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1 Organizasyon bilgisi  
 
Çalışma Yürütücüleri: 
Uz. Dr. Elif ERDOĞAN- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Dilek MEMİŞ- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Hilal AYOĞLU- Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Demet TOK- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Işıl Özkoçak Turan- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune EAH 

Prof. Dr. Çetin KAYMAK- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara SUAM 

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Mustafa Kemal BAYAR- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çalışma Danışmanı: 
Prof. Dr. Yalım DİKMEN- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

Çalışmaya Katılan Yoğun Bakım Doktorları: 
Çalışmaya katılan yoğun bakım doktorunun görevleri şunlardır: 

1.Kurumlarında proje için liderlik sağlamak, 

2.Yeterli veri toplanmasını sağlamak ve veri bütünlüğünü ve kalitesini 

garantilemek, 

3. Olgu rapor formlarının zamanında tamamlanmasını sağlamak, 

4.Veritabanı kalite kontrol işlemi sırasında ortaya çıkabilecek muhtemel 

sorunları çözmek için işbirliğini sağlamak. 

2 Protokol özeti  
Çalışma Başlığı: Türk Yoğun Bakım Ünitelerinde Boşuna Tedaviler: Nokta 

Prevalans Çalışması 

Kısaltma:  INAPPTICU 

Tasarı: Çok merkezli, ulusal tek gün nokta prevalans çalışması 

Hedef kitle: 15 Ekim 2018 tarihinde YBÜ’de yatan tüm hastalar 

Müdahale: Müdahalesiz- gözlem çalışması 

Amaçlar: Birincil amaç; Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerinde yaşamlarının son 

dönemindeki hasta sıklığını bulmak,  

İkincil amaç; yaşam sonunda olan ve olmayan hastaların kaynak 

kullanımını karşılaştırmak ve END-of-Life Skorlama Sistemi’nin (ENDING-S) 

güvenilirliğini araştırmaktır.  

Çalışma süresi: Tek gün prevalans (15 Ekim 2018) 

Takibindeki süreç: YBÜ sonuçlarını değerlendirmek için 90 gün [14 Ocak 2019]  
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3 Araştırmanın tanımı  
3.1. Çalışmanın Gerekçesi ve Amacı:  
Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), kullanılan ileri teknolojiye sahip cihazlar ile kritik 

hastalar için hayat kurtarıcı ünitelerdir. Bazı durumlarda, tedavisi mümkün olmayan, 

ölümcül hastaların yatırıldığı ve ölüm sürecinin uzatıldığı birimler haline gelmektedir. 

Son dönem kanser, ileri evre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ileri evre 

Alzheimer gibi terminal hastalıklara sahip hastaların çoğu evde ölmeyi tercih 

etmelerine rağmen, birçoğu sıklıkla yaşamlarının son döneminde acil servise 

başvurmakta ve oradan da YBÜ’lere transfer edilmektedirler (1). Yoğun bakım 

tedavileri genellikle çok invazif ve acı verici girişimlerdir. Yoğun bakımda yatmakta 

olan hasta fiziksel acıların yanında iletişim kuramamak, izolasyon ve korku gibi bir 

çok psikolojik sıkıntı ile de karşılaşmaktadır. Bu nedenle ölüm sürecindeki hastalarda 

uygulanan yoğun bakım tedavilerinin esirgenmesi veya başlanmış olanların kesilmesi 

gibi kararların (yaşam sonu kararları) verilmesi gerekmektedir. Dünya’da yaşam 

sonundaki hastalara bu kararların uygulanması ve semptom tedavisi ile, 

yaşamlarının son dönemini ağrı veya solunum sıkıntısı gibi problemler yaşamadan 

huzur içinde geçirmeleri hedeflenir (2). Oysa ülkemizde bu konularda bir belirsizlik 

vardır ve yoğun bakım hekimleri yasal sorunlarla karşılaşma endişesi ile yaşam sonu 

kararlar konusunda çekimser kalmaktadır. Bu hastaların çoğunlukla YBÜ 

tedavisinden fayda görmeyeceği bilinse de YBÜ’lerde hayat kurtarmaya yönelik 

tedaviler yapılmaktadır. Yoğun bakım yataklarının tedaviden yarar görmeyecek 

hastalara uygulanan tedaviler nedeniyle dolu olması yoğun bakımdan yarar görecek 

hastalara yatak bulunamaması sonucunu getirmekte ve aslında çok pahalı olan 

yoğun bakım kaynaklarının boşa harcanması söz konusu olmaktadır. Ülkemizde 

yoğun bakımlarda yatan ve yaşam sonu bakım gerektiren hastaların sıklığı ile ilgili bir 

veri bulunmadığından sorunun büyüklüğü bilinmemektedir. Bu çok merkezli nokta 

prevalans çalışmasında;  

Birincil amaç; Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerinde yaşamlarının son dönemindeki 

hasta sıklığını bulmak,  

İkincil amaç; yaşam sonunda olan ve olmayan hastaların kaynak kullanımını 

karşılaştırmak ve Curtis JR, et al tarafından bulunan END-of-Life ScorING-System 

(ENDING-S)’in (3) güvenilirliğini araştırmaktır. 

3.2. Genel Bilgiler:  
Yoğun bakım üniteleri kritik hastaların tedavi edildiği birimler olmakla birlikte, tedavisi 

mümkün olmayan hastaların ölüm sürecinin uzatıldığı birimler haline de gelmektedir. 

Bu sebeple yoğun bakım doktorları hayat kurtarmada uzman olduğu kadar iyi ölüm 
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konusunda da uzman olmalıdır. İyi ölüm, yaşam sonu bakımın kaliteli yapılması ile 

sağlanmaktadır. Palyatif bakımın bir parçası olan yaşam sonu bakımın kalite 

göstergeleri ise şunlardır: 

1. Hasta ve aile odaklı karar verme 

2. Ekip ve hasta/aile arasındaki iletişim 

3. Bakımın devamlılığı 

4. Ailenin duygusal ve pratik açıdan desteği 

5. Semptom tedavisi 

6. Hastanın ve ailenin manevi desteği 

7. YBÜ doktorlarının duygusal ve organizasyonel desteği (4). 

Yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde iki çeşit palyatif bakım modeli 

önerilmektedir: Konsültatif ve integratif model (5). Türkiye’de palyatif bakım ayrı bir 

bilim dalı olmadığı için konsültatif model uygulanamamaktadır. Fakat yoğun bakım 

ünitelerinde integratif palyatif bakımın uygulanabileceğini düşünmekteyiz.  

Palyatif bakımın bir parçası olan yaşam sonu kararlar ile ilgili mevzuat Türkiye’de 

hala belirsizdir. Yurtdışında yaşam sonu bakımda sıklıkla uygulanan tedaviyi 

esirgeme, tedaviyi kesme gibi kararların uygulaması ile ilgili Türkiye’ye ait bir veri 

yoktur. Palyatif bakım uygulamasındaki ve yaşam sonu direktiflerindeki eksiklik 

nedeniyle de birçok hasta, fayda görmeyeceği bilinmesine rağmen ölümü yaklaşırken 

yoğun bakım ünitelerine yatırılıp, ölümü orada gerçekleşmektedir. Bu tutum hastanın 

kaliteli bir ölüm gerçekleştirememesine, hasta yakınlarının hastalarının ölüm 

sürecinde hastalarıyla birlikte olamamasına ve yoğun bakım ünitelerinde boşuna 

tedavilerinin olmasına sebep olmaktadır. Bunların önlenebilmesi için de, bu 

hastaların belirlenip en erken zamanda yoğun bakım tedavisinden yaşam sonu 

bakıma geçişi sağlanmalıdır, olası uygunsuz tedavilerin engellenmesi gerekmektedir. 

American Thoracic Society (ATS)/ American Association for Critical Care Nurses 

(AACN)/ American College of Chest Physicians (ACCP)/ European Society for 

Intensive Care Medicine (ESICM) / Society of Critical Care (SCCM) uzlaşısı yoğun 

bakım ünitelerinde olası uygunsuz tedaviler için bazı önerilerde bulunmuştur: 

1- Kurumlar, uzman danışmanların erken katılımı ile, çatışmaları önlemek için 

stratejiler uygulamalıdırlar. 

2- “Olası uygunsuz” terimi, hasta için beklenen etkiyi en az gerçekleştirme şansına 

sahip olan tedavileri tanımlamak için kullanılmalıdır. 

3- “Boşuna” terimi ise, hastaya fizyolojik anlamda hiçbir gelişme sağlamayacak 

tedaviler için kullanılmalıdır. 

4- Tıp mesleği, kamuya öncülük etmeli ve yaşamı uzatan teknolojilerin 

kullanılmaması gerektiğiyle ilgili politika ve mevzuatı savunmalıdır (6). 
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Yoğun bakım ünitelerinde kısıtlı kaynağa rağmen, ölmesi beklenen hastalara yoğun 

bakım tedavisi uygulanması, çözüm bulunması gereken Dünya çapında bir sorundur. 

3.3. Gereç ve Yöntem 
Bu çalışma; gözlemsel, bir günlük, nokta prevalans çalışması olarak planlanmıştır. 

Çalışmaya katılacak her yoğun bakım doktoru başvuru sırasında çalıştığı hastane ve 

yoğun bakımın demografik verilerini sorgulayan merkez bilgi formu dolduracaktır. 

Türkiye’deki yoğun bakım ünitelerinde yatan çalışmaya alınan her hasta için 

elektronik olgu rapor formları hazırlanmıştır ve yoğun bakım doktorları tarafından bu 

formlar doldurulacaktır. Olgu rapor formları doktorlara gönderilen kullanıcı adı ve şifre 

ile ulaşabilecekleri güvenli bir sunucu üzerinden çevrimiçi olarak doldurulacak ve 

hasta kaydı yapılacaktır. Hastalar anonim olarak kaydedilip kimlik bilgisi 

toplanmayacaktır.  

Doldurulan bu formlardaki verilerden bazıları kullanılarak Curtis JR, et al. tarafından 

geliştirilen ENDING-S hesaplanacak ve güvenilirliği araştırılacaktır. Yapılan bu 

çalışmada YBÜ’de 4 günden fazla yatan hastalarda hastanın mekanik ventilatörde 

(MV) kaldığı süre, YBÜ’de kaldığı süre, vazoaktif ilaç aldığı süre ve sepsis varlığı 

sorgulanmıştır. Bu veriler aşağıdaki şu denklemde yerlerine konularak bir hesaplama 

yapılacak ve elde edilen sonuç 11,5’tan fazla olan hastaların YBÜ’de öleceği 

bulunmuştur (3). 

ENDING-S = (7.25 ∙ MV günü/YBÜ kalış günü) + (10.45 ∙ Vazoaktif ilaç kullanım 

günü/YBÜ kalış günü) + (3 ∙ Sepsis) + (0.3 ∙ YBÜ kalış günü) 

Belirlenmiş günde hasta kaydını takiben yoğun bakım çıkış durumları da 90 gün 

içinde kaydedilecektir. Çalışma sonlandırma günü 14 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. 

3.3.1  İletişim geliştirme 
Nokta prevalans çalışmaları büyük bir ölçekte gerçekleştirildiğinde değerlidir. Temsili 

bir kohort örneği almak için mümkün olduğunca çok sayıda yoğun bakım ünitesi ile 

çalışmayı düşünüyoruz.  

Çalışma stratejisi 

Merkezlerin çalışmasını maksimize etmek için, YBÜ'lerinin katılım daveti için farklı 

yaklaşımlar kullanılacaktır: 

• Çalışma yürütücülerinin kişisel ağlarıyla irtibata geçilecektir, 

• Çalışma, Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) aracılığıyla yürütülecektir. TYBD, 

projelerin e-posta aracılığıyla tüm üyelerine yayılmasını ve verilerin güvenli ağlarda 

saklanmasını sağlanacaktır. 

3.3.2. Nokta-prevalans çalışması organizasyonu 
Nokta prevalans çalışması için bir tarih seçilecek (15 Ekim 2018). Yoğun bakım 

derneği web sitesinden iletişim kuran bir araştırmacı bir önkoşuldur. Merkezler, 

çalışma tarihinden önceki haftalarda tekrarlanan e-postalarla uyarılacaktır.  
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3.3.3. Veri kaydetme 
Veriler elektronik olarak hazırlanan merkez bilgi formu ve olgu rapor formlarıyla 

kaydedilecektir. Elektronik formlar çevrimiçi olarak gönderilebilir olacaktır.  

Merkez bilgi formu: Çalışmaya katılan yoğun bakım doktorlarının başvuru sırasında, 

çalıştıkları YBÜ ile ilgili demografik veriler online bir anket ile sorgulanacaktır. 

Olgu rapor formu: Yoğun bakım ünitelerinde (15 Ekim 2018 günü 24 saat süresince) 

yatan hastaların klinikleri, uygulanan girişimler ve tedaviler ve palyatif bakım 

uygulaması sorgulanacaktır. Katılan YBÜ'lere hastaları, hastaneden taburcu 

oluncaya kadar veya 90 gün süreyle takip etmeleri sorulacaktır. Bu noktada hayatta 

kalma durumu ve YBÜ çıkış tarihi kaydedilecektir. Daha ayrıntılı bilgi için olgu rapor 

formuna bakınız. 

3.3.4. Çalışma sonuçlarının analizi & raporları 
Çalışma yürütücüleri veri analizleri yapacaklardır. Veriler bir bütün olarak analiz 

edilecektir. Başlangıç verileri uluslararası kongrelerde özet olarak sunulacak ve 

uluslararası bir hakemli tıp dergisinde yayınlanacaktır. 

4 Çalışma popülasyonu 
4.1 Dahil etme kriteri  
Yoğun bakım ünitelerindeki 18 yaşından büyük, 48 saatten fazla yatan veya yatması 

beklenen tüm hastalar 

4.2 Dışlama kriteri  
Yoğun bakım ünitelerindeki 18 yaşından küçük, 48 saatten az yatması planlanan 

veya post-operatif monitörizasyon amacıyla yatan hastalar 

5 Çalışma süreci  
5.1 Hasta kayıt 
Hastaların kaydı 15 Ekim 2018 ile sınırlandırılacaktır (Saat 00: 00'dan 24: 00'a 

kadar). 

5.2 Etik kurul onayı 
Bu araştırma, tamamen isimsiz veri toplama ile yapılan epidemiyolojik bir 

araştırmadır, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı 

alınmıştır (10/05/2018-172227), çalışmaya katılan her kurumdan ayrıca etik kurul 

onayı talep edilmemektedir. (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03520270) 

5.3 Terapötik müdahale 
Çalışma tamamen gözlemsel niteliktedir; müdahale planlanmamaktadır. 

5.4 Günlük belgelendirme 
Veri toplama üç aşamayı içerir: 

a. Başvuru sırasında: merkez bilgi formuna bakınız; 
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b. Çalışma günü: olgu rapor formuna bakınız; 

c. Takip süresi boyunca: yoğun bakımda sonuç ve çıkış tarihi. 

6 Organizasyon  
6.1 Belgeler 
Veriler, katılan yoğun bakımcı tarafından elektronik ortamda katılımcılara verilen 

kullanıcı adı ve şifre ile güvenli bir ağ üzerine kaydedilecektir. 

6.2 Veri toplama 
Veriler elektronik ortamda başvuru sırasında doldurulan merkez bilgi formu ve 

çalışma günü doldurulan olgu rapor formu olarak toplanacaktır. 

6.3 Veri yönetimi ve arşivleme 
6.3.1 Veri özelliği 

Katılan bir YBÜ tarafından verilen bireysel veriler esas olarak verileri oluşturan 

YBÜ’nin özelliğidir. Tüm araştırmacılar, istedikleri zaman verilerine erişme hakkına 

sahiptir. 

6.3.2 Veri kontrolü 

Veri denetimi aşağıdaki düzeyleri içerir: 

• Tüm katılımcılara ayrıntılı bilgi verilecektir (talimat formuna bakınız). 

Koordinasyon merkezi, çalışma süresi boyunca herhangi bir soruya hızlı bir 

yanıt verecektir (iletişim bilgilerine bakınız); 

• Veri geçerliliği kontrolü giriş seviyesinde başlayacak, her değişken için 

geçerlilik sınırları belirlenecektir. Aykırı, fazla sayıda eksik değer bulunması 

durumunda araştırmacılar sorgulanacak. 

6.3.3 İzleyen süreçte veri kullanımı 

Çalışma yürütücüleri, bilimsel amaçlarla veri bankasında toplanan tüm verileri 

kullanma hakkına sahiptir. Araştırmacılar devam eden çalışma faaliyetleri hakkında 

düzenli olarak bilgilendirilecektir. Tüm katılımcılar, araştırma projesinin bitiminden 

sonra ve araştırma yürütücülerinin onayı ile veri bankasında toplanan verilere erişme 

hakkına sahiptir.  

6.3.4 Arşivleme 

Elektronik veri bankasının bir kopyası, merkezde tutulacak ve araştırmacılar 

tarafından sonradan kullanılmak üzere 15 yıl saklanacaktır. Tüm olgu rapor 

formlarının bir kopyasının gelecekte referans olması için her bir merkezde tutulması 

önerilir. 

6.3.5 Yayınlama kuralları  

Yazarlar, çalışma yürütücüleri olacaktır. Tüm katılımcılar, gönderilen olgu sayısına 

göre çalışmanın sonunda sıralanacaktır, 'ortak çalışmacı' ve PUBMED'de listelenmiş 
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olarak tanımlanacaktır. Çalışma yürütücüleri ikincil yazılar için araştırma soruları 

önerebilir ve onaylandıktan sonra yazının hazırlanmasında inisiyatif kullanabilirler. 

6.4 Sponsorluk 
Türk Yoğun Bakım Derneği. 

6.5 İstatistiksel analiz 
Örneklem Büyüklüğü 

Türkiye’de mevcut 3600 yoğun bakım ünitesinin 18.000 yatak kapasitesi evreninden 

%5 kabul edilebilir hata ve % 20 prevalans öngörüsü ile % 95 güven seviyesinde 

hesaplanan örneklem büyüklüğü 377 hasta olarak hesaplanmıştır 

Uygulanacak istatistiksel yöntem 

İstatistiksel analiz için SPSS 15.0 for Windows programı kullanılacak. Değerlendirme 

sonuçlarının tanımlayıcı istatistikleri; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal 

değişkenler için ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, median olarak 

verilecektir. Çalışma günü kaydedilen hastalardan yoğun bakım hekimleri tarafından 

belirlenen terminal hastaların oranı prevalans olarak hesaplanacaktır. Terminal 

dönemde olan ve olmayan hastaların karşılaştırılmasında sayısal değişkenler normal 

dağılım koşulunu sağladığında bağımsız iki grup karşılaştırmaları; Student-t Test, 

normal dağılım koşulu sağlanmadığında koşulda Mann Whitney U testi ile 

karşılaştırılacaktır. Gruplarda oranlar Ki Kare Analizi ile karşılaştırılacaktır. 

Hesaplanan ENDING skoru ile terminal hastalık arasındaki ilişki ve skorun eşik 

değerleri ROC eğrileri ile incelenecektir. Tüm istatistiksel incelemelerde çift yönlü alfa 

anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edilecektir. 

Başlangıç verileri uluslararası kongrelerde özet olarak sunulacak ve uluslararası bir 

hakemli tıp dergisinde yayınlanacaktır. 
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Ek 1: Merkez bilgi Formu 
 

MERKEZ BILGI FORMU                                                                           Merkez: __ __ __  

 

Formu dolduran kişinin adı soyadı:………………………………… 

Formu dolduran kişinin e-posta adresi:………………………………… 

Formu dolduran kişinin cep telefonu:………………………………. 

Çalışmanın yapıldığı yoğun bakım ünitesinin sorumlusunun adı:…………………… 

Hastane adı:…………………………………… 

Hastanenin bulunduğu şehir:…………………………………….. 

Hastane türü:   ◦ Devlet üniversitesi 

    ◦ Vakıf üniversitesi 

    ◦ Eğitim ve araştırma hastanesi 

    ◦ Devlet hastanesi 

    ◦ Özel hastane 

Hastane yatak sayısı:………………………… 

Yoğun bakım yatak sayısı:………………………… 

Yoğun bakım işleyiş şekli: ◦ Açık (işleyiş müdavi hekimde) 

    ◦ Kapalı ( işleyiş yoğun bakım sorumlusunda) 

    ◦ Karışık 

Yoğun bakım tipi:   ◦ Medikal/cerrahi 

    ◦ Medikal 

    ◦ Cerrahi 

    ◦ Nöroloji 

    ◦ Kardiyoloji 

    ◦ Kalp damar cerrahisi 

    ◦ Göğüs hastalıkları 

    ◦ Diğer (Lütfen belirtiniz:…………………………..) 

Yoğun bakım düzeyi:   ◦ 1. Basamak 

    ◦ 2. Basamak 

    ◦ 3. Basamak 

Yoğun bakım sorumlu hekim branşı: ◦ Yoğun bakım uzmanı 

     ◦ Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı 

     ◦ Göğüs hastalıkları uzmanı 

     ◦ Genel cerrahi uzmanı 

     ◦ Kardiyoloji uzmanı 

     ◦ Kalp damar cerrahisi uzmanı 

     ◦ Nöroloji uzmanı 
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     ◦ Diğer (Lütfen belirtiniz……………………….) 

Yoğun bakımınızda 2017 yılı yatan hasta sayısı:……………………………… 

Yoğun bakımınızın 2017 yılı kaba mortalitesi:……………………………….. 
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Ek 2: Olgu Rapor Formu 
 

OLGU RAPOR FORMU                     Merkez: __ __ __ __ __       Hasta: __ __ __ 

 

Türk Yoğun Bakım Ünitelerinde Boşuna Tedaviler:  
Nokta Prevalans Çalışması 
Lütfen ünitenizde yatan uygun hastalar için 15 Ekim 2018 tarihinde doldurunuz. 

 

1- Hastanın yaşı:…….……… 

2- Cinsiyeti:   ◦ Kadın   ◦ Erkek  

3- Hastane yatış tarihi:  ........./........./............... 

4- Yoğun bakım yatış tarihi:   ........./........./............... 

5- Yoğun bakıma nereden geldi? ◦ Acil servis 

     ◦ Yataklı servis 

     ◦ Ameliyathane  

     ◦ Dış merkez 

6- Başvuru tanı kodları - önem sırasına göre en fazla 3 tane yazınız: 

___________________________________________________ 

7- Kronik hastalık tanı kodları önem sırasına göre en fazla 3 tane yazınız: 

_____________________________________________________ 

8- Metastaz:   ◦ Evet    ◦ Hayır 

9- Yatışındaki APACHE II skoru:…………….. 

10- Çalışma günündeki SOFA skoru:…………….. 

11- Glaskow Koma Skoru: G..... V...... M.....  =  ......../15 

12- Girişimler (çalışma günü öncesi son 24 saatte): 

Maske/nazal O2 tedavisi   o Evet   o Hayır 

Yüksek akımlı oksijen tedavisi    o Evet   o Hayır   

CPAP / Non-invazif ventilasyon     o Evet  o Hayır 

CPAP / Non-invazif ventilasyon başlama tarihi: ….…/……../…….. 

İnvazif ventilasyon    o Evet  o Hayır   

İnvazif ventilasyon başlama tarihi:  ……./……../……. 

Trakeotomi      o Evet  o Hayır 

Santral venöz kateter    o Evet  o Hayır 

Diğer hemodinamik monitorizasyon  o Evet  o Hayır 

Sürekli renal replasman tedavisi   o Evet   o Hayır 

ECMO      o Evet  o Hayır 

Nazogastrik tüpten beslenme   o Evet  o Hayır 

PEG’ten beslenme    o Evet  o Hayır 

Parenteral beslenme    o Evet  o Hayır 

13- Vazoaktif ajanlar (çalışma günü öncesi son 24 saatte): 

Norepinefrin      o Evet   o Hayır 

Dopamin     o Evet   o Hayır  



 14 

Dobutamin     o Evet   o Hayır 

Epinefrin      o Evet   o Hayır 

Vazopressin      o Evet   o Hayır 

Diğer .................  

Vazoaktif ajan başlama tarihi:   .…../….…/…….. 

14- Hasta sepsiste mi?    o Evet   o Hayır 

15- Hastanın kullandığı antibiyotikler nelerdir? 

................. (..... gün) 

................. (..... gün) 

................. (..... gün) 

................. (..... gün) 

................. (..... gün) 

................. (..... gün) 

16- Son 24 saat içinde kan veya kan ürünü transfüzyonu yapıldı mı? 

o Evet   o Hayır  

17- Hastayla ilgili günlük tedavi hedefi belirlendi mi? 

o Evet   o Hayır  

18- Hasta yakınlarıyla yatış sonrası ilk 72 saat içinde görüşüldü ve tedavi hedefleri hakkında 

bilgi verildi mi? 

o Evet   o Hayır 

19- Hasta yakınlarının ziyaretine ne sıklıkla izin veriliyor?  

o Açık ziyaret ( istediği zaman ziyaret edebilir) 

o Günde 1 kere 

o Haftada birkaç kere  

o Haftada 1 kere 

o Ziyarete izin verilmiyor 

20- Hastaya veya ailesine manevi destek veriliyor mu? 

◦ Evet 

◦ Hayır  

21- Beyin ölümü tanısı var mı? 

◦ Evet  

◦ Hayır 

22- Sizce hasta terminal dönemde bir hasta mı? 

◦ Evet  

◦ Hayır 

22a. Cevabınız evet ise hasta veya hasta yakınları da terminal dönemde olduğunu biliyor 

mu? 

◦ Evet 

◦ Hayır  

22b. Hasta ve hasta yakınlarının yaşam sonu kararlar ile ilgili düşüncesi nedir? 

◦ Sorulmadı 

◦ Ne gerekiyorsa yapılsın 
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◦ Resüsitasyon dışında her şey yapılsın 

◦ Tedaviyi esirgeme uygulansın 

◦ Tedaviyi kesme uygulansın 

22c.Yasal açıdan bir çekinceniz olmasa hastaya yaşam sonu kararlardan     hangisini 

uygulardınız? 

◦ Tedaviyi esirgeme 

◦ Tedaviyi kesme 

◦ Resüsite etmeme (DNR) 

23- Yoğun bakımdan çıkış tarihi? ……/……/………. 

24- Hastanın yoğun bakımdan çıkış durumu? 

o Servise taburcu 

o Eve taburcu 

o Ölüm  

o 90 gün sonunda hasta hala YBÜ’de 

25- Hasta ile ilgili herhangi bir yaşam sonu kara oluşturulmuş muydu? 

o Tedaviyi esirgeme 

o Tedaviyi kesme 

o Resüsite etmeme (DNR) 

 

Sonuç 
◦ YBÜ çıkış tarihi: __ __ / __ __ / __ __ __ __ (gün/ay/yıl)  o sağ    o ölü 

◦ Hasta hala yoğun bakımda 14 Ocak 2019 (= 15 Ekim 2018 + 90 gün)   

Ek 3: Talimatlar 
Merkez bilgi formu ve olgu rapor formunu tamamlamak için talimatlar 

Katılımcılar online Merkez Bilgi Formunu doldurarak kayıt olduklarında kendilerine hasta 

bilgilerini girecekleri bir web bağlantısı kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Kayıt son tarihi 

çalışma tarihinden iki hafta önce (29 Ağustos 2018) olarak belirlenmiştir. Çalışma sırasında 

yazışmaları kolaylaştırmak için geçerli bir e-posta sağlamak zorunludur. Lütfen e-postanızdaki 

herhangi bir değişiklikte bize haber veriniz. 

Online kayıt formunun tamamlanmasının ardından, katılımcı merkezler çalışma tarihinde 

(12.09.2018) 24 saat içinde (00:00-24:00) yoğun bakımda yatmakta olan tüm hastalar için 

elektronik olgu rapor formunu dolduracaklardır. 

Elektronik olgu rapor formuna erişmek için, her bir araştırmacıya, tüm verilerin elektronik 

olarak girilmesi gereken güvenli web sitemize girmek için kişiselleştirilmiş giriş bilgileri 

gönderilecektir. Her YBÜ'ye bir kod numarası verilecektir. Lütfen bu merkez numarasını 

yürütücüler ile yapılan tüm yazışmalarda kullanınız. Araştırmacıları, çalışmaya başlamadan 

önce veri girişi alanını araştırmaya biraz zaman ayırmaya davet ediyoruz. Herhangi bir 

sorunuz olması halinde lütfen çalışma yürütücülerine danışmaktan çekinmeyiniz. 

 

Kayıt olduktan sonra, aşağıdaki veriler sağlanmalıdır: 
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MERKEZ BILGI FORMU 

♦Formu dolduran kişinin adı 

♦Formu dolduran kişinin e-posta adresi 

♦Formu dolduran kişiye ulaşılabilecek cep telefon numarası 

♦Çalışmanın yapıldığı yoğun bakım ünitesinin sorumlusunun adı 

♦Hastane adı 

♦Hastanenin bulunduğu şehir 

♦Hastane türü: Devlet üniversitesi/ vakıf üniversitesi/ eğitim ve araştırma hastanesi/ devlet 

hastanesi/ özel hastane 

♦Hastanenin yatak sayısı 

♦YBÜ yatak sayısı 

♦YBÜ işleyiş şekli: YBÜ’nizin açık/ kapalı veya karışık olduğunu belirtiniz. 

♦YBÜ tipi: Yoğun bakım ünitenize kabullerin çoğunluğuna (> %60) dayanmaktadır. Medikal 

ve cerrahi karışık/ sadece medikal/ sadece cerrahi/ nöroloji/ kardiyoloji/ kalp ve damar 

cerrahisi/ göğüs hastalıkları/ diğer. Diğer bölümü işaretlendiğinde açıklama yapmak için 

açık bir metin yazılmalıdır. 

♦YBÜ düzeyi: En uygun seçim, en üst düzeyde hasta kabulü yapılan basamak 

işaretlenmelidir. 1. Basamak/ 2. Basamak/ 3. Basamak 

♦YBÜ sorumlu hekim branşı: Hekimin aldığı son uzmanlık dalı işaretlenmelidir. Yoğun bakım 

uzmanı/ anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı/ dahiliye uzmanı/ göğüs hastalıkları 

uzmanı/ genel cerrahi uzmanı/ kardiyoloji uzmanı/ diğer.  Diğer bölümü işaretlendiğinde 

açıklama yapmak için açık bir metin yazılmalıdır. 

♦YBÜ’de 2017 yılı yatan hasta sayısı: Kesin rakamlar yoksa, gerçekçi bir tahmin yapılmalıdır. 

♦YBÜ 2017 yılı kaba mortalitesi: Kesin rakamlar yoksa, gerçekçi bir tahmin yapılmalıdır. 

 

Çalışma günü, hasta ile ilgili veriler olgu rapor formlarına 15 Ekim 2018 tarihinde 24 saat 

içinde yatmakta olan (dışlanma kriterleri olanlar hariç) tüm hastalar için giriş yapılmalıdır. Veri 

girişini kolaylaştırmak amacıyla olgu rapor formu 31 Ocak 2019 tarihine kadar erişilebilir 

olacaktır. 

 

OLGU RAPOR FORMU 
 

♦Merkez no: Otomatik olarak verilen merkez numarası. 

♦Hasta no: Merkeziniz için 1'den n'ye sıralı numara sağlayınız. 

♦Hastanın yaşı: Hastanın son doğum günündeki yaşı (yıl olarak). 
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♦Cinsiyet: Uygun kutuyu işaretleyiniz. 

♦Hastane yatış tarihi: Gün / ay / yıl biçiminde olmalıdır. 

♦YBÜ yatış tarihi: Gün / ay / yıl biçiminde olmalıdır. 

♦YBÜ’ye nereden geldi: Hastanın YBÜ’ye nereden transfer edildiği yazılmalıdır. Hastanenizin 

acil servisi/ hastanenizin yataklı servisi (dahili/ cerrahi)/ ameliyathane (post-operatif takip 

amaçlı alınmış ve 48 saatten fazla kalmışsa)/ dış merkez  

♦Başvuru tanı kodları: YBÜ yatışındaki akut koşullar olarak tanımlanır. En fazla 3 tane ikincil 

teşhis mümkündür (bkz. Kod listesi). İlgili bir ikincil teşhis yoksa lütfen boş bırakın.  

♦Kronik hastalık tanı kodları: Hastanın YBÜ yatışında akut olarak değil fakat dolaylı olarak 

etki eden kronik hastalıklarını yatışına etkisi bakımından en önemlilerini en fazla 3 tane 

olacak şekilde yazınız (bkz. Kod listesi). İlgili bir ikincil teşhis yoksa lütfen boş bırakın. 

♦Metastaz: Hasta kanser hastası ise evet/ hayır, kanser yoksa hayır işaretleyiniz. 

♦Yatışındaki APACHE II skoru: Yatıştan sonraki ilk 24 saatteki en kötü değerler kullanılarak 

elde edilen skor yazılmalıdır. 

♦Çalışma günündeki SOFA skoru: Sepsis tanısı olan hastalarda SOFA skoru hesaplanıp 

yazılmalıdır. 

♦Glaskow Koma Skoru: Hastanın bilinç durumunu değerlendirmek için göz yanıtı (G), sözel 

yanıt (V), motor yanıt (M) ayrı ayrı yazılmalıdır. Sedasyon uygulanan hastalarda 

sedasyon uygulanmadan önceki GKS yazılmalıdır. 

♦Girişimler (çalışma günü öncesi son 24 saatte): Hastaya uygulanan son 24 saatteki 

girişimler evet veya hayır olarak işaretlenmelidir. CPAP / non-invazif/ invazif  ventilasyon 

uygulamaya başlama tarihleri hastanın YBÜ yatışından itibaren hastaya ilk uygulandığı 

tarihler gün/ ay/ yıl olarak belirtilmelidir. Maske/nazal O2 tedavisi, yüksek akımlı oksijen 

tedavisi, CPAP / non-invazif ventilasyon, invazif ventilasyon, trakeotomi varlığı, santral 

venöz kateter varlığı, diğer hemodinamik monitorizasyon, sürekli renal replasman 

tedavisi, ekstra korporeal membran oksijenasyonu (ECMO), nazogastrik tüpten 

beslenme, PEG’ten beslenme, parenteral beslenme varlığı sorgulanmaktadır. 

♦Vazoaktif ajanlar (çalışma günü öncesi son 24 saatte): Hastanın çalışma gününden önceki 

son 24 saatte aldığı norepinefrin/ dopamin/ dobutamin/ epinefrin/ vazopressin/ diğer 

destek varlığı evet veya hayır olarak işaretlenmelidir. Başlama tarihi gün/ ay/ yıl olarak 

yazılmalıdır.  

♦Hasta sepsiste mi?: Hastanın sepsis varlığı evet veya hayır olarak işaretlenmelidir. 

♦Hastanın kullandığı antibiyotikler nelerdir?: Hastanın son 24 saat içinde aldığı antibiyotikler 

ve kullanımının kaçıncı gününde olduğu belirtilmelidir. 

♦Son 24 saat içinde kan veya kan ürünü transfüzyonu yapıldı mı?: Hastaya son 24 saat 

içinde transfüze edilen eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu veya taze donmuş 

plazma dahil olmak üzere evet veya hayır olarak işaretlenmelidir. 
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♦Hastayla ilgili günlük tedavi hedefi belirlendi mi?: Hastanın günlük hedeflerinin 

(hemodinamik hedefler, sedasyon düzeyi, weaning vb) yazılı veya sözlü olarak belirtildiği 

sorgulanmaktadır, evet veya hayır olarak cevaplayınız. 

♦Hasta yakınlarıyla yatış sonrası ilk 72 saat içinde görüşüldü ve tedavi hedefleri hakkında 

bilgi verildi mi?: evet veya hayır olarak cevaplayınız. 

♦Hasta yakınlarının ziyaretine ne sıklıkla izin veriliyor?: Hasta yakınlarının hastalarını görme 

sıklığı sorgulanmaktadır.  Açık ziyaret (istediği her zaman ziyaret edebilir), günde 1 kere, 

haftada birkaç kere, haftada 1 kere ve ziyarete izin verilmiyor seçeneklerinden bir tanesi 

işaretlenmelidir. 

♦Hastaya veya ailesine manevi destek veriliyor mu?: Hastanede çalışan sosyal çalışan, din 

görevlisi vb ile hastaya veya yakınlarına verilen manevi destek sorgulanmaktadır. 

♦Beyin ölümü tanısı var mı?: Hastaya en az 2 hekim tarafından onaylanmış ve koyulmuş 

beyin ölümü tanısı sorgulanmaktadır. 

♦Sizce hasta terminal dönemde bir hasta mı?: Yoğun bakım doktorunun görüşüne göre hasta 

6 ay veya daha az yaşama ihtimali sorgulanmaktadır.  

♦Cevabınız evet ise hasta veya hasta yakınları da terminal dönemde olduğunu biliyor mu?: 

Hasta yakınlarına bu konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp yapılmadığı sorgulanmaktadır 

♦Hasta ve hasta yakınlarının yaşam sonu kararlar ile ilgili düşüncesi nedir?: Hastanın tedavi 

hedefleri hasta yakınlarına açıklandığında, hasta yakınlarının yaşam sonu ile ilgili 

düşüncesi sorgulanmaktadır. 

♦Yasal açıdan bir çekinceniz olmasa hastaya yaşam sonu kararlardan hangisini 

uygulardınız?: Çoğu hekim yasal çekincelerden dolayı yaşam sonu kararları 

uygulamamaktadır. Yasal açıdan problem olmadığı takdirde hastaya uygulayacağınız 

yaşam sonu karar sorgulanmaktadır. Tedaviyi esirgeme/ tedaviyi kesme/ resüsite 

etmeme (DNR) seçeneklerinden bir tanesini işaretleyiniz. 

♦Yoğun bakımdan çıkış tarihi?: Gün/ ay/ yıl olarak yazılmalıdır. 

♦Hastanın yoğun bakımdan çıkış durumu?: Hastanın yoğun bakımdan sonra nereye transfer 

edildiğini veya hayatta kalma durumunu bildirmektedir. Servise taburcu/ eve taburcu/ 

ölüm/ 90 gün sonunda hasta hala YBÜ’de (90 gün sonunda, 14 Ocak 2019 tarihinde 

hasta hala YBÜ’de ise işaretleyiniz). 

♦Hasta ile ilgili herhangi bir yaşam sonu karar oluşturulmuş muydu?: Hastanın son gün veya 

saatlerinde de olsa bir yaşam sonu karar varlığı sorgulanmaktadır. Tedaviyi esirgeme/ 

tedaviyi kesme/ resüsite etmeme (DNR) seçeneklerinden birisi işaretlenmelidir. 

 

 

 

Tüm formlar  31 Ocak 2019 tarihinden önce girilmelidir. 
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Ek 4: Kodlar 
 

KOD LİSTESİ 

 

BİRİNCİ ve İKİNCİ TANILAR 

Tanımlama: Birinci ve en fazla 3 tane ikinci tanı ( akut veya kronik hastalık üzerine akut) tüm hastalar 

için kaydedilmelidir çünkü YBÜ'ye kabul nedenlerini en iyi yansıtmaktadır. 

 

100 Nörolojik: 
101 İskemik veya hemorajik mekanizma ile inme (travmatik olmayan) 

102 İntraserebral kanama 

103 Subaraknoid kanama 

104 Nörolojik enfeksiyon 

105 Nörolojik neoplazi 

106 Nöromüsküler hastalık 

107 Demans 

108 Nöbet 

109 Poliüretit ve poliradikülonörit: Enfeksiyona, inflamasyona, toksikliğe, Guillain-Barre 

sendromuna bağlı polinörit 

110 Post-anoksik komada 

111 Deliryum tremens 

112 Omurilik cerrahisi 

113 Diğer 

200 Solunum: 
201 Kronik pulmoner hastalığın alevlenmesi (obstrüktif veya obstrüktif olmayan) 

202 Astım atağı 

203 Pulmoner emboli 

204 Plevral efüzyon 

205 Mekanik hava yolu tıkanıklığı 

206 İnhalasyon pnömonisi: gastrointestinal içerik, kan, duman ve / veya gazlar tarafından 

indüklenen 

207 Solunum yolu neoplazmı (larenks ve trakea dahil) 

208 Solunum durması 

209 Pulmoner ödem (kardiyojenik olmayan) 

210 Topluluk tarafından edinilmiş bakteriyel pnömoni 

211 Sağlıkla ilişkili bakteriyel pnömoni 

212 Viral pnömoni 

213 Fungal pulmoner enfeksiyon 

214 Yarı-boğulma 

215 Diğer 

 

300 Kardiyovasküler / vasküler: 
301 Akut miyokard infarktüsü 

302 Anstabil anjina 

303 Kardiyak arrest 
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304 Kardiyopati: iskemik, kapakçık, hipertansif, alkolik ve diğer enfeksiyöz olmayan formları 

içerir 

305 Kardiyojenik şok 

306 Konjestif kalp yetmezliği 

307 Ritim bozukluğu 

308 Perivasküler hastalık 

309 Hipertansiyon 

310 Aortik anevrizma 

311 Diseksiyon / rüptüre aorta 

312 Seçmeli abdominal anevrizma onarımı 

313 Periferik damar cerrahisi 

314 Kalp kapak cerrahisi 

315 CABG 

316 Periferik arter baypas grefti 

317 Karotid endarterektomi 

318 Endokardit 

319 Diğer 

 

400 Renal / genito – üriner yol: 
401 Akut böbrek hasarı 

402 Kronik böbrek yetmezliği 

405 Böbrek neoplazisi 

406 Malign olmayan jinekolojik hastalıklar, malign olmayan: yumurtalık, rahim, serviks, vulva, 

neoplaziye bağlı olmayan vajinanın lezyonları 

407 Malign jinekolojik hastaliklar 

408 Ürosepsis 

409 Diğer 

 

500 Hematolojik: 
501 Transfüzyon reaksiyonu 

502 Nötropeni 

503 Nötropenik sepsis 

504 Trombositopeni, koagulopati 

503 Malign olmayan hastalık (örn., anemi, aplastik anemi, methemoglobinemi, konjenital kan 

koagülasyon faktörleri bozuklukları) 

504 Malign hastalık: lenfoma, akut lösemi ve multipl myelom 

505 Diğer 

 

600 Sindirim sistemi: 
601 Hepatik yetmezlik 

602 Gastro-intestinal perforasyon / tıkanıklık / kopma 

603 Varisler, ülser veya divertikülit nedeniyle gastrointestinal kanamalar 

604 İnflamatuar hastalık (ülseratif kolit, crohn hastalığı) 

605 Üst sindirim sisteminin neoplazisi (özofagus, gastrik veya duodenal) 

606 Alt sindirim sisteminin neoplazisi (kolon ve rektum) 

607 Pankreatit 

608 Diğer 
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700 Metabolik: 
701 İlaç aşırı doz, zehirlenme 

702 Diyabetik ketoasidoz 

703 Metabolik komaya 

704 Endokrinopatidir 

705 Diğer 

 

800 Gebelikle ilgili: 
801 Eklampsi, preeklampsi 

802 HELLP sendromu 

803 Doğum kanaması 

804 Diğer 

 

900 Travma ve derisi: 
901 Kafa travması (izole edilmiş) 

903 Politravma, beyin travması olmadan 

904 Beyin travması ile birlikte politravma 

905 Omurilik yaralanması 

905 Yanık yaralanması 

907 Yoğun bakım, travmatik olmayan (örn. Toksik epidermal nekroliz) lezyonlar 

908 Cerrahi debridman veya kapsamlı yara bakımı gerektiren basınç ülseri 

909 Ciddi cerrahi yara enfeksiyonu 

910 Diğer 

 

000 Diğer hastalıklar 
 
AMELİYAT BÖLGESİ/BÖLGELERİ 

Tanım: Ameliyat geçiren hastalar için ameliyatın anatomik bölgesi belirtilmelidir. Olgu sunum formunda 

üç ameliyat bölgesine kadar rapor edilebilir. İnvazif radyolojik işlemler veya kalıcı pacemaker 

yerleştirmeleri cerrahi işlem olarak düşünülmemelidir.  

 

000 Mevcut hastanede kalış süresince ameliyat yoktur 
 
100 Nöroşirürji: 

101 Serebrovasküler kaza: intrakranial hematom veya diğer travma dışı kazalarda (kanama, 

anevrizma) nöroşirürji 

102 İntrakranial tümör: primer veya sekonder her türlü tümör için nöroşirürji 

103 Spinal cerrahi 

104 Kulak-burun boğaz cerrahisi 

105 Maksillo yüz cerrahisi 

106 Diğer 

 
200 Göğüs cerrahisi: 

201 Pnömonektomi 

202 Lobektomi 
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203 Plevral cerrahi: Pnömotoraks için tümör ya da talk / aşınma için plevra üzerindeki tüm 

ameliyatları kapsar 

204 Akciğer transplantasyonu 

205 Diğer 

 

300 Kalp cerrahisi: 
301 Koroner arter baypas grefti (CABG) olmaksızın valvüler: korpus cerrahisi olmaksızın 

valvülopatilerin cerrahi tedavisi 

302 CABG ile valvüler: koroner cerrahi ile kapak onarımı 

303 Kapak onarımı olmadan CABG 

304 Diğer: perikardiyal efüzyon, konjenital anomali, ventriküler anevrizma, neoplastik hastalık, 

vena kava kırpma / filtre 

305 Kalp transplantasyonu 

306 Kalp ve akciğer transplantasyonu 

307 Major aortic surgery: Diseksiyon, aterom, anevrizma gibi tüm cerrahiyi kapsar. 

308 Karotid endarterektomi: karotid arter üzerindeki tüm ameliyatları kapsar 

309 Diğer büyük vasküler cerrahi: intratorasik veya karın içi damarlarda yapılan tüm 

ameliyatları kapsar 

310 Periferik vasküler cerrahi: İntrakranyal olmayan, intratorasik olmayan, intraabdominal 

olmayan damarlarda (by-pass greftli veya bypass greftli arterler veya damarlar) yapılan tüm 

cerrahiyi içerir 

Diğer 311 

 

400 Böbrek-idrar yolu: 
401 Böbrek cerrahisi 

402 Ürolojik cerrahi 

 

600 Sindirim sistemi: 
601 Üst gastrointestinal cerrahi (jejunuma kadar ve dahil) 

602 Alt gastrointestinal cerrahi 

603 Biliyer yol: Safra kesesi ve / veya safra yolları cerrahisi 

604 Karaciğer: parsiyel hepatektomi, portal-sistemik şant ameliyatı 

605 Karaciğer transplantasyonu 

606 Pankreas 

 

700 Metabolik: 
701 Endokrin cerrahi (tiroid, adrenal, pankreas vb.) 

  

800 Obstetrik / jinekolojik: 
801 Obstetrik cerrahi: Sezaryen, ektopik gebelik cerrahisi, peri-ya da post-partum kanama, 

intra-uterin ölüm 

802 Jinekolojik cerrahi: uterus, yumurtalıklar, serviks, genital cerrahi 

 

900 Travma: 
901 Beyin: Subdural, epidural, intraserebral hematom veya kafatası kırığı için cerrahi 

902 Göğüs: Göğüs içi organların (kardiyak, solunum ya da sindirim sistemi) cerrahisi ve 

damarlar 
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903 Karın 

904 Ekstremite 

905 Çoklu 

906 Diğer 


