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Kronik yara

1. Diyabetik ayak ülserleri
2. Basınç ülserleri
3. Vasküler yaralar
4. Zor iyileşen yaralar

Ø Kronik yarada nadir ayırıcı tanılar
Ø Yara ayrışması
Ø Stoma yaraları
Ø Açık karın
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• Ülkemizdeki diyabet hastalığının prevalansının artışına paralel olarak 
diyabetik ayak görülme sıklığı da artmaktadır.
• TURDEP 1 ve TURDEP 2
• Nontravmatik alt ekstremite amputasyonlarının %60 nedeninin de 

diyabet olduğu da göz önünde bulundurulduğunda bu önemli 
komplikasyonun yönetimi ayrıca dikkat gerektirmektedir. 



Önlemek tedavi etmekten daha kolay ve daha ucuz…!















Diyabetik Ayak Polikliniği















Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

• Mart 2016
• 11 yatak
• Genel Cerrahi biriminden görevlendirilmiş 1 uzman hekim 
• 6 hemşire  
• 1 hizmetli personel 



Diyabetik ayak tedavisi ekip işidir…

• Genel cerrahi
• Enfeksiyon hastalıkları
• Ortopedi
• Kardioloji
• Dahiliye
• Fizik tedavi
• Psikolog
• Kronik Yara Hemşireleri
• Diyetisyen

• Nefroloji
• Göz hastalıkları
• Psikiatri
• Endokrinoloji
• KVC
• Plastik cerrahi
• Anestezi





Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

• Halen….
• Konsey
• 10 hemşire
• 1 personel
• 28 yatak 
• cerrahi müdahale-küçük cerrahi girişim odası
• DM ayak polikliniği



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

• Klinikte hasta odaları tek kişilik ve iki kişilik olarak planlanmış olup bu 
şekilde enfeksiyon uzmanınca gerekli görülen hastalar izole 
edilebilmektedir. 

• Tüm odalarda hasta tedavisinin bir bileşeni olarak kullanılmak üzere 
ve hijyenin sağlaması adına ayrı banyo ve tuvalet planlanmıştır, ortak 
banyo-tuvalet kullanımından kaçınılmıştır. 



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

• Diğer hastane kliniklerinden ayrı olarak kurgulanmış olan kliniğe başka 
birimlerden hasta kabul edilmemekte olup klinik %100 doluluk oranı 
ile hizmet vermektedir. 

• Yatak doluluğu olan durumlarda randevu sistemi ile yatış 
programlanmaktadır acil durumlar dışında diğer birimlere bu özel 
hasta grubunun yatışı yapılmamaktadır.



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

Tüm hastalar (ayaktan takip/yatarak takip)

Ø laboratuar 
Øradyolojik incelemeleri
Ødoku kültürleri 
Øperiferik vaskuler haritalandırmaları (endovaskuler girişimleri)
ØEndokrinoloji takipleri
ØRetinopati değerlendirmesi
ØAyak bakımı eğitimi



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

Tüm yatan hastalar

ØPsikolojik değerlendirmeleri
ØDiyetisyen değerlendirmesi ve eğitimi
ØDebridmanlar
ØLokal yara tedavileri
ØDializ programları 
ØDigital fotograf arşivi



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

üDebridman
üLokal yara bakımı
üNegatif basınç uygulamaları
üEGF
üUltrasonik debridman
üHidrocerrahi
üAmputasyon
üGreftleme
üFlep rekonstruksiyon



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

üTCD Yara Kursu 
üSertifika programları
üHizmetiçi eğitim
üTüm hemşireler sertifikalı



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

üKongre katılımları (UCK, UTACK, UYK,UDAİS  ve yerel sempozyumlar)
ü12 bildiri
ü1 uluslar arası, 3 ulusal yayın, 2 çok merkezli çalışmaya katılım

ü1 tez ve 9 prospektif randomize çalışma



Hitit Üniversitesi DM Ayak kliniği…

Keşkelerimiz….

ØEğitim seviyesi
ØCharcot cerrahisi
ØOrtez-protez
ØPlastik cerrahi desteği
ØHiperbarik Oksijen Tedavisi
ØLarva
ØYeterli personel
ØRefakatçi –ziyaretçi sorunsalı
ØÖzlük hakları
ØGerçek anlamda KONSEY



Halen ülkemizde diyabetik ayak ülserli hastalara tam kapasite hizmet 
veren az sayıda merkezden biri olan kliniğimizde takip ve tedavileri 
düzenlenen hastalarımızın verilerini paylaşarak diyabetik ayak tedavi 
birimlerinin oluşturulması ve kalifiye profesyonel ekiplerin 
oluşturulmasının önemine dikkat çekmek…



• Eylül 2014-Eylül 2019 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavisi düzenlenen 737 hastanın 
verileri hastane bilgi işlem sistemi marifeti ile retrospektif olarak 
incelendi. 

• Hastalar Diyabetik ayak kliniğinin kurulduğu tarih baz alınarak öncesi 
ve sonrası olarak iki gruba ayrıldı. 



• demografik verileri,
• eğitim durumları,
• ek hastalıkları, 
• diyabet tipleri ve süreleri,
• kullandıkları ilaçlar,
• ayak yaralarının ebatları,lokalizasyonları,evreleri,
• uygulanan tedavi modaliteleri,
• yara iyileşme süreçleri,
• yara kapama yöntemleri,
• hastanede yatış süreleri,
• takip süreleri, 
• poliklinik başvuruları, 
• amputasyon seviyeleri,
• takip eden birimleri not edildi.



Sonuçlar 
• Diyabetik ayak kliniğinin kurulması öncesi Eylül 2014- Mart 2016 (A) 

döneminde 134 hasta, Mart2016- Eylül 2018 (B)döneminde 603 hasta 
yatarak tedavi edilmişti.
• A döneminde poliklinik ve servis kayıtlarında çeşitli tanılarla hastalar 

izlenirken B döneminde doğru kayıt tutulduğu izlendi. 
• A döneminde genel cerrahi, ortopedi,plastik cerrahi ve enfeksiyon 

hastalıkları kliniklerinde hastaların yattığı, B döneminde ise tek bir 
serviste takip edildikleri belirlendi.



Sonuçlar 

• Her iki dönem arasında cinsiyet, yaş, diyabet tipleri, antidiyabetik
kullanımları arasında bir fark yoktu. 
• A döneminde her hangi bir kayıt bulunamazken B dönemindeki 

hastaların diyabet ve ayak bakımı hakkında eğitim aldıkları, kontrol 
visitlerinde HbA1c seviyelerinde gerileme olduğu tespit edildi. 



Sonuçlar 

Eylül 2014- Mart 2016 (A)
• 134 hasta
• K/E: 56/44
• Yaş:64.1
• HbA1c: ???
• Eğitim : yok
• Yatış süresi: 8,3 gün
• Takip: ???

Mart 2016-Eylül 2018(B)
• 603 hasta
• 54/66
• 66.2
• 7.9
• Her hastaya eğitim
• 48,1 gün
• 11,2 ay



Sonuçlar 

A döneminde yaraların evreleri ile ilgili düzenli bir kayıt tespit 
edilmezken 
B dönemi hastalarının 

174 hasta Wagner 2,
345 hasta Wagner 3,
62 hasta Wagner 4 

22 hasta Wagner 5 idi.



Sonuçlar 

A B
Minor amputasyon:  n(%) 73 (54.4) 144 (23.9)

Major amputasyon: n (%) 29 (21.7) 26 (4.3)

Rekonstruksiyon cerrahisi 
n (%)

11(8.3) 291 (48.2)

Diğer : n (%) 21 (15.6) 219 (36.3)



Sonuçlar 

• B döneminde amputasyon oranları, özellikle de major amputasyon
sayıları A dönemine göre çok daha düşük bulundu. 
• Hastane yatış süreleri B döneminde belirgin olarak daha uzundu. 









Dikkat çekici… 

• 24 farklı kentten hasta 
• Amputasyon önerilip yapılmayan veya distalize edilenler
• Farklı tanı ile zor yaralar
• Diyabetik yanıklar











































Uzun sözün kısası… 

• Diyabetin belki de yönetimi en zor komplikasyonlarından biri olan 
diyabetik ayak ülseri oldukça sık görülmektedir. 
• Zaten çok zorlu bir tedavi süreci ile karşı karşıya olan hastaların temel 

sorunlarından biri de kalifiye merkezlere ve sağlık profesyonellerine 
ulaşma güçlüğüdür. 
• Diyabetik ayak konusunda uzmanlaşmış daha fazla birimlerin 

oluşturulmasının, bu birimlerde çalışmak üzere sağlık 
profesyonellerinin özenle eğitimlerinin sağlanmasının ve çalışma 
şartlarının iyileştirilmesinin önemli olduğu kanaatindeyiz.



Hedef…

• Ulusal politika
• Kronik yara tedavi merkezleri
• Algoritma
• Yönetmelik
• Denetim mekanizması
• Ortak çalışma ortamları





Teşekkürler 


