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• YBÜ’daki hastalarda infeksiyon oranı  

• %50 (EPIC II)  

   Vincent JL 2006   

• %38 (SOAP)    

   Vincent JL 2009 

 

•  Sepsis nonkardiyak mortalite nedenlerinde ikinci sırada 
         Brusselaers N 2011 

 

 



 

YBÜ lerindeki Antibiyotik direnci  
 

• Prosedür ilişkili 
• Santral Kateterler / Endotrakeal entübasyon/Üriner kateterler/Mekanik 

ventilasyon 
 

• Yönetim ilişkili 
• Hastane enfeksiyonu kontrol politikalarına uyumsuzluk 
• Mikrobiyal surveyans takibinde zafiyet ( dirençli suşların zamanında 

öngörülememesi) 
• Uzun yatış 
• Yetersiz/niteliksiz personel 

 
• Antibiyotik ilişkili 

• Uygunsuz / Kontrolsüz / Uzamış kullanım 
 



 

• YBÜ’lerde kullanılan antibiyotiklerin %30-60’ı yararsız, yetersiz veya 
suboptimal 

      Bergmans DC,JAC 1997 

      Roberts JA CID 2014  

 

     

 
 

 

 

 
Armand-  lefevre  AAC 2013  
 



YBÜ’de antibiyotik kullanımını 

Düzenlemek üç nedenle çok zor 

 

• Hastalığın  ciddiyeti antibiyotiğin  geciktirilmesine olanak vermez 

 

• Karışık klinik tablolarda sepsis bulgularının ayırımı kolay değil 

 

• Hastalar aynı doktor tarafından 7/24 takip edilmediğinden  

   hastalarla ilgili hikaye kopar 





• YBÜ için olmazsa olmaz 

• Amaç antibiyotik tedavisini optimize ederken direnç seçimi baskısını 
minimize etmek antibiyotik direnç oranlarını düşürmek 

• Kısaca 
• Doğru antibiyotiği 

• Doğru dozda 

• Doğru zamanda  

• Doğru sürede kullanırken  

    nozokomiyal enfeksiyonları, ilaç toksisitelerini, direnç 
gelişimi ve sonuç olarak sağlık bakımı maliyetini düşürmek 



Antimikrobiyal Yönetim  
 

Antimikrobiyal yönetim; 
Antimikrobiyal tedavi ile Enfeksiyon kontrol önlemlerinin evliliği  
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Terminal dönem hasta 



AMY Sempozymu, 6-8 Ekim 2016 20 

 28 öneri mevcut,  
      4’ü güçlü öneri 



Antimicrobial Stewardship, ESGAP   October 2017, Istanbul 21 

 Total # recommendations:   28  
            # strong recommendations:  5 
           # weak recommendations: 18 

          # good practice recommendations: 5       



Antimicrobial Stewardship, ESGAP   October 2017, Istanbul 22 

GOOD PRACTICE recommendation  



Good practice recommendations 

Antimicrobial Stewardship, ESGAP   October 2017, Istanbul 23 
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Terminal Durum: 
Artifisyal hayat uzatan prosedürlerin olmadığı durumlarda 
kaçınılmaz  olarak doğal ölümle sonuçlanacak; sağlığın bir 
daha restore edilemeyeceği travma ya da hastalık ilişkili 
durumlar 



Palyatif Bakım 
  
•  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2002)  

 Yaşamı tehdit eden durumlarda sorunlarla karşı karşıya olan hastaların ve 
ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve fiziksel, psikososyal ve spritüel boyuttaki diğer 
sorunları erken dönemde belirleyip  değerlendirerek ve tedavi ederek geliştirilen bir 
yaklaşım 

  Palyatif bakım tüm hekimlerin vicdani sorumluluğudur (2014)  

 

•  Türk Dil Kurumu 

 Tedavi edici etkisi olmayan, ağrı ve sızıları geçici olarak hafifleten ve dindiren 
bakım 



• Amaç: 

• Terminal dönemdeki hastaların muzdarip olduğu fiziksel semptomları erken 
farkedip değerlendirip bunları önlemek veya çözmek 

• Ağrı 

• Öksürük 

• Hıçkırık 

 

• Burada tabii ki yan etkilerin muhtemel yararlı etkilerin önüne geçmemesi 
gerekiyor.  

 

Palyatif Bakım 

 



 

•  Palyatif bakım gerektiren hastalıklar;  
• Nörolojik hastalıklar 

• İleri dönem kronik organ yetmezlikleri  

• Tedaviye yanıt vermeyen kanserler  

• Çocuklarda genetik / konjenital, ilerleyici hastalıklar vb. 

Palyatif Bakım 
 



Palyatif Bakım Nerede verilmeli? 
 
 

• Hospis:  

• Terminal döneme erişmiş hastaların semptomlarında palyatif 
bakımına odaklanan bir hizmet 

• 11, yüzyıl; kilise ilişkili 

• Hospislerdeki bakımın hasta ailesindeki anksiyeteyi azalttığı, 
memnuniyeti arttırdığı ve bakım maliyetini düşürdüğü  saptanmıştır 

•  Dünyada çok yaygın; 
• 2009 ABD’de 1.56 milyon/yıl  kişi 

• Ölümlerin %41 i hospisde gerçekleşiyor 



Türkiye’de Palyatif Bakım Hizmetleri  
 • 2010 Sağlık Bakanlığı palyatif bakım organizasyon modeli geliştirmek için çalışmalar. 

• 2016 SB Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu verileri; Toplam 1898 yataklı 168 adet palyatif 
bakım ünitesi  

 

 

 

 

 

• 2012 68 ilde sadece 

 kanserden ölen hasta sayısı  

69.269 

 

 

 

 

  



Terminal Dönemde  
     YBÜ tedavisi 



Antibiyotikler Palyatif tedavi mi? 

• Amaç: 

• Hastaların muzdarip olduğu fiziksel semptomları erken fark edip değerlendirip 
bunları önlemek veya çözmek 

 

• Enfeksiyon terminal dönemde sık karşılaşılan bir sorun (%50-55) 

          Palyatif bakım ünitesinde 38 otopsilik bir seri  

   Pnömoni 

• %79 

• %44’ünde  ölüm nedeni  

                                                                                                     Abdel Karim 2007 

 



Antibiyotikler Palyatif tedavi mi? 
 

• O halde infeksiyonlar tedavi edilmeli mi? 

  

İnfeksiyonlar 
Rahatsızlık veren  semptomlar 
oluşturabilir; 

Ağrı  
Halsizlik 
Stress  

Antibiyotik kullanımı 
Allerjik rxn 
Antibiyotik ilişkili ishal 
MDR gelişimi 
İnvazif girişim riski 



• Paliyatif bakımda antibiyotik kullanımı ile ilgili  konsensus yok 

• Antibiyotik  vermemek veya kesmek üzerine yasal ve etik değerlendirmeler yapılmamış  



• Paliyatif bakımda antibiyotik kullanımı ile ilgili  konsensus yok 

• Antibiyotik  vermemek veya kesmek üzerine yasal ve etik değerlendirmeler yapılmamış  

• Kar;  

• Semptomların çözülmesi ve sürviyde uzama  



• Paliyatif bakımda antibiyotik kullanımı ile ilgili  konsensus yok 

• Antibiyotik  vermemek veya kesmek üzerine yasal ve etik değerlendirmeler yapılmamış  

• Kar;  

• Semptomların çözülmesi ve sürviyde uzama  

• Zarar: 

• IV line gereksinimi 

• MDR gelişimi 

• İlaç etkileşimleri 

• İlaç istenmeyen etkileri/C.diffile enfeksiyonu 

• Artmış maliyet 

• İhtiyacı olan hastanın YBÜ yatağından yararlanamaması 

• Yandaki terminal olmayan hastaya bulaşacak MDR bakteri 



Peki kullanılıyor mu? 

• Terminal dönemde antibiyotik kullanım oranları %4-84 

                                   Rosenberg 2013 

 

 

• Non–nötropenik ileri kanser  hastaların %90’ı ölümden önceki bir haftada 
antimikrobiyal kullanmış 

• DNR kabul edilen hastalarda bile bu oran yüksek 

                                                                                                Jutjani-Mehta 2015 

 

 







Peki kullanılıyor mu? 

• Aileler ve hastalar 

  Kardiyopulmoner resiüstasyon ve mekanik ventilatör kullanımına göre 

  daha kolay kabul ettikleri bir tedavi yöntemi 

• Doktorlar 

   Kan ürünlerini kesmek daha kolay ama İV sıvı ve mekanik ventilasyon 

    yapıldıkça ABY kesmeye yanaşmıyorlar.(Marcus 2001) 



Terminal dönemde antibiyotik kullanımının etkileri 





160 ölen hasta 
%49 antibiyotik 
  



43/913 yatış antibiyotik tedavisi almış 



2006 286/448 (%63) Aktif veya şüpheli enfeksiyon 
nedeniyle aby ted alıyor 
 88 hastada aby ted kesiliyor 





Palyatif bakımda antibiyotik kullanım önerileri; 
 

• Hasta  ve yakınları infeksiyonlarının tedavisi konusunda bilgi ve karar 
aşamasında katkıda bulunmalılar 
 

• Antimikrobiyal tedavi semptom kontrolü endikasyonu açısından 
değerlendirilmeli (ÜSİ de semptomların gerilemesinde etkili /Pnömoni, 
bakteriyemide etkisiz) 
 

• Multisistem fonksiyon bozukluğu olan hastalarda gelişen enfeksiyon 
hastanın  semptomlarını ağırlaştırmıyorsa  katkıda bulunmuyorsa 
enfeksiyonu tedavi etmeyin (örneğin yutma becerisinin kaybolması) 
 
 



Palyatif bakımda antibiyotik kullanım önerileri; 
 

• Nadir komplikasyon riskinin tehlike oluşturmadığı  durumlarda eski moda 
antibiyotik tercih edilebilir(kloramfenikol gibi /ucuz ve yüksek biyoyarar) 
 

• Tedavinin sonlandırılması başlanmasından zor olabilir. Ama hastanın 
semptomlarında iyileşme  olmuyorsa hasta ve veya yakınlarının onamı 
alınarak tedaviyi kesin 
 

• Tüm koşullarda bir antimikrobiyal tedaviye başlamak hastanın tahmini 
surviy süresi göz önüne alınarak kar zarar oranı değerlendirilerek 
olmalıdır.  
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Tedavi süreleri etkin olan en kısa süreye kısaltılmalıdır 


