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1.AMAÇ: 
Uzun süre yatarak tedavi olan hastalarda oluşabilecek dekubit ülserlerinin ve bası yaralarının gelişimini önlemek, 
geliştiği taktirde yapılması gerekenleri belirtmektir.

2.KAPSAM: 
Hastanemizde yatarak tedavi gören tüm hastalar, Hastanemizde çalışmakta olan tüm hemşireler, Hasta bakımında 
görev alan yardımcı personel.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR :

5.SORUMLULAR: 
Hastanemizde çalışmakta olan tüm hemşireler, Hasta bakımında görev alan yardımcı personel.Birimlerden sorumlu 
hemşireler,     Hasta ve çalışan güvenliği komitesi,  Enfeksiyon kontrol komitesi

6.FALİYET AKIŞI:
Dekübit ülserleri; hastalık ve ölüm riskini arttıran, hastanede kalış süresini uzatan ve tedavi gideri yüksek olan bir
sağlık sorunudur. Deri üzerine aşırı ve uzun süreli bası sonucu deri, deri altı ve kemiklere kadar uzanan dokularda
oluşan bası,  sürtünme, tahriş  ve ülserasyonlardır.  Yatan hastalarda daha sık olmakla beraber oturan veya basıya
uğrayan her vücut bölgesinde meydana gelebilir. Dekübit  ülserlerin  oluşumundaki  risk  faktörlerini  ekstrensek ve
intrensek faktörler diye iki grupta incelemek mümkündür.

İntrensek risk faktörleri.
• Akut/kronik hastalıklar (diyabet, anemi, kalp yetersizliği  vs.)
• Nörolojik hastalıklar
• Periferik damar hastalığı
• İmmobilite
• İlaçlar (sedatifler, NSAİİ, beta-blokerler)
• İnkontinans
• Malnütrisyon
• İleri yaş
• Emosyonel stres
• Isı

Bası Yarası Gelişiminde Yardımcı Faktörler
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• Çevresel faktörler: Giyim, oturma ve transfer, nem.
• Sosyal faktörler: İzole edilmiş kişilere destek veren kişi ve kurumların yeterliliği.
• Mali kaynak: Evde ve hastanede bakım olanakları.
• Biyolojik faktörler: Kemik yapısı, deri tipi, vücuttaki yağ oranı, dolaşım, bağırsak/mesane disfonksiyonu.
•  Psikolojik  faktörler:  Günlük  bakım,  hijyen,  düzenli  basınçtan  kendini  koruma,  diyet  ve  beslenme,  kişisel
değerlendirme, erken müdahale, sigara.

Bası yarasının yüksek olduğu bölgeler:
1- Oksipital bölgeler
2- Spinal bölgeler
3- Sakrum
4- Kalazlar
5- Dirsek
6- Zigoması
7- Skapula bölgeler
8- Ýliyak bölgeler
9- Diz
10- Topuk
11- Femur başları
12- Dil ve dudak çevresi (özellikle entübasyon tüpü, kullanımına bağlı olarak)
13- Uzun süre aynı yere takılması sonucu burun duvarına yaptığı sürtünme ve basınç sonucu oluşan dekübitler.)
14- Perineal bölgeler.

Bası yarası riski olan hastalar. (Özellikle foley kullanımına bağlı olarak)
1- Hipertansiyon ve ilerlemiş diabet
2- Aşırı obez ve kaşektik hastalar
3- 75 yaş ve üstü hastalar
4- Eski dekübit anemnezi olan hastalar.
5- Yetersiz O2 beslenmesi (KOAH'lar) olan hastalar
6- Herhangi bir travma sonucu politravmalı hastalar
7- Hareketi kısıtlı olan yatalak hastalar idrar ve gaita inkontinansı)
8- Beslenme bozukluğu
9- Hipoproteinemisi olan hastalar
10- Metabolizma bozukluğu telekrolit dengesizliği (herhangi bir organ yetmezliği olan hastalar
11- CVA olan hastalar
    Bası yaralarının tedavisinde bası önleyici tedbirler. Bu tedbirler büyük önem taşır. Çünkü
oluşmuş olan bası yapısının iyileşmesi için yeni dekübit oluşmaması için ve de iyileşmiş yaranın tekrarlanmaması için 
mutlaka uygulanmalıdır.

DEKÜBİT ÜLSERLERİN KLİNİK SINIFLAMASI
Evre 1: Bası sahasında deride hiperemi (inflamasyon)
Evre 2: Bası sahasında dermise ulaşan yüzeyel ülserasyon 
Evre 3: Bası sahasında deri altı yağ dokusu, kas veya kemiğe kadar ilerleyen ülserasyon
Evre 4: Kemik, bursa, eklem veya vücut boşluklarına kadar ilerleyen derin ülser
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 Bugün, dekübit ülserlerin oluşumundaki risk faktörlerini değerlendirmek için bir takım skalalar geliştirilmiştir.
Bu skalalar içinde en önemlileri: Norton ve Braden skalalarıdır. Bası yarası riski tanılama ve değerlendirme
formu ile ölçme yapılır..

BASI YARASI ÖLÇME:BRADEN SKALASI*
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ERKEN BELİRTİLER:  Deri her gün bası yaralarının erken belirtileri açısından (kırmızılık, irritasyon veya maserasyon)
kontrol edilmelidir.  Özellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelere dikkat edilmelidir.  Derinin kuru ve temiz olması
esastır.

                 

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER



Suruç Devlet Hastanesi
BASI YARASI ÖNLEME VE BAKIM TALİMATI

Doküman no: HB.TL.010 Yayın tarihi: 12.12.2016 Revizyon tarihi:00 Revizyon no:00 Sayfa 4 / 6           

Yoğun  bakıma  ve  kliniklere  kabul  edilen  bir  hasta,  doktor  ve  hemşire  tarafından  değerlendirilir.  Yapılan
değerlendirme HBYS üzerinde kayıt altına alınır.(Dekübit ülserlerin erken belirtilerinin bilinmesi, önlenmesinde ve
tedavisinde önemlidir). Hastanın  doktoru ve hemşiresi, dekübit yara varlığında, günlük yara takibini belirli esaslara
göre planlamalıdır

CİLT BAKIMI
Deri inspeksiyonu, ülser önlenmesinin temelidir. Hastanın günlük işleri yapılırken, düzenli olarak sabah akşam, gün
içinde ise hasta her döndürüldüğünde veya özel tedavi uygulaması sırasında bakılmalıdır. Kemik çıkıntılarının olduğu
bölgelere  dikkat  edilmelidir.  Kırmızılık,  irritasyon  veya  maserasyon  görülmesi,  bu  bölge  üzerindeki  basıncın
kaldırılmasını  gösterir.  Derinin  temiz  ve  kuru  olması  esastır.  Ter  ve  vücut  sıvılarının  ıslattığı  katlanan  bölgeler
yumuşak  sabun  veya  pH  5.5  uygun  temizleyicilerle  ılık  su  ile  yıkanmalı  ve  durulanmalıdır.  Lanolinli  krem  veya
losyonlarla deriye 
masaj uygulanmalı, asla nemli bırakılmamalıdır. Lubrikanlar, temizleyici-nemlendirici krem, köpükler, koruyucu ince
örtüler ve giysiler kullanılmalıdır.  Nemli kalan bölgeler için asla talk pudrası ve alkollü kremler kullanılmamalıdır.
Aşırı  ovma  sonucu  abrasyon,  maserasyon  ülser  olabileceğinden  kaçınılmalıdır.  Yoğun  bakım  şartlarında  ve
kliniklerde kullanılan üretral kateterler veya diğer kateterler düzenli  olarak kontrol edilmelidir.   Dışkılama sonrası
perianal bölge yumuşak sabun ve ılık su ile temizlenmeli ve bu şekilde deri tahrişe karşı korunmalıdır. Giyecekler ve
çarşaflar daima temiz, kuru, kolay değiştirilebilen, gergin, hava dolaşımını sağlayan gözenekli dokunmuş kumaşlardan
olmalıdır. Asla naylon kumaş kullanılmamalıdır. Giyeceklerde kat ve ek yeri, düğme, lastik ve bandaj bulunmamalı,
kıyafetler  fazla  sıkı  olmamalıdır  kolay  değiştirilebilen,  gergin,  hava  dolaşımını sağlayan  gözenekli  dokunmuş
kumaşlardan olmalıdır.Yoğun bakımda yatan veya yatalak bir hastada mekanik yükü azaltmak amacıyla iki saatte bir
pozisyon değiştirilmeli, gerek duyulursa pozisyon saati uygulanmalıdır. Yatak başı, hastanın durumuna uygun olarak
minimal yükseltilir.  Hastanın vücut ağırlığını  mümkün olabilir en geniş alana yaymak amaç olmalıdır.  Bu nedenle,
yüzey destek ve koruyucularla bası azaltıcı araçlar kullanılabilir. Statik olarak; standart (en az 13 cm) köpük yastıklar,
koyun postu, su, hava ya da jel doldurulmuş yatak örtüleri kullanılabilir. Dinamik olarak; güç kaynağı kullanılarak hava
akımlı (Cliniton yatak) yataklar, özel durumlarda su, hava ya da jel doldurulmuş yastıklar veya minderler kullanılabilir
Hiçbir  otomatik  sistemin  dekübit ülserlerin  önlenmesinde  ve bakılmasında  hemşirelik  hizmetinin  yerini  asla
alamayacağını unutmamak gerekir.

KONSERVATİF TEDAVİ
Dekübit ülserlerin cerrahi olmayan tedavisi temiz yara oluşturması ve cerrahi tedaviye hazırlık olarak hastanın genel
durumunun  iyileştirilmesi  esasına  dayanır.  Buradaki  genel  prensip,  mümkün  olduğu  kadar  noktasal  basınçları
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azaltmak, düzenli  olarak 30 derece açı ile hastayı döndürmek, yumuşak veya havalı-sulu yastıklar kullanmak, özel
kaldırma  ve  çevirme  tekniklerini  uygulamak,  sistemik  faktörleri  ortadan  kaldırmak,  gaita-idrar  inkontinansını
düzenlemek veya programlandırmak ve infeksiyonla mücadele etmektir. Bir ülserin cerrahi tedavisi için gerekli süre
bir-iki hafta sürebilir.

LOKAL YARA BAKIMI
Yoğun bakım ve klinik hastalarında yatak başında, nekrotik doku debride edilebilir.  Debridman sırasında baskının
durduramayacağı  kanamaya  neden  vermemek gerekir.  Sekiz  saatte  bir  hemşire  yarayı  cerrahi  sabun  ile  yıkayıp
durulamalıdır. Serum fizyolojik ile nemlendirilmiş rulo bezle destek verilmeli, rulo bez dört saatte bir nemlendirilmeli
ve  sekiz  saat  sonra  değiştirilmelidir.  Bu  rulo  bez  üzerine  kapama  veya  pansuman  konmamalıdır  (ıslak-kuru
pansuman). Rulo bez çıkarılırken ölü doku da bu şekilde uzaklaştırılmış olur. Yedi-on gün içinde granülasyon dokusu
oluşabilir.  Derin ve geniş ülserlerde kesilen debridman kanamaya neden olabilir.  Çinko oksit,  gliserin ve hidrojen
peroksid karışımı emdirilmiş rulo bez yaraya uygulanmalı ve günde iki kez değiştirilmelidir.

Dekübit Ülserlerinin Evrelerine Göre Tedavisi

Evre 1: Koruyucu yaklaşımla ve basit topikal tedavi ile düzeltilebilir. Öncelikle ülser üzerindeki basınç kaldırılarak lokal
yara  bakımı  uygulanabilir.  Olası  infeksiyöz  etkenleri  ortadan  kaldırmak  için  ciddi  bir  topikal  tedavi  ile  yara
kontraksiyonu hızlanır ve infeksiyon riski azalmış olur.

Evre 2: Agresif topikal tedavi gerektirir. Altı- sekiz saatte bir serum fizyolojikle yapılan ıslak pansumanlar (wet to dry)
tercih  edilmelidir.  İnfekte  yaralarda  gazlı  bezin  germisidal  bir  ajanla  uygulanması  önerilir.  Ayrıca  çeşitli  örtüler,
kalsiyum alginatlar,  köpükler,  hidrojenler,  hidrokolloidler,  transparan  filmler,  elektrik  stimülasyonları  ve  büyüme
faktörlerinden yararlanılır.

Evre 3-4: Yara temizliği ve nekrotik dokunun debridmanı önemlidir. Çok derin ülserlerde osteoktomi, yara kültürü ve
osteomiyelit mevcutsa kemik doku kültürü ve iki-altı hafta sistemik antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Yarada nekroz
yoksa yeterli bakım sağlandıktan sonra deri greftleri veya çeşitli flepler uygulanabilir. Evre 4’te fasiokütanöz flepler,
mikrovasküler doku transferi özel koşullarda yapılabilir. Postoperatif olarak yara sahası iki gün mutlaka
nemli tutulmalıdır. Direnler iki hafta muhafaza edilir ve bu süre içinde idrar-gaita inkontinansı açısından dikkat edilir.
Sistemik  antibiyotik  tedavisi  preoperatif  devrede  başlayıp  postoperatif  devreye  kadar  devam  etmelidir.  Erken
postoperatif dönemde antispazmotikler kanama ve hematom riskini azaltır. Bakteriyel infeksiyonun geliştiğini klinik
olarak  saptamak  mümkündür.  Eğer  yara  çevresinde  kızarıklık,  pürülan  akıntı,  kötü  koku  ve  ödem  oluşmuşsa
şüphelenmek gerekir.  Antibiyotik seçimi  yaranın  durumuna göre  yapılmalıdır.  Önce  yaradan  kültür  antibiyogram
mutlaka  yapılmalıdır.  Genel  olarak,  stafilokoklar,  streptokoklar,  Escherichia  coli,  Proteus’lar,  Pseudomonas
aeruginosa’lar sıklıkla üremektedir.

SİSTEMİK  TEDAVİ  :  Beslenme,  anemi,  spazm  ve  kontraktürlerin  önlenmesi,  ve  komplikasyonlara  (osteomyelit,
sepsis…) yönelik bakım yapılır.

7.İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

 Hemşire İzlem Formu 

 Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim Formu

 Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu 

 Bası yarası riski tanılama ve değerlendirme formu
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