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Neden sorun var ? 

• DAİ multidispliner 
yaklaşım 
gerektiriyor. 

 

 

• Her merkezde 
organize yaklaşım 
sağlanamıyor. 



• Ne kadar erken 
müdahale o kadar 
iyi sonuç. 

 

• Neden 
gecikiyoruz? 

 



Bir çok faktöre bağlı 

• Hasta kaynaklı 

 

• Sağlık sistemi kaynaklı 

 

• Sağlık hizmeti veren kurum kaynaklı 

 

• Hekim ve hastane yöneticileri kaynaklı 



Sorunlar…. 

• Diyabetik ayak yarası konusunda hasta 
eğitiminin yeterli düzeyde verilmesini 
sağlayacak sağlık politikalarının olmaması 
 

• Birinci basamak sağlık hizmetinde bu 
konudaki hizmet içi eğitim yetersizliği 
 

• Koruyucu ve önleyici faaliyetlerin 
yetersiz olması 
 



• DAİ’lu hasta için geliştirilmiş ve 
uygulanması konusunda yaptırımlar 
bulunan bir algoritmanın eksikliği 

 

• Diyabetik ayak yara bakımı için 
kullanılacak bazı ürünlerin geri ödeme 
kapsamında olmaması ya da bu ürünleri, 
konu ile ilgili tüm hekimlerin 
reçeteleyememesi 

 



• Ameliyathane koşullarında, anestezi 
altında debridman ve cerrahi müdahale 
gerektiren hastalarda, bu işlemlerin 
dahili servislerde yatarken uygulanması 
durumunda faturalama işlemlerinde 
yaşanan sıkıntılar 

 

 

• İnfeksiyon gelişen hastalarda ayaktan 
antibiyotik kullanımındaki sorunlar  

 



Gördüğünüz hastayı DAİ tanısı ile 
kaydetmek istediğinizde… 











•Diyabetli hasta sayısı   
    7 milyon 
•DA yarası yaklaşık  
    1 milyon 
•DAİ 500 bin 
 
 

 

•DAÇG Uzlaşı raporu KLİMİK Derg 
2015:28(özel sayı-1):2-32.  



Değerlendirilen hastada ikinci soru…  

• Ayaktan mı 
izleyelim 
yoksa 
yatıralım 
mı? 



Ayaktan izlemde sağlık sistemi 
bize ne gibi sorunlar çıkarıyor? 

• Poliklinik muayene paketi 55 TL 
• Muayene aralığı 10 gün 
• Konsültasyon paketi 21 TL  

 
• Sık kontrole çağırıp tetkik görmek ya da  

kontrollerde işlem yapmak isterseniz 
hastanenin zarar etmemesi için bu 
paketin içinde kalmalısınız !    



• Bu grupta yer alan, özellikle PEDIS 
evrelemesine göre grade 3 olan 
hastaların bir kısmında kullanılabilecek 
antibiyotikler sadece yatan hastalarda 
SGK tarafından ödeniyor ! 
• Ertapenem 

• Daptomisin 

• Teikoplanin, APAT ayrıcalığı 

• Oral linezolid   



APAT uygulamak mümkün mü? 



Yatırarak izlediğimiz hastada… 

• İlk sorun 
hangi kliniğe 
yatırıp 
izleyelim ? 



Yatırılan klinikte….. 

• İnfeksiyon Hastalıkları 

• Plastik Cerrahi 

• Ortopedi 

• Endokrinoloji 

• Dermatoloji 

• Kalp damar cerrahisi 

 

• ACABA FATURAMDA KESİNTİ OLUR MU? 

 



Etkin tedavi için neler yapılmalı ? 

• İyi bir debridman 
• Plastik cerrahi, ortopedi 
 

• Başka kliniklerde yatan hastalarda 
konsültasyon ve ücretlendirme 
sorunları 
 

• Üniversite hastanelerine özel bir 
sorun; hızlı konsültasyonu 
gerçekleştirecek personel sorunu.  



• En uygun ve en doğru 
antimikrobiyal tedavi 

• İHU rehberliğinde tüm 
bölümlerde 

 

 

 

• Kullanılan antimikrobiyallerin bir 
kısmının mutlaka yatarak kullanılma 
zorunluluğu  

 

 

 





• Birçok yara bakım ürünü, 
negatif basınçlı yara kapama 
tedavisi, hiperbarik oksijen 
tedavisi ve büyüme faktörleri 
uygulaması birçok işleme tabi 
ve sadece yatan hastalarda 
ödeniyor ! 

• Pansumanların ücretlendirilmesi 
ve performans sorunu! 

 

 

•Etkin bir yara bakımı ve pansumanlar 
•Tüm bölümlerde 



KURUMLAR BEDELİ NE ÖLÇÜDE 
KARŞILAYABİLİYOR? 





• Metabolik stabilizasyon 
• Endokrinolog rehberliğinde tüm 
bölümlerde  

 

 

• Takipte en şanslı bölüm 

• Sağlık sisteminin en az engellediği 
işlemler  

 

 

 



• Revaskülarizasyon 

• Kalp damar cerrahi 

 

 

• Takipte en şanslı bölüm 

 



DAİ gelişiminin engellenmesi için 
koruyucu-önleyici uygulamalar 

• Evde bakım hizmetleri 
• Ayak muayene ve bakımı 

• Yapılabilir! 
 

• Yara gelişirse yara bakımı; yara bakım 
ürünü ve günlük pansuman 

• Gerekli ise pe antibiyotik uygulaması 
• Sağlık sistemince 
ücretlendirilmediğinden yapılamıyor ! 

 



SONUÇ…. 
 

• DAİ olan hasta takibi zor ve 
uğraştırıcı… 

• Gönüllülük gerekli… 
• Hasta DM tanısı aldığı günden 
başlayan ve iyi yönetilecek bir 
algoritma ile izlenmeli… 

• Sorunlar çok boyutlu…. 
 

• ÇÖZÜM ???  



  TEŞEKKÜR EDERİM. 


