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Yol Haritası 
•  Bası yaralarının tanınması ve evrelenmesi 

•  Evrelenmiş yaraların tedavi modaliteleri, monitorizasyon 

•  Bası yaralarının temel bakım prensipleri  

•  Beslenme 

•  Ağrı yönetimi 

•  Bası ülserlerinin tedavisinde yüzey desteği      

       Medikal tedavi 
       Yara debridmanı 
       Topikal tedavi 
       Yaranın pansumanı, sarılması 
       Yaranın korunması (Biyofiziksel-Biyolojik ) 
       Destekleyici tedaviler 

 
 

•  Akut yara normal yara iyileşmesinin geçirdiği fizyolojik 
evrelerle iyileşir. 

•  Kronik yaralar ise bozulmuş fizyolojinin hastalık durumu 
ile başa çıkamamasından kaynaklanır. 

 
 
  
   European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure 
Ulcer Advisory Panel; 2009. 

 
     Akut bakım hastalarında  % 0.4-38, 
     Kronik bakım hastalarında  % 2.2-23.9,  
     Evde bakım hastalarında  % 0-17  sıklıkla görülmektedir.  2.5milyon /Yıl/ABD. 
  
  

Yara Çeşitleri 

•  Diabetik ayak 
•  Alt extremitenin kronik venöz hastalıkları 
•  Alt extremitenin iskemik hastalıkları 
•  Yanık ve travma sonrası olan yaralar 
•  Bası Ülserleri 
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TANI 

•  NPUAP (American National Pressure Ulcer Advisory Panel ) basınç 
ülserlerini, etkilenen doku tabakalarını dikkate alarak dört 
evre şeklinde sınıflamıştır.  

 
•  Hastaya verilecek bakım her bir evreye göre değişiklik 

göstermektedir. 

European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. 
Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure 
Ulcer Advisory Panel; 2009. 

    BASI ÜLSERLERİNİN SINIFLANMASI 

I. Evre  

•  Deride basmakla kaybolmayan kızarıklık 
vardır. 

 
•  Deri bütünlüğü bozulmamıştır.  
 
•  Kızarıklık basınç kalktıktan sonra 30 

dakikadan fazla kalır. 

•  Bu evre uyarı olarak algılanmalıdır, genellikle kendiliğinden iyileşir. 
 
•  Gerekli önlemler (pozisyon, hijyen, friksiyon ya da shear) alınmalıdır. 

I. Evre  
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 II. Evre 

•  Epidermis ve/veya dermisin üst tabakasını etkileyecek şekilde kısmi 
derinlikte doku kaybı vardır.  

•  Klinik olarak deride sıyrılma, su toplanması veya derin olmayan 
çukur şeklinde gözlenir.  

•  Tedavide ilk adım yaranın dikkatlice değerlendirilmesidir.  
•  Yüzeysel gibi görünen bir basınç ülseri derin dokularda III. evre olabilir.  
•  Nedenler ortadan kaldırıldığında, enfeksiyon yok ise, kendiliğinden ya da 

pansumanla iyileşir. 

II. Evre  

 III. Evre 

•  Epidermisten başlayıp üst fasyaya kadar uzanan tüm dokuları içeren  
     tam derinlikte doku kaybı ya da nekroz vardır.  
•  Kemik, tendon ve eklemlere kadar uzanmaz. 
•  Basınç ülseri derin çukur şeklindedir, yara yatağı genellikle ağrısızdır.   

•  Yara dikkatlice değerlendirilir, nekrotik doku debride edilir.  
•  Enfeksiyon önlenir. (pansuman, antibiyotik)  
•  Hastanın protein ve enerjiden zengin beslenmesi sağlanır..  
•  Yaranın kendiliğinden kapanması aylarca süreceği için genellikle 

cerrahi müdahale yapılır.	  

III. Evre  

 IV. Evre 

III. Evredeki yara gibidir, kemik dokusu etkilenmektedir. 

•  III. evrede olduğu gibi tam derinlikte doku kaybı vardır.  

•  Doku kaybı ve nekroz fasyanın altına, kemik dokuya, tendon ve 
eklem kapsülü gibi destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir.  

•  Kemik dokusu etkilendiği için genellikle radikal debridman 
önerilmektedir.  

IV. Evre  
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        Evre IV 

Tünelleşmiş Evre IV basınç ülseri 

Beslenmenin Yara İyileşmesindeki Rolü 

•  Hastanın beslenmesinin değerlendirilmesi (C kanıt düzeyi) 
       Problemlerin erken tanınması 
       Ağırlık değerlendirilmesi (> 5%  30  gün  ya da > 10%  kilo kaybı180 gün) 
        Hastanın nasıl beslendiğinin değerlendirilmesi (oral alım sıkıntıları) 
        Total besin alımı (yiyecek, içecek, oral destek, enteral parenteral beslenme)  
 
•  Diyetisyen ile işbirliği yapılarak risk altında olan hastaların yeterli protenin ve kalori miktarını almaları  
       (B kanıt düzeyi) 
        30-35 kcal/kg (kilo kaybı-kilo fazlası-obesite) 
        Sıvı ve besin alımının kişiye göre liberalize edilmesi 
        Gereğinde destek ürünlerin eklenmesi 
        Oral alım limitasyonu var ise (enteral ve parenteral desteğin değerlendirilmesi) 
 
•  Bası ülseri olan hastalarda pozitif nitrojen balansı sağlanması (B kanıt düzeyi) 
       1.25-1.5 gr/kg  protein desteği 
       Renal fonksiyon bozuklukları olanlarda durumun gözden geçirilmesi 
 
•  Gerekli mineral ve vitamin desteğinin sağlanması (B kanıt düzeyi) 
        A, C ve E vitamini gibi kollajen sentezini arttıran, epitelizasyonu sağlayan ve immün sistemi güçlendiren  
        vitaminler verilmelidir. 
  European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. 

Treatment of pressure ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National 
Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009. 

SENATOR ve ONTOP çalışmalarının sonuçları değerlendirildiğinde düşük ve yüksek teknoloji 
içeren yüzey destek teknolojilerinin her ikisinin de yüksek riskle bası yarası olma olasılığı olan 
yaşlı hastaların korunmasında etkin olduğu, ancak esas vurgunun beslenmeye yapılması 
gerektiği beliritilmiştir  

 
Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi  (C kanıt düzeyi) 

•  Ağrının değerlendirilmesi 
         Ülsere bağlı ağrının tedavisi 
         Ağrı skalalarının kullanımı (Erişkin-Çocuk)   
•  Ağrı koruması 
         Yaranın stabilizasyonunun sağlanması (pansuman,nem)  
         Yaraya göre pozisyon 
•  Genel ağrı yönetimi 
       Debridman ağrısı yönetimi 
       Kronik ağrı yönetimi 
•  Hastaya bakım veren ekibin ağrı konusunda eğitilmesi  

 

 
 

•  Hasta yatağa bağımlı ise en az iki saatte bir, tekerlekli sandalyeye 
bağımlı ise saat başı pozisyon değiştirilmelidir.  

 
•  Hastaya yan yatış pozisyonu verilirken baş dik değil 30° yan yatış 

pozisyonu verilmelidir.  
 
•  Dik yan yatış pozisyonunda torakanterler üzerine basınç 

bineceğinden basınç ülseri gelişme riski yüksektir.  

YÜZEY DESTEĞİ 
(POZİSYONLAMA) 

 
Friksiyon ve yırtılmayı kontrol etme 

•  Sürtünme ve yırtılmayı önlemek için hastanın yatağının başucu 
30º den daha fazla yükseltilmemelidir  

 
•  Hasta yatak içinde hareket ederken (oturma, yan dönme vb.) 

trapez kullanmalıdır 

•  Yatağın ayak ucuna doğru kaymış olan bir hastayı yatağın 
başucuna doğru çekerken mutlaka çarşaf kullanılmalıdır 

 
•  Çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi hasta iki kişi tarafından 

koltuk altlarından tutularak yukarı doğru çekilmemelidir	  
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POZİSYON DEĞİŞTİRME 

•  Dizlerin ve ayak bileklerinin birbirine 
sürtünmesini önlemek için bacak 
aralarına yastık ya da köpük desteği 
konulmalıdır. 

 
•  Topukların yatağa temas etmesini 

önlemek için alt bacağın arka alt 
kısmına (diz altından ayak bileğine 
kadar) yastık konulmalıdır. 

Önleme  

Basınç ülserlerinin yaygın olduğu vücut bölgeleri, topuklar, sakrum, 
iskiyon tüberkülleri, torakanterler günlük olarak kontrol edilmelidir.  

 

Yaranın bakımı 

•  Medikal tedavi 
•  Yara debridmanı 
•  Topikal tedavi 

Destek tedavisi 

•  Nemlendirme 
•  Pansuman 
•  Kapatma  

Birleşik Tedaviler 

•  Hiperbarik oksijen 
tedavileri 

•  Diğer tedaviler 
•  Ultrasound 
•  Elektriksel stimülasyon 
•  Elektromagnetik tedavi 
•  Fototerapi 

Bası Yaralarının Yönetimi 

Medikal Tedavi 

 

Antibiyotikler 
Kan şekeri kontrolu 

Yaranın Bakımı 
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Medikal Tedavi 

Antibiyotikler 
Kan şekeri kontrolu 

Yara debridmanı 

İrrigasyon 
Cerrahi 
Enzimatik 
Biyolojik 

Yaranın Bakımı 

Biyolojik debridman 

Medikal Tedavi 

Antibiyotikler 
Kan şekeri kontrolu 

Yara debridmanı 

İrrigasyon 
Cerrahi 
Enzimatik 
Biyolojik 

Topikal tedavi  

Growth faktör 
Antiseptik ve antimikrobiyal 
ajanlar 
•  İodine  bazlı 
•  Gümüş bazlı 
•  Bal 
•  Beta blokerler 

Yaranın Bakımı 

Yaranın Mekanik Bakımı 
(DESTEK TEDAVİLER) 

Nemlendirme 

NEMLENDİRME 

•  Neme yol açan nedenler belirlenmeli (Terleme, yara drenajı, banyo 
sonrası ıslak kalma ve fekal ya da üriner inkontinans). 

 
•  İdrar ya da gaitanın ciltle temasını önlemek için bariyer krem ve 

polimerik cilt koruyucuları kullanılabilir. 
 
•  Emici pedler, kondom kateter, fekal ya da üriner kolektörler 

kullanılarak inkontinansı olan hastanın cildi korunabilmelidir.  
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Yaranın Mekanik Bakımı 
(DESTEK TEDAVİLER) 

Nemlendirme 
Pansuman (Açık-Yarı açık-Kapalı) 

Film 
Köpük 
Alginatlar 
Hidrokolloidler 
Hidrojeller 
Hidroaktif materyaller 

Aşırı sıvıyı azaltma, nemi 
ko ruma , ya r a ya t ağ ı n ı 
rahatlatma, antimikrobiyal 
etki 

Yüksek sızıntılı 
yaralarda akıntı ve 

koku kontrolu 

Kuru ve nekrozlu 
yaralarda 

kontrendike 

İdeal pansumanın özellikleri 

•  Ortamın nemini koruyarak yaradaki aşırı sıvıyı çekmesi 
•  Yarayı mekanik ve kostik hasardan koruması 
•  Bakteri invazyonu ve proliferasyonundan koruması 
•  Yaranın dudaklarını toparlayarak ölü boşluğu elimine etmesi 
•  Nekrotik dokuyu debride etmesi 
•  Canlı dokuyu çevreleyerek koruması 
•  Hemostazisi sağlayarak kompresyona bağlı ödemi azaltması 
•  Yabancı materyallerin dokuya girmesini engellemesi 
•  Ağrıyı azaltması 
•  Pansuman gereksiniminin az olması 
•  Pansumanı kaldırmadan yara dokusunun dışarıdan görülmesini sağlaması 
•  Ucuz, kolay elde edilebilir ve uzun raf ömrüne sahip olması 
 

Yaranın Mekanik Bakımı 
(DESTEK TEDAVİLER) 

Nemlendirme 
Pansuman (Açık-Yarı açık-Kapalı) 

Film 
Köpük 
Alginatlar 
Hidrokolloidler 
Hidrojeller 
Hidroaktif materyaller 

Kapatma 

 
Negatif basınç tedavisi 
Cilt greftleri 
•  Full greftler 
•  Split greftler 
•  Biyolojik greftler 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi 

Diğer tedaviler 
Ultrasound 
Elektriksel stimülasyon 
Elektromagnetik tedavi 
Fototerapi 

BİRLEŞİK TEDAVİLER 
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•  3 çalışmada 502 yüksek riskli hasta değerlendirilmiştir 
 
•  Çalışmada 2-3-4-6 saatlik aralıklar ile pozisyon verilen hastaların 

sonuçları arasında kanıtların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

•  Farklı pozisyonların  30° vertikal ve 90° lateral pozisyonun basıyı 
azaltmak için daha etkin olduğu sonucunu desteklemiştir 

	  
Defloor T, De Bacquer D, Grypdonck MH. The effect of various combinations of turning and pressure reducing devices on the incidence of 
pressure ulcers. International Journal of Nursing Studies 2005;42(1):37–46. 

 Moore Z, Cowman S, Conroy RM. A randomised controlled clinical trial of repositioning, using the 30o tilt, for the prevention of pressure 
ulcers. Journal of ClinicalNursing 2011;20(17-18):2633–44. 
 
Young T. The 30 degree tilt position vs the 90 degree lateral and supine positions in reducing the incidence of non- blanching erythema in a 
hospital inpatient population:a randomised controlled trial. Journal of Tissue Viability 2004;14(3):88, 90, 92-6. 

 
Alternating-pres- sure (AP) devices, low-air-loss therapy ya da 
continuous low-pressure (CLP)’nin alternatiflerine göre yara 
oluşmasını engellemeye yönelik bir üstünlükleri yoktur. 	  
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         Yara değerlendirme skalaları 

Braden skoru en yüksek 23, 18 ≥ den küçük olanların riski artıyor  

Önleme 
Risk sınırındaki hastalarda (Braden skoru15-18 )  

•  Sık pozisyon değiştirme,  
•  Kişinin mümkün olduğunca hareketli olmasını sağlayacak 
    düzenlemelerin yapılması  
•  Topukların koruması 
•  Hasta yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı ise basıncı 

azaltıcı yatak ve minderler kullanma,  
•  Nem, friksiyon ve yırtılmayı kontrol etme,  
•  Beslenmeyi düzenleme.  
•  Ölçek ile değerlendirilmeyen risk faktörleri varsa bunları kontrol  
     altında tutmaya yönelik önlemleri alma.  

•  Orta derecede risk (Braden skoru 13-14 puan):  
Ek olarak hastaya köpük kenarlıklarla desteklenmiş 30º yan yatış 
pozisyonu verilir.  
 
•  Yüksek risk (Braden skoru10-12 puan):  
Ek olarak poziyon daha sık değiştirilmeli ve 15-20 dakikada bir hafif 
kıpırdatmak gibi küçük vücut hareketleri gerçekleştirilmelidir. 
 
•  Çok yüksek risk (Braden skoru 9 puan ve altı):  
Yüksek risk grubu hastalar için yapılan uygulamalara ek olarak eğer 
hastanın ağrısı varsa ve hasta hareket ettiğinde ağrısı artıyorsa basıncı 
rahatlatıcı yatak ya da minderler kullanılmalıdır.  

      En yüksek değeri 20 puan  ≤ 14 altı yüksek risk gurubudur Braden, Norton ve Waterflow değerlendirme ölçeklerinden sadece 
Bradenin heterojen guruplarda daha güvenli kullanılabileceğini 

belirtilmektedir 



27/04/16	  

10	  

BASI ÜLSERLERİNİN MONİTORİZASYONU  

•  Yara durumunun skorlanması 
      Pressure Ulcer Scale for Healing (PUSH), Bates-Jensen Wound    
      Assessment Tool (BWAT) ,Pressure Sore Status Tool (PSST), Braden     
      skalası, Northon skalası 
 
•  Yaranın fiziksel özelliklerinin  değerlendirilmesi (sıvı birikimi, genişlik, yara 
      yatağının durumu) 

•   Başlangıç ve ardışık fotoğraflarının çekilmesi 
 
•  Olanak var ise elektronik data ile izlenmesi 
 
•  Durum değerlendirmesi (iki haftada istenilen sonuca ulaşılamadı ise durumun gözden 

geçirilmesi 
 
European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure 
ulcers: Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.  

 
 

Eve götürülecekler 
ü Hastanın olası riskinin ve yaranın sağlıklı değerlendirmesi 

ü  Cilt bakımı (nem, inkontinans), sürtünme ve ezilme, basıncın 
azaltılması 

ü  Pozisyonlama 

ü  Beslenme ve ağrı kontrolü 

ü Yaranın durumuna göre etkin bir tedavi planı (palyatif çözümler, 
antibiyotik, cerrahi) 

ü Hastaya uygun alternatif yöntemlerin kullanımı 

ü Hasta ve yakınlarının eğitimi 

ü Multi-disipliner yaklaşımın benimsenmesi 

ü Yapılanların belgelenmesi önemlidir. 

     TEŞEKKÜRLER 


