Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi T›p Dergisi 2013; 53 (1)

Klinik Çal›ﬂma

YO⁄UN BAKIM ÜN‹TES‹NDE YATAK BAﬁI YÜKSELTME TAK‹B‹
VE E⁄‹T‹M‹ SONUÇLARI

Cüneyt SALTÜRK1, Nalan ADIGÜZEL1, Gökay GÜNGÖR1, Suat SOLMAZ1, Raziye SANCAR1, Necla
ÖRNEK1, Rüya EV‹N1, Özlem MOÇ‹N1, Merih BALCI1, Semra Bat› KUTLU1, Zuhal KARAKURT1
HEAD ELEVATION IN INTENSIVE CARE UNIT
SUMMARY
Lifting head of bed is the easiest and most important way to prevent ventilator-associated pneumonia
(VAP) in intensive care unit (ICU). In our study
we investigated contribution of reminding this
application. Prospective study was done in 22
bed intensive care unit (ICU) during December
2010 and January 2011. None of the staff other
than researchers were aware of this observational study. Every day during December 2010 at
8.00 a.m and 5.00 p.m 22 ICU bed head position
were recorded whether their heads were 30-45
degrees elevated or horizantal .During January
2011, nurses responsible for beds were told to lift
bed head positions and bed head positions were
recorded again. Infection nurse noted aspiration
or VAP cases every two months. Values were
summarized with descriptive method. One patient had VAP and died 12th day of stay in Decem-

ÖZET
Yo¤un bak›m ünitesinde (YBÜ) yatak baﬂ› yükseltme ventilatör iliﬂkili pnömoniden (V‹P) korunmak için kolay ve etkili yöntemdir. Çal›ﬂmam›zda
YBÜ’nde bu uygulaman›n her gün hat›rlat›lmas›n›n uygulamaya katk›s› olup olmad›¤›n› araﬂt›rmay› amaçlad›k. ‹leriye dönük kohort çal›ﬂma 22
yatakl› gö¤üs hastal›klar› YBÜ’de Aral›k 2010 ve
Ocak 2011 de yap›ld›. Çal›ﬂma yürütücüleri d›ﬂ›nda ünitedeki di¤er çal›ﬂanlar›n gözleme dayal› çal›ﬂmadan haberi yoktu. Aral›k ay›nda her gün
sabah 08:00 de ve akﬂam 17:00 de 22 YBÜ yata¤› için hasta baﬂlar›n›n 30–45 derecede veya
düz olup olmad›klar› kay›t edildi. Ocak ay›nda
her gün yatak sorumlu hemﬂirelerine yatak baﬂ›
yükseltmesi söylendi ve 08:00 ve 17:00 ?de yatak baﬂ› durumu tekrar kay›t edildi. Enfeksiyon
hemﬂiresi her iki ayda V‹P olgular›n› kay›t etti.
Aral›k ay›nda 1 hastada V‹P geliﬂti ve 12. gün yaﬂam›n› yitirdi. Ocak 2011 de 3 V‹P, 1 aspirasyon
pnömonisi ve 4 hasta toplam 64 gün YBÜ de yat›r›ld›, 1 hasta yaﬂam›n› yitirdi. YBÜ’lerinde yatak
baﬂ› yükseltilmesi gere¤i her gün, belli saatlerde,
nöbet ﬂifti de¤iﬂiminde hat›rlat›lmas› uygun olmayan yatak baﬂ› pozisyon say›lar›n› azalt›r. Bu
yöntem YBÜ kal›ﬂ gününü k›salt›r, ülke gelirine
katk›, enfeksiyona
ba¤l› mortalitede azalma
sa¤lar.

ber 2010 In January 2011; 3 VAP, 1 aspiration
pneumonia were observed and they stayed total
64 days in ICU and one of these was died.Reminding of lifting bed head positions at certain
hours, during shift changes reduce inappropriate
bed head position. This method which is used in
reducing the risk of VAP and aspiration pneumonia, shortens ICU stay, contribute country income, decrease aspiration related mortality.
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ekip (enfeksiyon hastal›klar› uzman› ve hemﬂiresi) d›ﬂ›nda ünite çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂmadan haberleri yoktu.
Hastalar: YBÜ ye kabul edilen 24 saatten fazla
kalan hastalar çal›ﬂmaya al›nd›.
Tan›mlar: Ve n t i l a t ö r i l i ﬂ k i l i p n ö m o n i : Merkezimiz YBÜ de entübe edilerek mekanik ventilatöre
(MV) ba¤lanan 48 saat ve üzeri yatan, radyolojik
olarak saptanm›ﬂ yeni ya da ilerleyici infiltrat ile
beraber ateﬂ, lökositoz veya lökopeni ve pürulan
trakeal sekresyon varl›¤› V‹P olarak tan›mland›
(7). Merkezimize d›ﬂ YBÜ den gelen bu kriterleri
olan hastalardaki V‹P çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Derin trakeal aspirat örne¤inde MV deste¤inden 48
saat sonra ortaya ç›kan yeni mikrobiyolojik üreme mikrobiyolojik V‹P olarak kabul edildi (7).
Hasta kay›tlar›: Hastalar›n yaﬂ›, APACHE II (8)
de¤erleri kay›t edildi.
‹statistik Analiz: Veriler ‘SPSS for Windows
16.0’ istatistik paket program›na kay›t edildi. De¤erler tan›mlay›c› yöntemle özetlendi.

G‹R‹ﬁ
Ventilatör iliﬂkili pnömoni (V‹P) yo¤un bak›mda
en s›k görülen enfeksiyon olup yatan hastalarda
artm›ﬂ mortalite ve morbidite sebebidir (1). Bakteri içeren mide içeri¤inin ve oro-farenjial sekresyonlar›n aspirasyonu V‹P patogenezinde anahtar
rol oynamaktad›r (2). Radyolojik olarak iﬂaretlenmiﬂ enteral solüsyonlar ile yap›lan çal›ﬂmalarda
mide içeri¤i aspirasyonunun supin pozisyondaki
hastalarda, 45 derece e¤imle pozisyon verilen
hastalardan daha fazla görüldü¤ü ispatlanm›ﬂt›r
(3–5). Bilinen en eski ve en önemli çal›ﬂmada
baﬂ›n 45 derece yukar›da tutularak pozisyon verildi¤inde, supin pozisyondaki hastalara göre 3
kat daha az oranda V‹P tespit edildi¤i bildirilmiﬂ
ve baﬂ›n 45 derece kald›r›lmas›n›n V‹P önlemedeki önemi belirtilmiﬂtir (6).
Mekanik ventilatöre ba¤l› hastalar›n yar› oturur
pozisyonda takiplerinin sa¤lanmas›, V‹P geliﬂmesini önlemede etkin ve ucuz bir yöntemdir. Bu
nedenle yo¤un bak›m ünitelerinde (YBÜ) yatak
baﬂ› seviyesinin gün içerisinde 45 derece e¤imle
olmas›n›n sa¤lanmas› için sa¤l›k personeli e¤itimi ve s›k aral›klarla kontrolü V‹P oran›nda düﬂme
sa¤layabilir. Günlük hasta yatak baﬂ› kald›rma
hat›rlatmalar›n›n uygulanmas›nda ülkemizdeki
veriler s›n›rl›d›r. Merkezimiz YBÜ’nde hasta yatak baﬂ› kald›rma hat›rlatmalar›n›n uygulanabilirli¤ini araﬂt›ran bir çal›ﬂma planland›. K›smen fazla yatak say›m›z (n=22) ve yeterli say›da hemﬂiremiz (n=41) bulunmas› nedeni ile bu uygulama
sonuçlar›m›z›n di¤er yo¤un bak›m üniteleri için
anlaml› olaca¤› ve sonuçlar›n›n ülke verilerine
katk› sa¤layaca¤› düﬂünüldü.

BULGULAR
Çal›ﬂmada belirtilen zaman aral›klar› içerisinde
yo¤un bak›m ünitesinde yat›p MV uygulanan tüm
hastalar›n yatak baﬂ› pozisyonlar› kay›t edildi.
Aral›k 2010 süresince yatan 74 hastalan›n ortalama yaﬂ› 64.7(23-88), ortalama giriﬂ APACHE II
de¤erleri 19.5(7-49) idi. Bu dönemde toplam
1278 adet yatak baﬂ› durumu kay›t edildi. Bu
hasta kay›tlar›n›n 56 (%4,4) tanesinde yatak baﬂ› durumu düz olarak kay›t edildi. Sabah vizitinde
toplam 26(%46) yatak baﬂ›, akﬂam vizitinde ise
toplam 30(%54) yatak baﬂ› düz olarak kay›t edildi. Ocak 2011 süresince yatan 87 hastan›n ortalama yaﬂ› 63.7 (24–81), giriﬂ APACHE II de¤erleri ortalama 17.7(6–35) idi. Bu dönemde 1283 yatak baﬂ› durumu kay›t edildi. K›rk bir (%3,2) tane
yatak baﬂ› düz olarak kay›t edildi. Düz kay›t edilenlerin 24(%59) tanesi sabah vizitinde 17(41) tanesi akﬂam vardiyas›nda saptand›(Tablo 1). Aral›k 2010 içerisinde V‹P tan›s› alan 1 hasta tan›s›
ald›ktan 12 gün sonra yaﬂam›n› yitirdi. Ocak
2011 içerisinde 3 hasta V‹P olarak tan› ald›. Bu
hastalardan 1 tanesi yaﬂam›n› yitirdi.

MATERYAL VE METOD
Süreyyapaﬂa Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 22 yatak
kapasiteli Solunumsal Yo¤un Bak›m Ünitesi’nde
Aral›k 2010 ve Ocak 2011’ de yap›ld›. Çal›ﬂma
gözleme dayal› ileriye dönük kohort çal›ﬂma olarak planland›. Çal›ﬂmada hastalar›n yatak baﬂ›
durumlar› ilk 30 gün süresince (Aral›k 2010) sabah ve akﬂam vizitlerinde YBÜ sorumlu hemﬂiresi taraf›ndan kay›t edildi. ‹kinci ay ise (Ocak
2011) sorumlu hemﬂire taraf›nda sabah ve akﬂam vizitlerinde hasta baﬂ› kald›r›lmas› uyar›s›
verildi. Yatak baﬂ› durumlar›n›n kay›tlar› ise 30
dereceden az ise düz; fazla ise dik olarak kay›t
edildi. Yo¤un bak›mda enfeksiyon kontrolü yapan

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›zda YBÜ’de hasta yatak baﬂ› kald›r›lmas›n›n sözel olarak hat›rlat›lmas› V‹P’in engellenmesinde yeterli olmad›¤› gösterildi. Ünitemiz13
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Tablo 1. Ocak 2011 ve Aral›k 2010’da yatak baﬂ› pozisyonunun gündüz ve gece vizitlerindeki da¤›l›m›

miﬂtir. Hastalar›m›zda sözel uyar› ile düz yatak
baﬂ› oran› %4.4’den %3.2’ye düﬂürülmüﬂ ancak
V‹P say›lar›nda belirgin azalma gösterilememiﬂtir. Ünitemizde sözel uyar› öncesi düz yatak baﬂ›
oran›n k›smen düﬂük olmas› nedeni ile daha
sonraki sözel yatak baﬂ› kald›rma uyar›s›n›n art›
belirgin katk› sa¤lamad›¤› bulundu. Bu durumu
yo¤un bak›mda çal›ﬂan hekimlerin ve e¤itim
hemﬂirelerinin ola¤an e¤itimleri ile oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Sonuç olarak yo¤un bak›m ünitelerinde yatak baﬂ›n›n yükseltilmesi ve yüksek tutulmas›, V‹P görülme s›kl›¤›nda düﬂme sa¤lad›¤›ndan yo¤un bak›m yat›ﬂ gününü, morbiditeyi ve mortaliteyi
azalt›r. Yatak baﬂ›n›n yüksek tutulmas› için kiﬂiye
ve zamana göre farkl›l›k gösterecek sözel uyar›lardan çok, uyumu ve etkinli¤i artt›racak, kiﬂisel
de¤iﬂkenli¤i azaltacak, standardize edilmiﬂ kontrol listelerinin kullan›lmas› ve uygulanmaya geçirilmesinin daha baﬂar›l› olaca¤› kanaatindeyiz.
Ülkemizde standart yatak baﬂ› kontrol listelerinin
haz›rlanarak etkinli¤inin araﬂt›r›lmas›n› öneririz.

deki yatak say›s› ve hemﬂire/sa¤l›k memuru say›lar›n›n yeterli oranda olmas› ve donan›m olarak
fazla yatak say›s› da dikkate al›nd›¤›nda sonuçlar›m›z›n di¤er merkezlerdeki uygulamalara yol
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Yak›n zamanda hasta pozisyonunun V‹P insidans› üzerindeki etkisini araﬂt›ran bir meta-analizde;
45 derece e¤imli yatak baﬂ› pozisyonunun supin
pozisyona göre klinik olarak V‹P tan›s›n› belirgin
azaltt›¤› gösterilmiﬂtir (9). Ülkemizde de Türk Yo¤un Bak›m Derne¤i V‹P’den Korunma K›lavuzu’nda enteral nutrisyon ile beslenen, mekanik
ventilasyon uygulanan hastalarda baﬂ›n 30-45
derecede tutuldu¤u yar› otur pozisyon, V‹P’den
korunma yöntemi olarak önerilmektedir (10). Ancak Nieuwenhoven ve arkadaﬂlar›n›n yatak baﬂ›n› 45 derece kald›rman›n etkinli¤ini sorgulayan
çal›ﬂmas›nda, baﬂ›n 45 derece ya da 10 derece
yukar›da olmas›n›n V‹P insidans›nda istatistiksel
anlaml› fark göstermedi¤i bildirilmiﬂtir (11).
Gün içerisinde yatak baﬂ›n›n yüksek kalmas›n›n
sa¤lanmas›, yatak pozisyonunun hemﬂirelik hizmetleri, t›bb› giriﬂimler ve hasta istekleri ile de¤iﬂkenlik gösterebilmesi nedeniyle zordur. Bu nedenle yatak baﬂ›n›n yüksek tutulmas›n› hat›rlat›c› ve uyumu artt›r›c› kontrol listeleri kullan›lmaktad›r. Yatak baﬂ›n›n kald›r›lmas›, yo¤un bak›mda
V‹P geliﬂimini önlemek amac›yla Amerika Birleﬂik Devletleri’nde yo¤un bak›m ünitelerinde günlük kontrol listelerinde yer alm›ﬂt›r(12–14). Kelleghan ve arkadaﬂlar› haz›rlad›klar› içerisinde
yatak baﬂ› seviyesinin kald›r›lmas›n›n da bulundu¤u enfeksiyon kontrol program› ve listesi ile 1
y›l içerisinde V‹P oran›nda %57’lik bir düﬂme bildirmiﬂtir (15). Resar ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› 61
merkezin kat›ld›¤› çal›ﬂmada ortak uygulanan
V‹P önleme kontrol listesi ile %95 uyum oran› ve
V‹P oranlar›nda %59’luk azalma sa¤lanm›ﬂt›r
(16). Çal›ﬂmam›zda sözel yatak baﬂ› kald›rma
uyar›s› d›ﬂ›nda yaz›l› uyar› doküman› verilme-
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