri sağlığın 

geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesidir. Okul hemşireleri sağlık 

taramalarını, hijyen yoluyla hastalıkların önlenmesini, yaralanmaların 

önlenmesini ve sağlık eğitimi verilmesini destekler (Bergren, 2017). 

Etkili iletişim, ekip çalışması ve meslekler arası işbirliği veya 

birlikte çalışan sağlık ve sağlık dışı profesyonellerden oluşan ekipler, 

hasta bakım deneyimini iyileştirmek, nüfus sağlığını iyileştirmek ve 

sağlık bakım maliyetlerini azaltmak için kritik öneme sahiptir (Fleming 

& Willgerodt, 2017). Okul hemşireleri sağlığı ve eğitimi teşvik eder. 

Öğretmenler, sekreterler ve diğer okul personeli, okul çocuklarının 

sağlık hizmetleri ile muhatap kalmaktadır. Özellikle yerel sağlık 

personelinin bulunmadığı ilkokullarda, artan sosyal ve sağlık sorunları 

yeterince düzenlenmemiştir. Okul sağlığı hemşireleri, eğitim 

kurumlarında sağlık konularında ilk temas noktası ve sırdaştır. 

Çocukları ve ergenleri, ebeveynlerini ve öğretmenlerini destekler ve 

gerekirse onları okul içinde ve dışında diğer meslek gruplarına 

yönlendirir (Gundolf, 2019). 
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5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

İklim değişikliği tartışmasız şekilde zamanımızın en ciddi küresel 

sağlık tehditlerinden biridir (Kotcher ve ark., 2021). İklim 

değişikliğinin sağlık sonuçları üzerindeki başlıca etkileri, sıcağa ve 

soğuğa maruz kalma, hava kirliliği, polen, gıda güvenliği tehlikeleri, 

sağlık hizmetlerine ve altyapısına erişimde ve bunların işleyişinde 

aksaklıklar, yeni hastalıklar ve seldir. Yaş, önceden var olan tıbbi 

hastalıklar ve sosyal yoksunluk, insanları iklim değişikliğinin etkilerine 

karşı savunmasız kılan ve daha büyük olumsuz sağlık sonuçlarına yol 

açan başlıca özellikler olarak tanımlanmıştır (Paavola, 2017). 

Hemşireler, yaşlılar, hamile kadınlar ve çocuklar gibi savunmasız 

nüfusların iklim değişikliğinin etkilerinden orantısız bir şekilde 

etkilendiğinin farkındadır. Astımlı ve kronik hastalıkları olan çocuklar, 

olumsuz sağlık sonuçlarına karşı en savunmasız olanlardır ve iklim 

aktivizminin başlıca nedenidir. Hizmet ettikleri nüfus nedeniyle, okul 

hemşireleri iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ele alma 

konusunda benzersiz bir konumdadır. Okul ve ergenlik çağındaki 

öğrenciler, özellikle kötü hava kalitesi, yükselen sıcaklıklar ve yüksek 

polen sayılarını içeren iklim değişikliğinin etkilerine maruz kalmaktadır 

(May ve Noel, 2020). Hemşireler, sağlık çalışanları ve öğrenciler 

arasında iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında 

farkındalık yaratmak için özel bir konumdadır. İklim değişikliği 

konuları tüm seviyelerde müfredata dahil edilmeli ve öğrencileri 

gelecekteki gereksinimleri ve zorlukları ele almaya hazırlamalıdır 

(Neal-Boylan ve ark., 2019). 
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6. GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF 

TIP (GTA) 

Yaşam tarzı, diyet, obezite, egzersiz eksikliği ve stres, gelişmekte 

olan ülkeler için gelecekteki sağlık bakım planlarının oluşturulmasında 

temel katkı sağlayan unsurlar olduğundan, özellikle bu sorunlara GTA 

ve geleneksel tıp tedavileri yoluyla çözüm sunmak giderek daha önemli 

hale gelecektir (Debas ve ark., 2011). Akupunktur, homeopati, 

osteopati, kayropraktik ve tıbbi bitki kullanımı, tamamlayıcı ve 

alternatif tıp uygulayıcılarının örnekleridir (Cooper ve ark., 2013). 

GTA, dünya çapında, özellikle kanser hastaları arasında büyümüştür. 

Onkoloji hemşireleri, hasta memnuniyetini ve bakım kalitesini artırmak 

için daha fazla bilgi edinmek istemekte, GTA ile ilgili olumlu bir 

deneyime ve tutuma sahiptirler (Somani ve ark., 2014). GTA'yı akut 

bakım ortamına dahil etmenin önündeki engelleri azaltmaya yardımcı 

olmak için yeterli eğitim programlarının başlatılabilmesi için öncelikle 

hemşirelerin GTA ile ilgili temel bilgi ve inançlarını oluşturmak gerekir 

(Trail-Mahan ve ark., 2013). 

7. GENETİK ÇAĞINDA HEMŞİRELİK 

Genetik ve genomik bulgular, kişiye özel sağlık müdahalelerinin 

geliştirilmesini etkilemekten yeni tedavilere ilişkin içgörü sağlamaya 

kadar sağlık bakımı uygulamasının her yönü üzerinde etkilidirler 

(Henderson & Mudd-Martin, 2018). İnsan sağlığı ve hastalığının 

sürekliliği kavramı, genetik ve genomik bilim tarafından yeniden 

tanımlanmaktadır (Sharoff, 2015). Hemşirelik müfredatı geleneksel 

olarak genetik ve genomiği ele almamıştır, ancak sağlık hizmeti 

sunumunda giderek daha önemli hale gelmektedir (Williams & Dale, 
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2016). Tıp ve hemşirelik, sağlık ve hastalığın moleküler temeline 

ilişkin artan anlayışımızla dönüşmektedir. Hemşireler yanıt olarak 

genetik yeterlilikler geliştirmelidir (Davies & Dwyer, 2019). Kritik 

genetik ve genomik hemşirelik uygulamaları, hassas tedavilere doğru 

genişleyen dürtüyü ilerletmeye yardımcı olacaktır (Hickey ve ark., 

2018). Onkoloji hemşireleri meşgul profesyonellerdir ve ek bilgiye 

sahip olmak problemlerle daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına 

yardımcı olabilir. Genetik ve genomik, özellikle onkolojide hızla 

gelişen alanlardır (Beamer, 2017). 

8. BÜYÜK VERİ 

Veri birleştirme ve analiz teknolojisi, büyük veri teknolojisi 

ilerledikçe görsel hemşirelikte giderek daha fazla kullanılmaktadır. 

Yapılandırılmamış büyük verilerin yükselişiyle birlikte, büyük verilerin 

ilgi düzeyi ve büyük veri hacmi sorunu yanında daha akıllı, 

derinlemesine ve değerli bilgiler elde etmek için büyük verilerin nasıl 

analiz edileceği ve görselleştirileceği konusu da öne çıkmaktadır 

(Fengyun ve ark., 2022). Büyük veri bileşenlerinin bazıları şunlardır: 1) 

elektronik sağlık kayıtları ve semptomlar, 2) omik, 3) sosyal medya, 4) 

tahminler, 5) akıllı sensörler 6) dijital göstergeler vs. (Bakken & 

Koleck, 2019). Büyük veri daha yaygın hale gelmekte ve hemşirelerin 

nasıl öğrendiği, uyguladığı, araştırma yürüttüğü ve politikalar 

oluşturduğu üzerinde de etkisi artmaktadır (Topaz ve Pruinelli, 2017). 

Hemşirelik bilimine uygulandığında, büyük veri, iyileştirilmiş karar 

verme süreçlerine karar verme ve bakım sağlama yaklaşımını uyarlama 

yeteneğine sahiptir. Hemşirelikte büyük veri uygulamalarının büyük bir 
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potansiyeli olmasına rağmen, şu anda araştırma ve klinik uygulamada 

yeterince kullanılmamaktadır (Caruso ve ark., 2021). 

9. EKSİK HEMŞİRELİK BAKIMI 

Mevcut küresel hemşire kıtlığı, küresel sağlık sistemleri üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir (Oulton, 2006). Eksik hemşirelik bakımı 

tüm sektörlerde yaygın bir sorundur (Jones ve ark., 2020). Hasta 

bakımının ihmal edilen veya ertelenen herhangi bir parçası olarak 

tanımlanan eksik bakım yaygınlaşmaktadır. Hastaların hemşirelik 

bakımı ihtiyaçları ile mevcut kaynaklar arasındaki dengesizlik, 

hemşirelerin mesleki ve ahlaki inançlarını test eden etik bir ikilem 

haline getiren birincil nedendir (Gustafsson ve ark., 2020). Küresel 

araştırmalara göre eksik bakım yaygınlaşmaktadır (Blackman ve ark., 

2018). Kaçırılan hemşirelik bakımı ve eksik bakımın nedenleri, kaynak 

kesintilerini ortadan kaldırmak, birimlerin uyumunu artırmak ve 

hemşire çalışma ortamını iyileştirmek gibi önlemlerle daha iyi hasta 

bakım sonuçlarını sağlamaktadır (Winsett ve ark., 2016). Eksik tedaviyi 

önlemek ve hasta deneyimlerini iyileştirmek için yeterli hemşire 

kadrosu gereklidir (Cho ve ark., 2017). 
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