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A. BAŞLANGIÇ RESÜSİTASYONU

1. Sepsis ve septik şok acil durumlardır, tedavi ve resüsitasyona 
hemen başlanmasını öneriyoruz (BPS = en iyi uygulama bildirimleri).
2. Sepsise bağlı hipoperfüzyon durumunda ilk 3 saatte en az 30 mL/
kg İV kristaloid sıvı verilmesini öneriyoruz (kuvvetli öneri, düşük 
kanıt düzeyi).
3. Başlangıç sıvı resüsitasyonunu takiben hemodinamik durum yakın 
takip edilerek ek sıvı gereksinimi belirlenmelidir (BPS).
Açıklamalar: Değerlendirme, detaylı klinik muayene ve mümkün 
olan fizyolojik değişkenlerin (nabız, kan basıncı, arteriyal oksijen 
satürasyonu, solunum hızı, sıcaklık, idrar çıkışı ve diğerleri) takibini 
ve diğer noninvazif veya invazif monitörizasyonu içermelidir.
4. Eğer klinik değerlendirme kesin tanıya ulaştırmazsa şok tipinin 
belirlenebilmesi için ileri hemodinamik değerlendirme (örneğin 
kardiyak fonksiyonun değerlendirilmesi) öneriyoruz (BPS).
5. Sıvıya yanıtın değerlendirilmesi için statik değişkenler yerine 
dinamik değişkenlerin kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz 
(zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
6. Vazopresör gereksinimi olan septik şok hastalarında başlangıç or-
talama arteriyal basınç hedefi olarak 65 mmHg değerini öneriyoruz 
(güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
7. Doku hipoperfüzyonu belirteçi olarak artmış laktat düzeyi olan 
hastalarda resüsitasyonun laktat düzeyini normale getirecek şekilde 
yönlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük 
kanıt düzeyi).

B. SEPSİSTE TARAMA VE PERFORMANS GELİŞTİRME

1. Hastanelerin ve hastane sistemlerinin, akut ve yüksek risk taşıyan 
hastalarda sepsis taranması dahil olmak üzere performans geliştir-
me programına sahip olmalarını öneriyoruz (BPS).

C. TANI

1. Şüphelenilen sepsis veya septik şok olan hastalarda antibiyotikle-
rin başlanmasını geciktirmeyecekse antimikrobiyal tedavi başlanma-
dan önce uygun rutin mikrobiyolojik kültürlerin (kan kültürü dahil) 
alınmasını öneriyoruz (BPS).
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Açıklamalar: Uygun rutin mikrobiyolojik kültürler her zaman en az 
iki set kan kültürünü (aerobik ve anaerobik) içermelidir.

D. ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ

1. Hem sepsis hem de septik şokta İV antimikrobiyallerin tanıdan 
sonra en erken zamanda ve bir saat içerisinde başlanmasını öneri-
yoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
2. Sepsis veya septik şok tanısı alan hastalarda tüm olası pato-
jenlerin (bakteriyal ve potansiyel olarak fungal veya viral ajanlar) 
kapsanması için bir veya daha fazla sayıda antimikrobiyal ajan ile 
ampirik geniş-spektrumlu tedavi öneriyoruz (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
3. Patojen identifikasyonu ve antibiyotik hassasiyetleri belirlenir 
belirlenmez ve/veya yeterli klinik iyileşme olduğunda antimikrobiyal 
tedavi daraltılmalıdır (BPS).
4. Noninfeksiyöz kaynaklı şiddetli inflamasyon durumlarında uzamış 
sistemik antimikrobiyal profilaksi önermiyoruz (örn. şiddetli pankre-
atit, yanıklar) (BPS).
5. Sepsis ve septik şok hastalarında antimikrobiyallerin doz strateji-
lerinin farmakokinetik/farmakodinamik prensiplere göre ve ilaçların 
özelliklerine göre belirlenmesini öneriyoruz (BPS).
6. Septik şokun başlangıç tedavisinde en olası bakteriyal patojen-
lere yönelik ampirik kombinasyon tedavisinin (farklı antimikrobiyal 
sınıftan en az iki antibiyotik) uygun olduğunu düşünüyoruz (zayıf 
öneri, düşük kanıt düzeyi).
Açıklamalar: Bu bölüm okunmadan önce Tablo 6’daki ampirik, 
hedefli/kesin, geniş-spektrum, kombinasyon ve çoklu ilaç tedavisi 
tanımları incelenmelidir.
7. Bakteremi ve şok olmayan sepsis durumları dahil olmak üzere 
tedavisi devam eden çoğu diğer ciddi infeksiyon durumunda rutin 
kombinasyon tedavisinin uygulanmasının uygun olmayacağını düşü-
nüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
Açıklamalar: Bu öneri antimikrobiyal tedavinin genişletilmesi için 
çoklu ilaç tedavisi kullanılmasını dışlamaz.
8. Nötropenik sepsis/baktereminin rutin tedavisinde kombinasyon 
tedavisi önermiyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
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Açıklamalar: Bu öneri antimikrobiyal tedavinin genişletilmesi için 
çoklu ilaç tedavisi kullanılmasını dışlamaz.
9. Eğer septik şok için kombinasyon tedavisi kullanılıyorsa, klinik 
iyileşme ve/veya enfeksiyon rezolüsyonuna ait kanıt varlığı duru-
munda ilk birkaç gün içerisinde kombinasyon tedavisinin kesilerek 
de-eskalasyon uygulanmasını öneriyoruz. Bu öneri hem hedefli 
(kültür pozitif enfeksiyonlar) hem de ampirik (kültür negatif enfeksi-
yonlar) kombinasyon tedavisi için geçerlidir (BPS).
10. Sepsis ve septik şokla ilişkili çoğu ciddi enfeksiyon durumunda 
7-10 günlük antimikrobiyal tedavinin yeterli olduğunu düşünüyoruz 
(zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
11. Klinik yanıtı yavaş olan, enfeksiyon odağı kontrol altına alına-
mayan, Staphylococcus aureus bakteremisi ve bazı fungal ve viral 
enfeksiyonu olan ve nötropeni gibi immünolojik yetmezlik olan 
hastalarda daha uzun süreli antimikrobiyal kullanımının uygun 
olduğunu düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
12. Bazı hastalarda daha kısa sürelerin uygun olduğunu düşünüyo-
ruz (intraabdominal veya üriner sepsiste etkin kaynak kontrolünü 
takiben hızlı klinik iyileşme sağlanırsa ve anatomik olarak komplike 
olmayan piyelonefrit varlığında) (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
13. Sepsis ve septik şok hastalarında antimikrobiyal tedavinin de-es-
kalasyonu amacıyla günlük değerlendirme yapılmasını öneriyoruz 
(BPS).
14. Sepsis hastalarında antimikrobiyal tedavi süresinin kısaltılması-
na destek olmak amacıyla prokalsitonin düzeyi ölçümünün kullanı-
labileceğini düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
15. Başlangıçta sepsis düşünülen ancak daha sonra klinik kanıt zayıf 
olan hastalarda ampirik antibiyotiklerin kesilmesine katkıda bulun-
mak amacıyla prokalsitonin düzeyinin kullanılabileceğini düşünüyo-
ruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).

E. KAYNAK KONTROLÜ

1. Sepsis ve septik şok hastalarında, acil kaynak kontrolü gerektiren 
enfeksiyonun spesifik anatomik tanısının mümkün olan en kısa 
sürede konulmasını veya ekarte edilmesini ve tanı konulduktan 
sonra medikal ve lojistik açıdan uygun olur olmaz gerekli kaynak 
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kontrolünün yapılmasını öneriyoruz (BPS).
2. Sepsis veya septik şokun olası kaynağı olduğu düşünülen intra-
vasküler kateterlerin başka damaryolu sağlandıktan hemen sonra 
çıkartılmasını öneriyoruz (BPS).

F. SIVI TEDAVİSİ

1. Sıvı resüsitasyonu sürerken hemodinamik faktörler iyileşmeye 
devam ettiği sürece sıvı yüklemesi tekniklerinin uygulanmasını 
öneriyoruz (BPS).
2. Sepsis ve septik şok hastalarında sıvı resüsitasyonu başlangıcında 
ve sonrasındaki intravasküler hacim replasmanında ilk seçenek 
olarak kristaloidleri öneriyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt 
düzeyi).
3. Sepsis veya septik şok hastalarının sıvı resüsitasyonunda dengeli 
kristaloidler veya salin solüsyonunun uygun olduğunu düşünüyoruz 
(zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
4. Sepsis veya septik şok hastalarında aşırı miktarda kristaloid ge-
reksinimi olursa başlangıç resüsitasyonunda ve sonraki intravasküler 
hacim replasmanında kristaloidlere albümin eklenmesinin uygun 
olduğunu düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
5. Sepsis veya septik şok hastalarında intravasküler hacim rep-
lasmanı için hidroksietil nişasta solüsyonlarının kullanılmamasını 
öneriyoruz (güçlü öneri, yüksek derecede kanıt düzeyi).
6. Sepsis veya septik şok hastalarının resüsitasyonunda kristaloidle-
rin jelatinlere tercih edilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf 
öneri, düşük kanıt düzeyi).

G. VAZOAKTİF MEDİKASYONLAR

1. İlk seçenek vazopresör olarak noradrenalin’i öneriyoruz (güçlü 
öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
2. Ortalama arteriyal kan basıncını hedefe yükseltebilmek için 
noradrenalin’e vazopresin (0.03 Ü/dk’ya kadar) (zayıf öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi) veya adrenalin (zayıf öneri, düşük kanıt 
düzeyi) eklenmesinin veya noradrenalin dozunu azaltmak amacıyla 
vazopresin (0.03 Ü/dk’ya kadar) eklenmesinin uygun olacağını 
düşünüyoruz. 
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3. Noradrenalin’e alternatif vazopresör ajan olarak dopamin’in 
sadece seçilmiş vaka grubunda (örn. düşük taşiaritmi riski olan 
hastalar ve kesin/rölatif bradikardi durumlarında) kullanılmasının 
uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
4. Renal koruma için düşük doz dopamin kullanılmasını önermiyo-
ruz (güçlü öneri, yüksek kanıt düzeyi).
5. Yeterli sıvı yüklemesine ve vazopresör ajan kullanımına rağmen 
ısrarlı hipoperfüzyon bulguları gösteren hastalarda dobutamin 
kullanımının uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt 
düzeyi).
Açıklamalar: Eğer uygulanmaya başlanırsa doz perfüzyon hedefle-
nerek ayarlanmalı ve hipotansiyon artarsa veya aritmi gelişirse doz 
azaltılmalı veya ajan kesilmelidir.
6. Vazopresör gereksinimi olan tüm hastalara koşullar uygun olur 
olmaz arter kanülü yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz (zayıf 
öneri, çok düşük kanıt düzeyi).

H. KORTİKOSTEROİDLER

1. Eğer yeterli sıvı resüsitasyonu ve vazopresör tedavisi hemodina-
mik stabiliteyi sağlarsa septik şok tedavisinde İV hidrokortizon’un 
uygun olmadığını düşünüyoruz. Eğer hemodinamik stabilite 
sağlanamazsa günde 200 mg dozunda İV hidrokortizon’un uygun 
olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).

I. KAN ÜRÜNLERİ

1. Miyokard iskemisi, şiddetli hipoksemi veya akut kanama gibi 
durumlar olmadıkça eritrosit transfüzyonunun yalnız hemoglobin 
düzeyi 7.0 g/dL altına düşünce yapılmasını öneriyoruz (güçlü öneri, 
yüksek kanıt düzeyi).
2. Sepsise bağlı anemi tedavisinde eritropoietin uygulamasını öner-
miyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
3. Kanama veya planlı invazif girişim olmadıkça pıhtılaşma bozukluk-
larının düzeltilmesinde taze donmuş plazma kullanılmasının uygun 
olmayacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, çok düşük kanıt düzeyi).
4. Belirgin bir kanama olmasa dahi trombosit düzeyi < 10,000/mm3 

(10x109/L) olduğunda veya hastada belirgin kanama riski olduğunda 
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düzey < 20,000/mm3 (20x10⁹/L) olduğunda profilaktik trombosit 
transfüzyonunun uygun olacağını düşünüyoruz. Aktif kanama, cerra-
hi veya invazif işlem gereksiniminde daha yüksek trombosit düzeyleri 
(≥50,000/mm3 (50 x 109/L)) önerilmektedir (zayıf öneri, çok düşük 
kanıt düzeyi).

J. İMMÜNGLOBÜLİNLER

1. Sepsis ve septik şok hastalarında İV immünglobülinlerin kulla-
nılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt 
düzeyi).

K. KANIN PURİFİKASYONU

1. Kan purifikasyon tekniklerinin kullanımı ile ilgili herhangibir 
önerimiz yoktur.

L. ANTİKOAGÜLAN AJANLAR

1. Sepsis ve septik şok tedavisinde antitrombin kullanılmasını öner-
miyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
2. Sepsis veya septik şok tedavisinde trombomodulin veya heparin 
kullanımı ile ilgili herhangibir önerimiz yoktur.

M. MEKANİK VENTİLASYON

1. Sepsis ilişkili akut respiratuar distres sendromu (ARDS) tanılı 
erişkin hastalarda hedef tidal hacim olarak 12 mL/kg ile karşılaştırıl-
dığında tahmini vücut ağırlığına göre 6mL/kg tidal hacim uygulan-
masını öneriyoruz (güçlü öneri, yüksek kanıt düzeyi).
2. Sepsis ilişkili şiddetli ARDS tanılı erişkin hastalarda daha yüksek 
değerler ile karşılaştırıldığında plato basınçlarının 30 cmH2O üst 
limiti ile sınırlandırılmasını öneriyoruz (güçlü öneri, orta derecede 
kanıt düzeyi).
3. Sepsis ilişkili orta derecede-şiddetli ARDS tanılı erişkin hastalarda 
düşük pozitif end-ekspiratuar basınç (PEEP) ile karşılaştırıldığında 
daha yüksek PEEP uygulamasının uygun olacağını düşünüyoruz 
(zayıf öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
4. Sepsis ilişkili şiddetli ARDS tanılı erişkin hastalarda rekruitment 
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manevralarının kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf 
öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
5. Sepsis ilişkili ARDS tanılı ve PaO2/FiO2 oranı <150 olan erişkin 
hastalarda supin ile karşılaştırıldığında pron pozisyon uygulamasını 
öneriyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
6. Sepsis ilişkili ARDS tanılı erişkin hastalarda yüksek-frekanslı osi-
latuar ventilasyonun kullanılmasını önermiyoruz (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
7. Sepsis ilişkili ARDS tanılı hastalarda noninvazif ventilasyon uygula-
ması ile ilgili herhangibir önerimiz yoktur.
8. Sepsis ilişkili ARDS tanılı ve PaO2/FiO2 oranı <150 olan erişkin 
hastalarda ≤48 saat süreli kas gevşetici ajanların kullanılmasının uy-
gun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
9. Sepsis ilişkili ARDS tanısı kanıtlanmış ve doku hipoperfüzyonu 
bulguları olmayan hastalarda konservatif sıvı stratejisinin uygulan-
masını öneriyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
10. Bronkospazm olmayan sepsis ilişkili ARDS tanılı hastaların te-
davisinde β-2 agonist kullanılmasını önermiyoruz (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
11. Sepsis ilişkili ARDS tanılı hastalarda pulmoner arter kateterinin 
rutin uygulanmasını önermiyoruz (güçlü öneri, yüksek kanıt düzeyi).
12. ARDS olmayan sepsis ilişkili solunum yetersizliği tanılı erişkin 
hastalarda yüksek tidal hacimlerle karşılaştırıldığında daha düşük ti-
dal hacim uygulamasının uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, 
düşük kanıt düzeyi).
13. Mekanik ventilasyon desteği uygulanan sepsis tanılı hastalarda 
aspirasyon riskinin azaltılması ve ventilatör-ilişkili pnömoni geliş-
mesinin önlenmesi için yatak başının 30-45 derece kaldırılmasını 
öneriyoruz (güçlü öneri, düşük kanıt düzeyi).
14. Mekanik ventilasyon desteği uygulanan ve weaning için uygun 
olan sepsis tanılı hastalarda spontan solunum denemelerinin uygu-
lanmasını öneriyoruz (güçlü öneri, yüksek kanıt düzeyi).
15. Sepsis ilişkili solunum yetersizliği olan, mekanik ventilasyon 
desteği uygulanan ve weaning’i tolere edebilecek olan hastalarda 
bir weaning protokolü uygulanmasını öneriyoruz (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
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N. SEDASYON VE ANALJEZİ

1. Mekanik ventilasyon desteği uygulanan sepsis hastalarında 
devamlı veya aralıklı sedasyon verilmesi spesifik titrasyon hedefleri 
kullanılarak en aza indirilmelidir (BPS).

O. GLUKOZ KONTROLÜ

1. Sepsis tanılı YB hastalarının kan glukoz düzeyi kontrolünde, 
peşpeşe iki kan glukoz düzeyi > 180 mg/dL olduğunda insülin 
başlanmasını hedefleyen bir protokol yaklaşımını öneriyoruz. Bu 
yaklaşım ile üst kan glukoz düzeyi olarak ≤110 mg/dL yerine ≤180 
mg/dL hedeflenmelidir (güçlü öneri, yüksek kanıt düzeyi).
2. İnsülin infüzyonu uygulanan hastalarda, kan glukoz düzeyleri 
ve insülin infüzyon hızı stabil hale gelene kadar her 1-2 saatte, 
sonrasında ise her 4 saatte bir kan glukoz düzey ölçümü yapılmasını 
öneriyoruz (BPS). 
3. Hasta başında kapiller kandan elde edilen örneklerle yapılan 
glukoz düzeyi ölçümleri arteriyal kan veya plazma glukoz düzeylerini 
doğru olarak yansıtmayabileceğinden dikkatle değerlendirilmelidir 
(BPS).
4. Eğer hastalarda arter kanülü mevcutsa, hasta başında glukoz 
ölçüm cihazlarıyla yapılan ölçümlerde kapiller kan yerine arter kanı 
kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük 
kanıt düzeyi).

P. RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ

1. Sepsis ve akut böbrek yetersizliği olan hastalarda devamlı veya 
aralıklı renal replasman tedavisinin (RRT) uygulanabileceğini düşü-
nüyoruz (zayıf öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
2. Hemodinamik açıdan anstabil olan septik hastalarda sıvı denge-
sinin korunmasına yardımcı olacağı için devamlı tedavilerin daha 
uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, çok düşük kanıt düzeyi).
3. Sepsis ve akut böbrek yetersizliği olan hastalarda diyaliz için diğer 
kesin endikasyonlar olmadıkça sadece kreatinin yüksekliği veya 
oligüri için RRT’ye başlanmasının uygun olmadığını düşünüyoruz 
(zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
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Q. BİKARBONAT TEDAVİSİ

1. Hipoperfüzyon-ilişkili laktik asidemisi ve pH düzeyi ≥7.15 olan 
hastalarda hemodinamik iyileşme veya vazopresör gereksinimini 
azaltmak amacıyla sodyum bikarbonat tedavisi uygulanmasını 
önermiyoruz (zayıf öneri, orta derecede kanıt düzeyi).

R. VENÖZ TROMBOEMBOLİ (VTE) PROFİLAKSİSİ

1. Herhangibir kontraendikasyon olmadıkça venöz tromboemboli 
(VTE) için farmakolojik profilaksi (anfraksiyone heparin [UFH] veya 
düşük-molekül ağırlıklı heparin [LMWH] uygulanmasını öneriyoruz 
(güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
2. LMWH kullanımı için kontraendikasyon yoksa VTE profilaksisi 
için UFH yerine LMWH kullanılmasını öneriyoruz (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
3. Uygun olduğunda farmakolojik ve mekanik profilaksinin birlikte 
kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük 
kanıt düzeyi).
4. Farmakolojik profilaksi kontraendike olduğunda mekanik VTE 
profilaksisinin uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt 
düzeyi).

S. STRES ÜLSER PROFİLAKSİSİ

1. Gastrointestinal (Gİ) kanama için risk faktörleri taşıyan sepsis 
veya septik şok hastalarında stres ülser profilaksisi uygulanmasını 
öneriyoruz (güçlü öneri, düşük kanıt düzeyi).
2. Stres ülser profilaksisi endike olduğunda proton pompa inhibi-
törleri veya histamin-2 reseptör antagonistlerinin kullanılabileceğini 
düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
3. Gİ kanama için risk faktörleri olmayan hastalarda stres ülser 
profilaksisi önermiyoruz (BPS).

T. NÜTRİSYON

1. Enteral yoldan destek uygulanabilecek olan sepsis veya septik 
şok tanılı yoğun bakım hastalarında erken parenteral nütrisyon veya 
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enteral nütrisyona parenteral nütrisyon eklenmesini önermiyoruz 
(erken enteral nütrisyon başlanmasını öneriyoruz) (güçlü öneri, orta 
derecede kanıt düzeyi).
2. Erken enteral nütrisyon desteğinin uygun olmadığı sepsis veya 
septik şok tanılı yoğun bakım hastalarında yatışlarının ilk 7 gününde 
tek başına veya enteral nütrisyona eklenmesi şeklinde paren-
teral nütrisyon önermiyoruz (İV glukoz başlanmasını ve enteral 
nütrisyonu tolere etmesi durumunda enteral nütrisyona geçilmesini 
öneriyoruz) (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
3. Enteral yoldan nütrisyon desteği uygulanabilen sepsis veye septik 
şok tanılı yoğun bakım hastalarında tam açlık veya yalnız İV glukoz 
yerine enteral nütrisyona erken dönemde başlanmasının uygun 
olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
4. Sepsis veya septik şok hastalarında erken trofik/hipokalorik veya 
erken tam doz enteral nütrisyon desteğinin uygun olacağını; eğer 
başlangıç stratejisi olarak trofik/hipokalorik nütrisyon uygulanırsa 
hastanın toleransına göre nütrisyonun artırılmasının uygun olacağı-
nı düşünüyoruz (zayıf öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
5. Sepsis veya septik şok tanılı yoğun bakım hastalarında immün-
supleman olarak omega-3 yağ asitlerinin uygulanmasını önermiyo-
ruz (güçlü öneri, düşük kanıt düzeyi).
6. Sepsis veya septik şok tanılı yoğun bakım hastalarında gastrik 
rezidü hacminin rutin olarak takibinin uygun olmadığını düşünü-
yoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi). Ancak enteral nütrisyona 
intoleransı olan veya yüksek aspirasyon riski taşıyan hastalarda 
gastrik rezidü ölçümünün uygun olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, 
çok düşük kanıt düzeyi).
Açıklamalar: Bu öneri cerrahi olmayan sepsis veya septik şok tanılı 
yoğun bakım hastaları için geçerlidir.
7. Sepsis veya septik şok tanılı ve enteral nütrisyona intoleransı 
olan yoğun bakım hastalarında prokinetik ajan kullanımının uygun 
olacağını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
8. Sepsis veya septik şok tanılı, enteral nütrisyona intoleransı olan 
veya yüksek aspirasyon riski taşıyan yoğun bakım hastalarında 
post-pilorik beslenme tüplerinin yerleştirilmesinin uygun olacağını 
düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
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9. Sepsis ve septik şok tedavisinde İV selenyum kullanılmasını öner-
miyoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
10. Sepsis ve septik şok tedavisinde arjinin kullanılmasının uygun 
olmadığını düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
11. Sepsis ve septik şok tedavisinde glutamin kullanılmasını önermi-
yoruz (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
12. Sepsis veya septik şok tedavisinde karnitin kullanımı ile ilgili 
herhangibir önerimiz yoktur.

U. HASTA BAKIM HEDEFLERİNİ OLUŞTURMA

1. Hasta bakım hedefleri ve prognoz hakkında hasta ve hasta yakın-
ları ile görüşülmesini öneriyoruz (BPS).
2. Uygun olduğu zaman, hasta bakım hedefleri palyatif bakım ilke-
lerini kullanarak tedavinin ve yaşam-sonu bakım planının içerisine 
dahil edilmelidir (güçlü öneri, orta derecede kanıt düzeyi).
3. YB’a yatıştan sonraki ilk 72 saati geçmeyecek şekilde, mümkün 
olan en erken zamanda hasta bakım hedeflerinin belirlenmesinin 
önemli olduğunu düşünüyoruz (zayıf öneri, düşük kanıt düzeyi).
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* Enfeksiyon başlamadan önce hastada bilinen akut veya kronik organ 
disfonksiyonu YOK ise bazal SOFA skoru sıfır olarak kabul edilmelidir.

SEPSİS TANI ALGORİTMASI

qSOFA (quick SOFA)* kriterleri 

Solunum sayısı ≥ 22/dak
Sistolik kan basıncı ≤100 mmHg
Mental durumda değişiklik (GKS ≤ 13)

GKS: Glasgow koma skalası skoru
* Üç parametreden ikisinin varlığı pozitif olarak kabul edilir
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SOFA Skoru (Sequential Organ Failure Assessment Score)

Puanlama

Sistem 0 1 2 3 4

Solunum  
PaO2/FiO2  
(mmHg)

≥ 400
< 400 

MV var  
veya yok

< 300 
MV var 

veya yok 

< 200 ve 
MV var 

< 100 ve 
MV var 

Koagülasyon 
Trombosit 103/
mm3

≥ 150 < 150 < 100 < 50 < 20

Karaciğer  
Bilirübin (mg/dL)

< 1.2 1.2-1.9 2.0-5.9 6.0-11.9 > 12

Kardiyovasküler 
Hipotansiyon

OAB ≥  
70  

mmHg 
OAB < 70 
 mmHg

Dopamin 
< 5 veya 
dobuta-

min (her-
hangibir 
dozda)* 

Dopamin 
5.1-15  
veya 

adrenalin 
≤ 0.1  
veya 

noradrenalin 
≤ 0.1* 

Dopamin > 15  
veya 

adrenalin > 0.1  
veya 

noradrenalin > 0.1* 

Nörolojik GKS 15 13-14 10-12 6-9 < 6

Böbrek  
Kreatinin mg/dl  
ya da 
idrar debisi 

< 1.2 1.2-1.9 2.0-3.4
3.5-4.9 

Debi < 500 
mL/gün

> 5 
Debi < 200  

mL/gün 

* En az 1 saat süreyle µg/kg/dak dozunda verilmiş olmalı. 
MV: Mekanik ventilasyon, OAB: Ortalama arter basıncı, GKS: Glasgow koma skalası skoru.
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