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2035 yılına kadar diyabetli hasta sayısının 592 milyon olması 
beklenmekte (prevalans>%10) 

2013 yılında tahmini diyabet prevalansı %8.4 (382 milyon kişi) 

IDF Diabetes Atlas, 5th Edition, 2012 Update 



TURDEP-II: Bilinen ve Yeni diyabet 
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Kadın Erkek Kentsel Kırsal Genel 

DM farkındalığı  %54.1 %55.6 %56.5 %51.6 %54.5 

Ülkemizde diyabetli, 
hasta sayısı 14 milyon  



Diyabetik ayak infeksiyonu 
–Diyabetli hasta sayısı giderek artmakta!!!! 

 
 
◦Diyabeti olan her 6 hastadan birinde 
yaşam süresinde ülser gelişmekte 

◦Bunların %40-60ında infeksiyon 
görülmekte 

 



Diyabetik ayak infeksiyonu 
 

 
 
–Diyabetik ayak sık ve ciddi bir sorun 

 

◦ İş gücü kaybı, sakatlık ve psikososyal travma nedeni 
◦ her yıl 1 milyon kişi diyabet nedeni ile ayağını 

kaybetmekte 
◦ diyabetin ayak komplikasyonu  her 30 saniyede bir 

ayak kaybına neden olmaktadır  
  

• Diyabetin en çok hastanede kalışa neden olan komplikasyonu 
 
 
 

 

•.  

 

 

 

 
 

Evidence-Based Protocol for Diabetic Foot Ulcers. Harold Brem, et al. Plast. Reconstr. 
Surg. 117 (Suppl.): 193S, 2006. 



Diyabetik ayak infeksiyonu 
  

 Antibiyotik tedavisi ve cerrahi yaklaşıma rağmen alt 
ekstremite ampütasyonları içerisinde diyabetik ayak 
infeksiyonları önemli oranda 

  

 Amputasyon oranı diyabetik olmayan kişilerden 22 kat 
fazla 

  
 

 

 
 

Frykberk RG. Am J Surgery 2003; 44S-54S           

 



Diyabetik bir hastada 
herhangi bir yara varlığında 
hekim infeksiyon olasılığını 

düşünmelidir. 
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Diyabetik yarada infeksiyon varlığının 
değerlendirilmesi 
En az iki klasik semptom veya inflamasyonun klasik iki bulgusu 
(eritem, hassasiyet, sıcaklık, ağrı veya indurasyon) 
veya pürülan sekresyon 

  

  

 İlave ya da sekonder bulgular olabilir:  

◦ pürülan olmayan sekresyonlar 
◦ kanayabilen ya da rengi değişmiş granülasyon 

dokusu 
◦ kötü koku  



 Kronik yarada infekte olup olmadığı kararını 
vermek güçtür!  

◦ Gevrek ya da rengi değişmiş granülasyon dokusu 

◦ Kötü koku, beklenmeyen ağrı-hassasiyet.  

◦ Uygun tedaviye rağmen iyileşmeme 

◦ Kültürler yardımcı olabilir  

  



YAŞAMI TEHDİT EDEN 
İNFEKSİYONUN BULGULARI 

 Sistemik inflamatuvar yanıtın varlığı 

 İnfeksiyonun hızlı ilerlemesi 

 Yaygın nekroz veya gangren 

 Yaygın doku harabiyeti 

 Özellikle orta/arka ayakta yaygın kemik harabiyeti 

 Görüntüleme dokuda gaz veya muayeneden krepitasyon 

 Yaygın ekimoz veya peteşi 

 Özellikle hemorajik bül 

 Yarada yeni başlayan anestezi 

  



 Diyabetik ayak yara bakımında önemli 
basamaklar;  

 debritman yapılması,  

 nemli yara iyileşme ortamının sağlanması, 

  infeksiyonun tedavisi,  

 ayağı yükten kurtarma (off-loading),  

 metabolik kontrol,  

 vasküler hastalığın tedavisi 



Diyabetik ayak infeksiyon tedavisi 
  

 Amaç infeksiyonu durdurarak ilerleyici doku hasarını önlemektir 

 
 



 Diyabetik ayak infeksiyonlarının 
yönetimi;  
◦etkin antimikrobiyal tedavi,  

◦uygun yara bakımı  

◦metabolik kontrolün sağlanması 



 Diyabetik ayak tedavisi 

  

 Ülser ve hastanın durumu değerlendirmeli  

  

 Nöropati, kemik deformitesi,periferik arter 
hastalığı varlığı gözden geçirilmeli 

  

 Yaranın skorlaması yapılmalı 



Tedavi öncesi klinik tipin belirlenmesi 

◦paronişi,  
◦sellülit,  
◦myozit,  
◦apse,  
◦nekrotizan fasiit,  
◦septik artrit,  
◦tendinit 
◦osteomyelit  
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Tedavi öncesi infeksiyon etkeninin 
gösterilmesi 

 İnfeksiyon etkeni patojen izole edilmeli, 
Antimikrobiyal duyarlılık bilinmeli 

 En az 2-3 uygun örnek al, en az 2 sini kültüre 
gönder. 

  

  

 

 

 Uygun örnek alınması 
◦ Ülser tabanın küretasyonu sonucu örnek alınması 
◦ Ya da pürülan materyalin Aspirasyon kültürü 
◦ Biyopsi materyali 

  
◦ Lipsky BA, et al. Clin Infect Dis 2004; 39: 885-910. 
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Antimikrobiyal tedaviye ne zaman 
başlanmalı? 

  

 Tedavi klinik tanı konulduktan sonra mümkün 
olduğunca çabuk başlanmalıdır 

 
◦Tedavi hastalığın şiddeti ve başlangıçta 
tahmini etken/ler bazında seçilir 

◦ klinik ve epidemiyolojik veriler dikkate alınarak seçilmeli! 

  

 Sıklıkla tedaviye ampirik olarak başlanır 
◦ Tedavi başlamadan önce uygun örnekler alınmalıdır. 
◦ Kesin tedavi infekte dokunun kültür sonuçları esas alınarak 

düzenlenmeli 
 



 
 
 

  

 Hasta klinik olarak infekte ise şu soruları değerlendirmeli: 

  

◦İnfeksiyonun şiddeti ne? 
◦ MRSA riski yüksek mi? 

◦ Geçen ay içerisinde antibiyotik kullanmış mı? 

◦ Psödomonas riski var mı? 



 Son bir  ay içerisinde antibiyotik tedavisi 
almışsa 

◦ Ampirik tedavi Gram pozitif+Gram negatif basile etkili olmalı kapsamalı 

 
◦ Anaeroplar ne zaman kapsanmalı 
◦  hafif-orta şiddetli infeksiyonda sık değildir. 

◦ Uygun debritman yapılmış ise antianaerop ajanın 
tedaviye eklenmesi gerekli değildir.  

 Ancak Şiddetli -nekrotizan infeksiyonda anaeroplar 
kapsanmalıdır! 

 
  



Ekstremiteyi tehdit etmeyen infeksiyonlar 
İnfeksiyon deri-yumuşak dokuda sınırlı 

 

Ülser etrafında eritem 2 cm. veya altında ve 

Aşağıdaki bulgulardan biri 

 Lokal şişlik/endürasyon 

 Lokal hassasiyet/ağrı 

 Lokal sıcaklık 

 
◦ en sık  
◦ S. aureus 

 
◦ Grup B streptokok  

  

 
 

  

 

Lipsky A, et al. Diabetes Metab. Res Rev 2004; S56-S64 

 

 Hasta klinik olarak stabil ve sistemik tutulum bulguları yok 



Hafif infeksiyon (Ekstremiteyi tehdit etmeyen)  
Hastane dışında, hekimin yakın izlemi ile ayaktan takip edilebilir. 

Oral yolla kullanımı önerilen antibiyotikler 
◦ Penisilinler 

◦ Diklosasin 

◦ Amoksisilin/klavulanat 

◦ Sefalosporinler 
◦ Sefaleksin,  

◦ Sefdinir 

  

◦ Klindamisin 

◦ Levofloksasin 
 

◦ MRSA  
◦ Minosiklin , Doksisiklin 

◦ Trimetoprim/sulfametaksazol 

 

 

 

 

A Kosinski; Benjamin LipskyBA Current Medical Management of Diabetic Foot 
Infections, Expert Rev Anti Infect Ther. 2010;8(11):1293-1305,  
2012 DFI guidelines 



Orta şiddetli (Ekstremiteyi tehdit eden 
)infeksiyon 
 Eritem  ≥2cm üzerinde 

◦ infeksiyonun derin dokuya yayılımı,fasiit, derin nekroz, 
gangren, apseler, kas, tendon, septik artrit, kemik tutulumu 
olabilir. 

◦ Sistemik toksisite olabilir.  

◦ Metabolik kontrol yok 

Gram pozitif kok, 
Enterobacteriaceae,  
Pseudomonas 



Orta/şiddetli enfeksiyon 
Tedavi başlangıçta parenteral olmalı  

 Sefoksitin 

 Ampisilin/sulbaktam 

 Moksifloksasin 

 Ertapenem 

 Tigesiklin 

 Levofloksasin yada moksifloksasin+klindamisin 

 İmipenem 

 

 

 

A Kosinski; Benjamin LipskyBA Current Medical  

Management of Diabetic Foot Infections, Expert Rev Anti Infect 
Ther. 2010;8(11):1293-1305 

 



Tedavide MRSA’nın kapsanması gereken 
durumlar 
 

  

◦ Önceki MRSA infeksiyonu olması 

◦ MRSA lokal kolonizasyon /infeksiyon 
prevalansının yüksek olması (%30-50) 

◦ Klinik olarak şiddetli infeksiyonun olması 
 

 



Psödomonas riski var mı? 
 IDSA rehber görüşü: Tedavide Pseudomonas aeruginosa’nın 
ampirik olarak kapsanması psödomonasın doğru etken 
olduğu düşünülen risk faktörü olan hasta dışında gerekli 
değildir. 

  

 

 Ancak  Risk varsa ampirik antipsödomonal tedavi başlanmalıdır. 

◦ Sıcak iklimli ülkelerde, ülkemiz de dahil  
psödomonas daha çok prevalandır. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saltoglu N, et al. Clinical Microbiology &Infection 
2010 
Piperacillin/tazobactam versus imipenem/cilastatin for severe diabetic foot infections 
: a prospective, randomized clinical trial in a university hospital 

 

 Etkenler 

 % 40,3’ünde polimikrobiyal üreme  

  

  
◦% 42,6’sı gram pozitif bakteri,  
◦% 57,3’ü gram negatif bakteri 

◦ P. aeruginosa ve E. coli sıklıkta  

  

http://pubget.com/search?q=latest:Clinical+Microbiology+And+Infection&from=19832720


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Eylül 2007-Ocak 2010 Diyabetik ayak hasta izlemi 

 40 yatan hasta, 

  

 Kültürde üreme saptanan 29 olgu 

 Tekli üreme 16 olgu 

 Çoklu üreme  13 olgu 

◦ P. aeruginosa 16 

◦ MRSE 4  

◦ MRSA 1 

◦ E. coli 6   (5’i ESBL(+) 

◦ Klebsiella 2  

◦ Enterobacter 3 

◦ Proteus 2 

◦ Citrobacter 2 

◦ Candida 2 

  





  

 313 hasta, 15 merkez 

 Yumuşak dokudan en sık izole edilen bakteriler   
◦ Enterobactericeae, %34,7  
◦ S. aureus %27,7 

◦ Psödomonas %16,6 

 kemik dokudan izole edilen bakteriler  
◦ 6 hastada Enterobactericea,  
◦ 3 hastada Pseudomonas,  
◦ 3 hastada stafilokok 



Yaşamı tehdit eden (Şiddetli) infeksiyon 
 

 Sistemik bulgular mevcuttur 
◦ Ateş, titreme, hipotansiyon, konfüzyon 

  

 Metabolik açıdan stabil değil 
◦ Ciddi hiperglisemi, asidoz, ketoz, azotemide kötüleşme 

  

 Yaygın nekroz ya da gangren, derin infeksiyon 

  

 Hızlı progresyon 
R.G. Frykberg / The American Journal of Surgery 2003) 44S–54S 



Şiddetli infeksiyonlar  
(Yaşamı tehdit eden) 

 

 

◦ Piperasilin/tazobaktam veya  İmipenem/silastatin 

   + 
glikopeptid/daptomisin/linezolid 

 
◦  seftazidim/sefepim + Metronidazol+ 

glikopeptid/daptomisin/linezolid 
 

 



  

 Tedavi yolu infeksiyonun şiddetine göre 
seçilmeli 

  

 Şiddetli infeksiyonda - orta şiddetli infeksiyonda en azından 
başlangıçta parenteral tedavi başlanmalı 

 Hasta sistemik olarak iyi ve kültür sonuçları da buna uygun 
olduğunda oral tedaviye geçilmeli 

  

 çoğu hafif infeksiyonda ve bazı orta şiddetli infeksiyonda 
biyoyararlanımı yüksek oral antibiyotikler yeterli 



DAİ olan hangi hastalar  hastanede izlenmeli? 

 
◦ Şiddetli infeksiyonu olanlar 

 

◦ Ciddi  periferik arter hastalığı olan orta şiddetli 
infeksiyonlu hastalar/evde bakım olanağının olmaması 

 

◦ Psikolojik veya sosyal nedenlerden dolayı evde bakımı 
yapılamayan hastalar başlangıçta yatırılmalı 

 

◦ Ayaktan tedavi ile iyileşemeyen hastalar.  
 

 

 

  



 Kesin tedavi hastanın klinik tedaviye vermiş olduğu yanıt 
bazında olduğu kadar,  

 uygun alınmış kültürler ile yara örneklerinin antibiyotik 
duyarlılık sonuçları bazında  değerlendirilmeli 

  
◦ Kültür sonuçlarına göre hastanın klinik yanıtı iyi 

ise devam edilebilir-  

◦ ya da başlangıç tedavinin daraltılması 
düşünülmeli 

  



Tedavi süresi ne olmalı? 
 Tedavi süresinin seçimi  

◦ Hastalığın şiddeti 
◦ Kemik enfeksiyonu varlığı 
◦ Tedaviye klinik yanıt 

  

  

 Antibiyotik tedavisi infeksiyon bulgularının ortadan 
kalkmasına kadardır, yara tamamen iyileşene kadar 
tedavi sürdürülmemelidir. 

  

  



 

 Yumuşak doku infeksiyonunda yaklaşık 1-2 hafta 

  

 Orta şiddetli infeksiyonda 2-3 hafta 

  

 Şiddetli infeksiyonda başlangıçta parenteral 2-4 
hafta  



Kemik-eklem infeksiyonu 
 

◦ Radikal rezeksiyon yapılmış infekte doku kalmamışsa sadece 
2-5 gün kısa süreli antibiyotik tedavisi yeterlidir 

 

◦ infekte yumuşak doku kalmış , kemikte infeksiyon yoksa 1-3 
hafta tedavi 
 

◦ İnfekte kemik kalmaya devam ediyorsa (başlangıçta 
parenteral) 4-6 hafta tedavi 

  
◦ Cerrahi uygulanmamış veya post -op rezidü ölü kemik 

(başlangıçta parenteral) 3 ay üzerinde tedavi 

  

 

  

  

  



Taburcu kriterleri ne olmalı? 
 

 Hasta taburcu edilmeden önce klinik olarak stabil olmalı 

 Herhangi bir acil cerrahi müdahale gereksinimi olmamalı  

 Glisemik kontrolü sağlanmış olmalı 

 Kullanılacak antibiyotik/leri planlanmış olmalı 

 Ayağı yükten kurtarılmalı(off-loading) 

 Spesifik yara bakımı uygulanmalı 

 Ayaktan izlenmeye devam edilmeli 

 



 Nekrotik doku veya kallusu çevreleyen bir yarada 
minörden -yaygına değişebilen debritman 
düşünmeli 

  

  



 Debritman hedefleri 

◦ akut ya da kronik yaralardan nekrotik dokuların,  

◦ yabancı maddelerin 

◦ infeksiyona yol açabilecek olan bakterilerin 
uzaklaştırılması  

  

  

 Debritman mükerrer kez yapılabilir 

 Debritmandan sonra yara temiz ve nemli tutulmalı, bununla 
birlikte fazla sıvı absorbe edilmelidir.  



 
 
Debritman  yöntemleri 
 

 cerrahi, 

  enzimatik , 

  otolitik,  

 mekanik,  

 biyolojik  

  

Cerrahi debritman en yaygın yöntem  

 vasküler ülserler,  

 ya da yaranın iyileşmesini etkileyebilecek 

  cerrahi uygulama ile yeni bir ülseri oluşturabilecek haller 
hariç 



 Enzimatik debritmanda proteolitik enzimler  topikal 
uygulanır 

 Enzimler eksudayı arttırır,  

 yara yüzeyinde lokal irritasyona neden olur 

  

 Kollajenaz 

  fibrinolizin,  

 deoksiribonükleaz gibi 

  



 Otolitik debritman ağrılı ülserler için seçenek olabilir. 

Enzimatik örtüler kullanılır 

 Transparan film  

  hidrokolloid / 

 hidrojel   

  

Hafif eksudada daha yararlı 

İnfeksiyon varlığında kullanılmamalı 



 Biyolojik debritman  

 Luciale seriatenin steril larvası kullanılır.  

 Larvanın ürettiği enzimle debritman yapılır. 

  

 Kemik, eklem tendonu tutmuş cerrahi debritmanın kontrendike 
olduğu durumlarda kullanılabilir 

  

  

 Larva hazırlama ve uygulama sırasında sterilizasyon kurallarına 
mutlak uyulması  

 IDSA rehberi önerisinde yer almamıştır  



  

 Tüm infekte yaralarda antibiyotik başlanmalı, 
ancak eğer uygun yara bakımı ile kombine edilmez 
ise yetersiz kalacaktır.  

 günlük pansumanlar 

 Pansuman sıklığı  

yaranın durumuna göre belirlenmelidir.  

  

  



Yara bakım ürünleri 
 İdeal bir yara bakım ürünü yoktur.  

 Çok sayıda yara örtüsü farklı işlevler için 
geliştirilmiştir 

 yaranın korunması, yara iyileşmesinin arttırılması, 
infeksiyonu önleme ya da tedavi amaçlı  

  

 Yara bakım ürünü yara ile uyumlu olmalıdır.  

  



 En uygun yara bakım ürünü hasta bazında değerlendirmelidir.  

  

  

 Yara örtüsü yaranın iyileşmesi ve eksudasyonun kontrolu 
bazında seçilir 

 

 Yaranın şiddeti, çapı ve ülserin yapısı (kuru, eksudatif, 
pürülans) önemli 

 Sıklıkla kullanılan ıslaktan kuruya SF ile yapılan 
pansuman yöntemi 

  



Optimal yara bakım ürünü 
  yaradaki eksudayı absorbe etmeli 

 ödemi azaltmalı  

 sıcak ve nemli bir ortam sağlamalı  

 kompresyonu sağlamalı 

  toksik ve allerjen olmamalı 

 yarayı bakteri ve yabancı cisimlerden korumalı 

 sağlıklı dokulara hasar vermemeli  

 yaradan ısı ve sıvı kaybını önlemeli 

 oksijen geçişine izin vermeli 

  granülasyon dokusunun oluşumunu hızlandırmalı 

 yarayı hasarlayacak şekilde yaraya yapışmamalı, bozulmamalı 



Sık kullanılan yara örtüleri ve işlevleri 

 
 Serum fizyolojikle ıslak pansuman, nemli emici pansuman, 
nemli ortam sağlayan materyaller (kuru ve nekrotik dokular 
için)  

  

 Yarı geçirgen örtülerle yapılan pansumanlar 

  

 Enzimatik debritman sağlayan ajanlar 

  

 Gümüş iyonu emdirilmiş materyaller 

  



oHidrojel ve kolloid pansumanlarda yara yüzeyinin nemli 
tutulması hedeflenmiştir.  

oKalsiyum aljinatlar jel formunda, absorbsiyonu yüksek, 
önemli eksudası olan yaralar için yararlıdır. Yarayı nemli 
tutarak iyileşmeyi hızlandırır.  

oKöpükler termal etkili, absorbsiyonu yüksek, nemlenmeyi 
sağlar.  

oHidrofiberler soyulmuş deri veya eksudanın fazla olduğu 
yaralar için iyi derecede absorbandır 



 Yıkama solusyonlarında ve pansuman esnasında  

 açık yarada povidon- iyot  

 ya da iyotlu antiseptik ajanların kullanılması yara 
iyileşmesi üzerinde toksik etkileri nedeni ile uygun 
değildir.  

  



Diğer yöntemler 
 Aktif kapama yöntemleri  

 fiziksel etkileri aracılığı ile yara kapanmasını etkiler 

 Kronik yara tedavisinde kullanılan yardımcı tedavi metodları,  

 negatif basınçlı yara tedavisi ve hiperbarik oksijen tedavisi  

  

 yaranın debritmanından sonra hasta bazında 
değerlendirilmesi gereken yöntemlerdir. 



 Negatif basınçlı yara tedavisinde 

  yara bölgesi steril olarak kapatılıp sürekli ya da aralıklı 
negatif basınç uygulanır. 

  

  Kan akımını  ve granülasyon dokusu gelişimini arttırmak,  

 lokal ödemi azaltmak , 

  nemli yara ortamı sağlamak, 

  epitelizasyonu hızlandırmak amaçlanır.  

  

 Diyabetik ayakta nekrotik doku varlığında,  

 tedavi edilmemiş osteomyelitte  

 tercih edilmemeli 

  



 
 

  

 Hiperbarik oksijen tedavisi kapalı bir ortamda basınç altında 
%100 oksijen solutulması esasına dayanan yara 
iyileşmesinde kullanılan bir yöntemdir . 

  

  

  Hastaya uygulanacak  seans sayısı yaranın durumuna 
bağlıdır .  

 Seçilmiş hastalarda kullanılmalıdır.  

  

 Şiddetli iskemik ayak ülseri  

 tedavisinde etkili bulunmuştur  
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 DAİ spesifik tedavisinde  

◦ Hiperbarik oksijen tedavisi 

◦ Groht faktör 

◦ Maggot  (larva) tedavisi 

◦ Negatif basınçlı tedavi (Vakum) rutin olarak tavsiye 
edilmez 

 

◦ IDSA Guidelines 2012 

  



 Offloading (ayağı yükten kurtarma) ülser üzerine olan 
basının azaltılması/ortadan kaldırılması  

  

  

  Bu amaçla total temas  alçı, yürüme alçıları, ticari ayakkabı 
ve diğer aletler kullanılabilir 

  

 İnfekte yarada, osteomyelitte,  

 periferik iskemide kullanılmamalı 
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Sonuçlar  
 Klinik olarak infekte olmayan yaralarda 
antibiyotik kullanılmamalı! 

 

◦ Antimikrobiyal direncin artması 

◦ Gereksiz maliyet 

◦ İlaç ilişkili yan etkilerin gelişmesi  



Hastanede ‘Multidisipliner 
Diyabetik Ayak Kurulu’ olmalıdır. 

 
•İnfeksiyon ilişkili morbidite insidansı 
azalır. 

 
•Hastanede kalış süresi azalır. 

 
•Büyük ekstremite amputasyonları 
azalır. 



 Komplike diyabetik ayakları mulltidisipliner bir kurul izlemeli 

Bu kurul hastayı izlemeli ve hasta için gereken bakımı/konsültasyon 
hizmetini vermeli. 

 Bu konuda deneyimli sağlık çalışanlarından oluşmalı 

  

 Multidisipliner kurul hastanenin özelliklerine göre değişebilir. 
◦ Vasküler cerrah ve genel cerrah, infeksiyon hastalıkları uzmanı,  

endokrin/diyabet uzmanı, deneyimli diyabetik ayak hemşiresi ya 
da podolog içermeli  



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diyabetik Ayak Kurulu 

 Plastik Cerrahi AD 
Prof. Dr. Muzaffer Altıntaş 

Prof. Dr. Yağmur Aydın 

Uz. Dr. Semih Bağhaki 

 

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji AD 

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu 

Uz. Dr Mücahit Yemişen 

Dr. Aslı Vatan 

 Ortopedi AD 
Doç. Dr. Tahir Öğüt 

  

 Damar Cerrahisi AD 
Prof. Dr. Hasan Tüzün 

 Diyabet  BD 
Prof. Dr. Mücahhit Özyazar  
Prof. Dr. Hasan İlkova 
Prof. Dr. Zeynep Oşar 

 

 Diyabetik Ayak Kurulu Hemşireleri 

 Uzm. Hemş. Şerife Erdost  

 Uzm. Hemş. Canan Erkan  

 Uzm. Hemş. Emine Kır 

 Hemş. Hatice Öztürk 

 Hemş. Esengül Fidan  

 Hemş. Şerife İnan 

  

 Diyabetik Ayak Kurulu Sekreteri 

 Derya Bekar  

  





Multidisipliner ayak bakım kurulu 

oHastanın diyabetini regüle etmeli 

oKardiyovasküler riski azaltmalı 

oEğer varsa anemi veya renal yetmezliği ile mücadele etmeli 

 

oHastanın başlangıç tedavilere tıbbi, cerrahi ve diyabet 
tedavilerine yanıtın değerlendirmeli 

 

oAyağı değerlendirmeli, ayak bakımı, debritman, yükten 
kurtarma ve diğer cerrahi müdahale ihtiyaçlarını gözden 
geçirmeli 

  

  


