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ÖZET
Son 20 y›l içinde nörolojik yo¤un bak›m üniteleri sayesinde hayati tehlike yaratan nörolojik/nöroﬂirürjik kritik durumlarda sa¤kal›m
ve yaﬂam kalitesi dikkat çekecek oranda artm›ﬂt›r. Bu nedenle nörolojik yo¤un bak›m ünitesi ça¤daﬂ üçüncü düzey hastanelerin asli bir unsuru haline dönüﬂmüﬂtür. Nöroloji uzmanl›k dal›na ait özel monitörizasyon, muayene ve tedavi yöntemleri kritik nöroloji
hastalar›n›n “genel” yo¤un bak›m ünitelerinde yönetimini olanaks›z hale getirdi¤inden, ça¤daﬂ sa¤l›k sistemlerinin bir taraftan
üçüncü seviyede nörolojik yo¤un bak›m ünitesi kurulma ve geliﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na devam ederken di¤er taraftan da bu hastalar›n “mevcut” nörolojik yo¤un bak›m ünitelerine transferi için model oluﬂturmas› gerekti¤ini düﬂünenlerin say›s› giderek artmaktad›r. Ça¤daﬂl›¤›n gerektirdi¤i bu plan ve strateji ayn› zamanda etikolegal sorunlar›n önüne geçebilmek için de bir zorunluluk olarak görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Yo¤un bak›m ünitesi, bak›m kalitesi, uzmanlaﬂma, disiplinler aras› iletiﬂim, Türkiye.
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Neurocritical Care

Over the last 20 years, emergence of neurointensive care units has provided a significant increase in the survival rate and quality of
post-intensive care unit life of patients with life-threatening neurological and neurosurgical catastrophes. Therefore, the neurointensive care unit has become a fundamental part of contemporary third-level hospitals or referral centers. Due to the extensiveness of
a specific examination, monitoring and treatment techniques and the methods unique to neurology, it is impossible to manage critical neurological patients in “general” intensive care units. As a result, there has been a progressive increase in the number of proponents stating that national health authorities “should” not only establish more and improve the existing neurointensive care units in
all reference hospitals, but also (re)organize a transport and referral system to ensure that patients in need of neurointensive care
units care are taken to these hospitals. As mandated by the modern critical care paradigm, the proposed plan and strategy can be
suggested as a “sine qua non” for avoiding ethico-legal problems.
Key Words: Intensive care units, quality of health care, specialization, interdisciplinary communication, Turkey

Ça¤daﬂ sa¤l›k sistemlerinin organizasyonunda referans merkezler konumunda olan üçüncü seviye hastanelerde nörolojik yo¤un bak›m ünitesi (YBÜ) varl›¤› art›k bir
zorunluluk haline gelmiﬂtir. Bu nedenle sa¤l›k otoritesi taraf›ndan uygun sevk zinciri kurularak nörolojik YBÜ’de izlenme gereksinimi olan hastalar›n bu merkezlere yönlendirilmesinin gereklili¤i daha çok kabul görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Kritik nörolojik hastalar›n genel YBÜ’de tedavisinin etikolegal sorunlar do¤urma potansiyeli nedeniyle, özel donan›m› olan nörolojik YBÜ’lerin yerine genel YBÜ’lerin
üçüncü seviyede bu amaçla kullan›lmas› t›pta uzmanlaﬂma
kavram›na uymayan dar bir bak›ﬂ aç›s› getiren bir yaklaﬂ›md›r.
Genel YBÜ’de anestezist veya iç hastal›klar› uzman›
olan ancak nörolojik hastal›klar ve bilimler alan›nda mezuniyet sonras› e¤itim almam›ﬂ olan yo¤un bak›mc›lar taraf›ndan nörokritik hastalar›n primer olarak izlenmesinin
hasta güvenli¤ini tehlikeye atabilece¤i, prognozu kötüleﬂtirebilece¤i ve ekonomik olmayaca¤› görülmektedir (Tablo
1). Paralel olarak ikinci basamak hastanelerde nörokritik
hastalar›n genel YBÜ’lerde nöroloji konsültasyonu ile tedaviye çal›ﬂ›lmas› da bir model olarak önerilmemelidir.
Bu nedenlerle üçüncü basamak sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda nörologlar taraf›ndan yönetilen nörolojik yo¤un
bak›m uygulamalar› için ayr› bir e¤itim, planlama ve de¤erlendirme gerekti¤i ﬂeklindeki görüﬂümüzün ekonomik, legal ve etik yönleriyle kapsaml› olarak de¤erlendirilmesinin
önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bu amaçla Türk Nöroloji
Derne¤i Nörolojik Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma Grubu nöroloji
uzmanl›k e¤itimi kapsam›nda bulunacak olan nörolojik yo¤un bak›m uygulamalar› için yap›land›r›lm›ﬂ bir program›
tart›ﬂmaya açmaktad›r (Tablo 2).
Türk Nöroloji Derne¤i Nörolojik Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma
Grubu nörolojik yo¤un bak›m alan›n› nöroloji ve nöroﬂirürji uzmanl›klar›n›n bir yan dal› ve/veya bu anabilim dallar›na ba¤l› bir bilim dal› olmas›n›n e¤itici yetiﬂtirme baﬂta olmak üzere çeﬂitli aç›lardan yararl› olaca¤› görüﬂündedir.
Bu uygulaman›n teknik altyap› ve ünitelerinin kurulmas›n›n
beklemeden nörolojik yo¤un bak›m tedavi tak›mlar›n›n
oluﬂturulmas› ve üçüncü basamak hastanelerde liderlik
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edilmesi ba¤lam›nda yak›n gelecekte hayata geçirilmesini
beklemektedir. Bu süreçle paralel olarak nöroloji uzmanl›k
e¤itiminde nörolojik yo¤un bak›m ana uygulama alan› olarak desteklenmekte ve kabul edilmektedir.
Son y›llarda dahili ve cerrahi bilimlerin birçok sahas›nda çok fazla teknolojik ve lojistik ilerleme görülmüﬂ, solunum yetmezli¤i, kardiyojenik ﬂok, a¤›r sepsis ve di¤er
baz› sistemik hastal›klarda böylece ortaya ç›kan daha iyi
monitörizasyon ve tedavi ﬂartlar› dahili ve cerrahi
YBÜ’lerin varl›¤›n› vazgeçilmez yapm›ﬂt›r. Nörolojik bilimlerde de ayn› dönemde say›s›z önemli teknolojik ve t›bbi
geliﬂme olmuﬂ, subaraknoid kanama, akut inme, nöromusküler solunum yetmezli¤i ve daha pek çok nörolojik
ve/veya nöroﬂirürjik hastal›kta paralel ﬂekilde nörolojik
yo¤un bak›m bir gereklilik haline dönüﬂmüﬂtür. Birçok
nörolojik katastrofik hastal›k ve durumun nörolojik
YBÜ’lerde nörolog/beyin cerrah› taraf›ndan tedavisi ile
çok önemli prognostik ve ekonomik iyileﬂme sa¤lam›ﬂt›r
(Tablo 1) (1,2). Nörolojik YBÜ’lerin kurulmas› ile daha
önce baﬂ edilemez oldu¤u düﬂünülen birçok hastal›¤›n
asl›nda tedavi edilebilece¤i ve hastalar›n yaﬂama döndürülebilece¤i görülmüﬂtür. Bu ﬂekilde nörolojik bilimlerin
kendi kritik hastal›klar›na bakacak ﬂekilde organize olmas› kardiyolojide olan koroner yo¤un bak›m kavram›n› da
geride b›rakacak ﬂekilde yararl› olmuﬂ, rutin klini¤i ﬂekillendirmiﬂ ve bu arada kendi standartlar›n› da belirlemiﬂtir. Bu standartlar›n ana hatlar›n›n yan› s›ra nörolojik yo¤un bak›m›n dünyada ve ülkemizdeki tarihsel geliﬂimi ve
nörolojik yo¤un bak›m›n evrimi ile nörolojik yo¤un bak›ma olan ihtiyac›n temelleri bu metinde k›saca özetlenmektedir.
NÖROLOJ‹K YO⁄UN BAKIMIN TAR‹HSEL GEL‹ﬁ‹M‹
Nörolojik yo¤un bak›m kavram›n›n ortaya ç›k›ﬂ› tamamen üçüncü seviye merkezlere sevk edilen a¤›r nörolojik
hastal›klar›n tedavi edilebilmesine olanak sa¤layan teknoloji ve uygulamalar›n keﬂfi sonras›d›r. 2000’li y›llar›n baﬂ›ndan itibaren bu sahan›n nörolojinin ayr› bir disiplini olarak
geliﬂti¤i görülmektedir. Esasen bu alan›n geliﬂmeye baﬂlamas› 20. yüzy›l›n ortas›ndaki Avrupa poliomiyelit epidemisine kadar uzan›r. Bu dönemde “Spalding and Crampton
respiratory-polio unit (Radcliff Infirmary)” ve “Ibsen unit
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(Copenhagen)” gibi birçok nörolojik YBÜ ‹ngiltere, Danimarka, Almanya ve Fransa’da aç›lm›ﬂt›r. Bu ünitelerden temel kazan›m uzam›ﬂ suni solunum deste¤i ve “yüksek seviyeli hemﬂire bak›m›” verilebilmesinin sa¤kal›m› de¤iﬂtirdi¤inin ortaya konulmas›yd›. Bu ünitelerin organizasyonu ve
yönetimi nörolog ve pulmoner hastal›klar uzmanlar› taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve modern nörojik YBÜ’nün de temeli böylece at›lm›ﬂt›r (4).

ve halen hizmete devam eden 12 yatakl› bu öncü ünitede
kuruldu¤unda bir adet çelik ci¤er (iron lung) olarak isimlendirilen solunum cihaz› da bulunmakta idi. Takiben ülkemizde birçok e¤itim hastanesinde nörolojik YBÜ aç›ld›. 2004
y›l›nda aç›klanan bir çal›ﬂmada 57 nöroloji e¤itim klini¤inden 32’sinde nörolojik YBÜ oldu¤u görülmüﬂtür. Özellikle
10 y›ldan eski merkezlerde nörolojik YBÜ bulunmas› oran›
%90’d›r (14).

Ancak 1960 ve 1970’li y›llarda yeni ve agresif nöroﬂirürjik giriﬂim ve monitörizasyon tekniklerinin geliﬂimine paralel olarak öncelikle “nöroﬂirürjikal postoperatif hasta takibi”nin yap›ld›¤› özelleﬂmiﬂ nöroﬂirürjik YBÜ’ler belirmiﬂtir. Nöroanestezi ve nöroﬂirürji tekniklerinin geliﬂimine paralel hasta say›s›n›n giderek artmas› nöromedikal kritik
hastalar için nöroloji uzman›na ait monitörize yatak say›s›nda azalmay› da beraberinde getirmiﬂtir. Bu dönemde
ço¤u komada olan nöromedikal hasta grubunun tedavi k›s›tl›l›klar› da eklenince kendi kaderine terk edildi¤ini söylemek yanl›ﬂ olmaz. Akademik nörologlar da giderek konunun d›ﬂ›na itilmiﬂ ve daha çok tan›mlay›c› çal›ﬂmalara yönelmiﬂlerdir (5).

Türk Nöroloji Derne¤i 2002 y›l›nda Prof. Dr. Ayﬂe Sa¤duyu Kocaman koordinasyonuyla Nöroyo¤un bak›m çal›ﬂma grubunu oluﬂturmuﬂtur. Halen Prof. Dr. Hadiye ﬁirin’in
koordinatör oldu¤u çal›ﬂma grubu o y›ldan beri düzenli
olarak ulusal düzeyde nöroyo¤un bak›m sempozyumu, çeﬂitli kurs ve çal›ﬂtaylar düzenlemektedir. Ayr›ca, nöroyo¤un bak›m hemﬂireli¤i kursu çal›ﬂma grubu taraf›ndan iki
y›lda bir yap›lmakta ve Türkiye’nin çeﬂitli bölgelerinden
hemﬂirelerin kat›l›m› do¤rudan dernek taraf›ndan finanse
edilmektedir. Ayr›ca, her y›l düzenlenen ulusal nöroloji
kongresi kapsam›nda nöroyo¤un bak›m çal›ﬂma grubu
alan›nda çeﬂitli konularda tam günlük kurslar düzenlemekte ve bu kurslara geniﬂ kat›l›m olmaktad›r. Türk Nöroloji
Derne¤inin 2010 y›l› ulusal nöroloji kongresinin ana temas› “nöroyo¤un bak›m” olmuﬂtur.

1980’li y›llarda Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD)’nin
baz› majör akademik merkezlerinde nöroﬂirürji ve nöroloji
YBÜ’lerinin birleﬂtirildi¤ini görmekteyiz. “Massachusetts
General Hospital”da Dr. Allan Ropper, “Columbia University”da Dr. Matthew Fink, “University of Virginia at Charlottesville”de Dr. Thomas Bleck and “Johns Hopkins”de
Dr. Dan Hanley, ki daha sonra “Amerikan Nöroyo¤un Bak›m›n›n Dört Kurucu Babas›” (Four fathers of neurocritical
care in the United States) olarak adland›r›lm›ﬂlard›r, önderli¤inde ilk nörolojik YBÜ’ler kurulmuﬂtur (6). Bu ünitelerde
postoperatif nöroﬂirürjikal hastalar d›ﬂ›nda nöromusküler
solunum yetmezli¤i (Guillain-Barré sendromu, miyastenik
kriz gibi), status epileptikus, ensefalit, malign hemisferik
infarkt, travmatik beyin ve spinal kord hasar› ile intraserebral ve subaraknoid kanama hastalar› tedavi edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Zamanla “nörointensivist” ad› verilen uzmanlar
nörolog ve beyin cerrahlar› aras›ndan yetiﬂmiﬂ ve uzmanl›k e¤itimine bu deneyimi eklemiﬂlerdir.
1995 y›l›ndan sonra akut iskemik inmede trombolitik
tedavinin rutine giriﬂini izleyen dönemde üçüncü basamak
hastanelerin hemen tamam›nda nörolojik YBÜ’ler kurulmuﬂtur. Bu hasta grubunun say›ca çoklu¤u ve genel
YBÜ’lerde izlem ve tedavilerinin uygun görülmemesi nedeniyle nörolojik YBÜ’lere olan ihtiyaç kendini bariz ﬂekilde
hissettirmiﬂtir (13).
ÜLKEM‹ZDEK‹ DURUM
Türkiye’de ilk nörolojik YBÜ 1976 y›l›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal› bünyesinde aç›lm›ﬂt›r. Ülkemizde genel yo¤un bak›m kavram›n›n bile henüz
baﬂ› olarak say›labilecek böylesine erken dönemde kurulan
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Türk Nöroloji Derne¤i Nörolojik Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma
Grubu nörolojik yo¤un bak›m alan›nda di¤er ülke temsilcileri ile birlikte uluslararas› platformlarda da yerini alm›ﬂt›r.
Örne¤in; Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu [European Federation of Neurological Societies (EFNS)] yo¤un
bak›m panelistleri toplant›lar› kapsam›nda devaml› temsiliyeti sa¤lanm›ﬂ ve ortak projeler yürütülmüﬂtür.
Nörolojik YBÜ’nün Yerini Genel YBÜ Alabilir mi?
Nöroyo¤un bak›m genel yo¤un bak›m disiplininin mekanik ventilasyon, kardiyovasküler monitörizasyon ve hemodinamik stabilizasyon gibi baz› yöntem, teknik ve uygulamalar›n› kullanmakla birlikte varoluﬂunun temeline ”nöron koruyucu yaklaﬂ›m”› koyan tamamen farkl› bir aland›r.
‹sim benzerli¤i bazen yan›lt›c› olabilmekte ve sanki bu hastalar›n genel YBÜ’de tedavisinin olas› olabilece¤i yan›lg›s›na düﬂülebilmektedir.
An›msatmak gerekirse, YBÜ’de devaml› (24 saat/7
gün) yo¤un bak›m uzman› (intensivist) bulunmas›na dayanan “kapal› model” hem sonuçlar› olumlu etkilemekte
hem de ekonomik kalmaktad›r (5). YBÜ modellerini “düﬂük” seviyeli (sürekli intensivist bulunmamakta ve sadece
konsültasyon ile gelmektedir) ve “yüksek” seviyeli (intensivist konsültasyonu zorunlu veya kapal› sistem) olarak
ikiye ay›r›rsak “yüksek” seviyeli sistemin 2002 y›l›nda yay›nlanan bir meta-analizde 17 çal›ﬂman›n 16 (%94)’s›nda
mortaliteyi azaltt›¤› [0.71; %95 güven aral›¤› (GA), 0.620.82] ve 13 çal›ﬂman›n tamam›nda ise hastanede kal›ﬂ
süresini k›saltt›¤› saptanm›ﬂt›r (15). Ayn› durum nörolojik
YBÜ için de geçerlidir. Birçok çal›ﬂmada nörolojik YBÜ ve
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özelleﬂmiﬂ tedavi tak›m›n›n çeﬂitli nörokritik hasta gruplar›nda genel yo¤un bak›mlara göre mortaliteyi azaltt›¤›,
prognozu ve hayat kalitesini iyileﬂtirdi¤i ve kaynaklar›n
daha iyi kullan›m›n› sa¤lad›¤› görülmektedir (5,16-22).
Örne¤in; nörolojik YBÜ öncesi genel yo¤un bak›m yönetimi ile nörolojik YBÜ kurulduktan sonra burada tedavi
edilen kritik nöroloji hastalar›n› (s›rayla 1087 ve 1279
hasta) de¤erlendiren bir çal›ﬂmada hastane içi mortalite
(göreceli azalma oran›: %9.9); YBÜ mortalitesi (göreceli
azalma oran›: %21); YBÜ kal›ﬂ zaman› (göreceli azalma
oran›: %17); hastaneden eve taburcu olabilme oran› (göreceli artma oran›: %15) gibi parametrelerin hepsinde
anlaml› iyileﬂme gözlenmiﬂtir (20). Bunun tersini gösteren yani nörokritik hastalar›n özelleﬂmiﬂ nörolojik YBÜ
yerine genel YBÜ kapsam›nda nöroloji konsültan› ile birlikte yönetimini herhangi bir aç›dan daha iyi oldu¤unu
gösteren herhangi bir çal›ﬂma yoktur (23).
Söz konusu yarar›n baz› olas› nedenleri ﬂöyle s›ralanabilir: Herﬂeyden önce nörolog ve nörolojik YBÜ’nün sisteme kat›lmas›yla hastaneler aras› daha iyi transfer koﬂul ve
sistemi, en iyi medikal pratik için kurum içi standardizasyon ve e¤itim programlar› gibi organizasyon iyileﬂmesi hemen ve bariz olarak oluﬂmaktad›r (5). Nöroloji/nörogiriﬂimsel alan›nda yayg›nlaﬂan agresif tedavilerin yararl›l›¤›
ancak bir nörolojik YBÜ gerçe¤ine dayand›¤› zaman hayata geçmektedir. Nörolojik yo¤un bak›mc›lar›n nörolojik
muayenedeki çok küçük de¤iﬂiklikleri saptayabilecek e¤itim ve gelene¤e sahip olmas›, beyin ve di¤er organlar/sistemik durumlar aras›ndaki etkileﬂimi bilmeleri, serebral fizyolojiye hakimiyetleri ve kafa içi bas›nc›, serebral kan ak›m› ve metabolizma, nörofarmakoloji ve elektronörofizyoloji gibi yöntem ve uygulamalar konusunda sistematik e¤itimlerinin bulunmas› ﬂüphesiz fark yaratmaktad›r (4). Böylece hem birincil olarak nöronal korunma hem de ikincil
olarak nörolojik hasar›n önüne geçilebilmesi olas› hale gelmektedir. Bu ba¤lamda ateﬂ, hiperglisemi, anemi, hiponatremi ve deliryum gibi komplikasyonlardan di¤er organ
sistemlerinin tersine nörolojik sistemin özel tedavi yaklaﬂ›m› gerektirecek ﬂekilde daha fazla ve de¤iﬂik formda etkiledi¤ini not etmek yerindedir (5).
Hastan›n primer doktoru olarak nörolojik yo¤un bak›m
alan›nda yeterlili¤i sa¤lam›ﬂ olan bir nörolog medikal, nörolojik ve yo¤un bak›m prensiplerini serebral fizyolojiyi hep
ön planda tutarak ve ileri nöromonitörizasyon tekniklerini
kullanarak uygulayabilmekte ve hastal›k-spesifik tedavileri
baﬂar›yla gerçekleﬂtirebilmektedir. Bu ba¤lamda multidisipliner yaklaﬂ›m› ayr›ﬂt›rmak ve yeniden birleﬂtirmeyi sa¤lamak da nörolo¤un görevi olmakta ve belki de sadece
onun yapabilece¤i bir iﬂ olarak ortaya ç›kmaktad›r. A¤›r
nörolojik hasarda prognoz belirlenimi, hayat sonunun yönetimi, beyin ölümü ve organ naklini de kapsayan konularda birincil hekim olarak nörologlar›n olmas› etikolegal
hakl›l›k aç›s›ndan da önem kazanmaktad›r (4).
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Kritik hastan›n sürekli nöromonitörizasyonu “ancak
ve sadece” nöroloji/nöroﬂirürji uzmanlar› taraf›ndan yap›labilmekte ve genel yo¤un bak›m prensiplerinin tamamen d›ﬂ›nda kalmaktad›r. Birçok genel yo¤un bak›m uygulamalar›n›n nöroyo¤un bak›mda geçerli olmad›¤› ya
da belirgin derecede uyarlama gerektirdi¤i ayr›ca bilinmelidir (24-26). Bu entübasyon veya ekstübasyon endikasyonlar› ve ﬂekilleri gibi en temel alanlar› da kapsamaktad›r. Geleneksel olarak tecrübeli kiﬂinin nörolojik muayenesi çok önemli olmakla birlikte birçok yeni yöntem
bu amaçla kullan›mdad›r. Bunlar aras›nda devaml› elektroensefalografi monitörizasyonu ve invaziv kafa içi bas›nç izlemi, internal juguler venöz oksimetri ve transkraniyal Doppler ultrasonografi (TCD) geleneksel yöntemler
olarak say›labilir (26). Son zamanlarda klinik uygulamaya
giren beyin parankimine konulan problar arac›l›¤›yla oksijen, pCO2, pH ve s›cakl›k ölçümünün yan› s›ra kan ak›m› ve metabolizman›n gerçek zamanl› (real-time) monitörizasyonu için yol gösterici mikrokateterler de kullan›labilmektedir (27). Bu tekniklerde uzmanlaﬂma nörolojik
YBÜ için genel yo¤un bak›m›n ötesine geçen bir gereklilik olarak ele al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Nörokritik hastal›klarda özelleﬂmiﬂ hemﬂire bak›m› ve
özelleﬂmiﬂ fizyoterapi de kritik unsurdur. Dolay›s›yla devaml› ve yap›land›r›lm›ﬂ meslek içi e¤itim programlar› ile
baﬂar›labilen bu uzmanlaﬂman›n ancak özelleﬂmiﬂ ünitelerde gerçekleﬂebilece¤ini söylemek yanl›ﬂ olmaz (28).
NÖROLOJ‹K YO⁄UN BAKIMIN KAPSAMI
Travmatik Beyin Hasar›
A¤›r kafa travmas›nda yap›salland›r›lm›ﬂ nörolojik YBÜ
tedavisi prognozu (mortalite azal›m›n›n yan› s›ra hayat kalitesi art›m›) iyileﬂtirir (18).
‹skemik ‹nme
‹lk üç saatte intravenöz rtPA’n›n etkinli¤inin gösterildi¤i
NINDS çal›ﬂmas›n›n nörolojik YBÜ sistemati¤ine olan etkisi
yukar›da belirtilmiﬂti. Tedavi penceresi hafif hastalar için 4.5
saat, a¤›r orta serebral arter/terminal internal karotis arter
t›kanmalar› için ilk 6-8 saat ve mortalitesi çok yüksek olan
baziller arter oklüzyonlar› için 12 saat gibi farkl› olup çok çeﬂitli uzam›ﬂ rekanalizasyon ve reperfüzyon sa¤lama ve devam ettirme yöntemleri bulunmaktad›r. ‹ntraarteryel tromboliz d›ﬂ›nda çok çeﬂitli nörogiriﬂimsel cihazlar ile rekanalizasyon sa¤lanabilmektedir. Bu hastalarda nörosonolojik
olarak tedavi etkinli¤inin monitörize edilmesi verimlidir. Bu
tedavinin uygulanaca¤› hastalar iﬂlem öncesi ve sonras› nörolojik YBÜ’de izlenirler. Bu durum koroner YBÜ’de akut miyokard infarktüsü için yatan ve acil anjiyoplasti yap›lan hastalar› ça¤r›ﬂt›rmakla birlikte inme hastalar›n›n çok yönlü
özellikleri, yüksek kanama riski, perfüzyonun idamesi için
mevcut olan yöntemlerin çoklu¤u ve seçimin hasta temelli
olmas› ile oksijenizasyon ve kan bas›nc› gibi temel vital pa-
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Tablo 1. Nörolojik yo¤un bak›m ünitesinde tedavi edilmesi gereken nörokritik hastal›klar*
A. Primer nörolojik hastal›klar
1. Travmatik beyin ve/veya spinal kord hasar›
2. Status epileptikus ve ilgili durumlar
3. Akut inme (post-revaskülarizasyon, post-lizis; bilinç kayb› olan akut iskemik inme, herniasyon sendromlar›, kafa içi bas›nç art›ﬂ› ile
birlikte inme, intraserebral kanama, intraventriküler hemoraji)
4. Subaraknoid hemoraji (vazospazm takibi, pre- ve post-prosedüral monitörizasyon)
5. Santral sinir sisteminin infeksiyöz veya inflamatuvar hastal›klar› (bakteriyel, tüberküloz, fungal, parazitik menenjitler, ensefalitler,
demiyelinizan hastal›klar, miyelit, motor nöron hastal›klar› gibi)
6. Periferik sinir sistemi, nöromusküler kavﬂak veya kas hastal›klar› (akut polinöropatiler, botulizm, miyastenia gravis kötüleﬂmesi ve
krizleri, di¤er nöromusküler solunum yetmezlikleri gibi)
7. Post-nöroﬂirürjikal beyin ve kord olgular›
8. Nörolojik nedenli mekanik ventilasyon endikasyonlar› [solunumun sentral regülasyon bozukluklar› (apneik, ataksik veya “cluster”
solunum); hava yolunu koruyamama ve ileri sedasyon ihtiyac›; kafa içi bas›nç art›ﬂ› ile birlikte olan bilinç düzeyi gerilemesi (Glasgow koma skoru < 9); geliﬂmekte olan nöromusküler solunum yetmezlikleri (zorlu vital kapasite < 20 mL/kg; takipne, istirahatte
dispne, yard›mc› solunum kaslar›n›n kullan›m›, skatato konuﬂma vs.]
B. Sekonder nörolojik hastal›klar
1. Anoksik iskemik ensefalopati ve tüm formlar›
2. Kardiyoembolik inmeler
3. ‹laç intoksikasyonlar›
4. Ya¤ embolizmi
5. S›v› elektrolit imbalans›, hiper/hipo-glisemi, nütrisyonel yetersizlik ve organ yetmezli¤ine ba¤l› ensefalopatiler
6. Hipertansif ensefalopati ve tüm alt formlar›
7. Sepsis ve sistemik inflamatuvar yan›t sendromu (SIRS) iliﬂkili ensefalopati
* 2 ve 3 no’lu kaynaklardan al›nm›ﬂt›r.

rametrelerin bile ancak nöromonitörizasyon verilerine göre
ayarlanmas›n›n gereklili¤i nedeniyle farkl›d›r. Yer kaplayan
serebellar veya orta serebral arter ya da internal karotid arter alan› infarktlar›nda dekompresif cerrahi zamanlamas›nda da nörolojik YBÜ takibi önemlidir (30).
Say›lan bu gerçekliklerle uyumlu olarak, kritik inme hastalar›n›n da “nörolojik yo¤un bak›mc›” taraf›ndan izlenmeye baﬂlamas› ile eve taburcu olma oran›nda art›ﬂ ve hastanede kal›ﬂ süresinde k›salma oldu¤u gözlenmiﬂtir (30).
‹ntraserebral Hemoraji
‹ntraserebral hemoraji olgular›n›n özelleﬂmiﬂ nörolojik
YBÜ’lerde takip ve tedavisi ekonomik olman›n yan› s›ra
prognozu da çok olumlu etkilemektedir (17,31). K›rk iki
YBÜ kapsayan bir çal›ﬂmada baz› hasta özellikleri [yüksek
yaﬂ OR, 1.03/y›l; %95 GA, 1.01-1.04), düﬂük Glasgow koma skoru (OR 0.6/puan; %95 GA, 0.58-0.65)] ve YBÜ özellikleri [düﬂük ISH hasta yükü (OR 1.01/hasta; %95 GA,
1.00-1.01), YBÜ yatak say›s› azl›¤› (OR 1.1/yatak; %95 GA,
1.02-1.13)] mortalite ile iliﬂkili bulunurken en önemli belirleyici etmenin YBÜ’nün nörolojik YBÜ olmamas› oldu¤u gösterilmiﬂtir [OR 3.4; %95 GA, 1.65-7.6] (31).
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Asl›nda bu etkinin nedeni tam anlaﬂ›lamam›ﬂ olmakla
birlikte genel YBÜ’lerde “terapötik nihilizm” ve “söylenip
duruldu¤u ve olmas› beklendi¤i için gerçekleﬂen önyarg›lar”›n rolü olabilir (5). Bu sorunsal ancak bu hastal›¤›n yo¤un bak›mc›n›n birincil eylem alan› olmas›yla aﬂ›labilir ki bu
ancak nörologlar için söz konusu olabilir.
STICH çal›ﬂmas›na göre cerrahi karar› nörolog/nöroﬂirürji görüﬂüne göre verildikten sonra hastalar›n medikal
olarak izlenmesine karar verilirse en az 1/3 hastada yine
cerrahi gündeme gelebilmektedir. Bu durum klinik nöromonitörizasyonun kritik önemini ortaya koymas› bak›m›ndan önemlidir. ISH olgular›nda kan bas›nc›n›n yak›n monitörizasyonu ve ancak her hasta için bireysel özellikler temelinde tedavi parametrelerinin belirlenebilecek olmas›
önemlidir. ISH ve intraventriküler kanamalarda kafa içi bas›nc›n›n monitörizasyonu, intraventriküler kanaman›n eksternal ventriküler drenaj› (EVD) ve lokal rtPA ile tedavisi,
özel mekanik ventilasyon, antikoagülasyon ve beslenme
ﬂartlar›n›n nörolojik YBÜ’lerde daha iyi seviyede sa¤lanabilece¤ini öngörmek yanl›ﬂ olmaz.
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Subaraknoid Hemoraji
Subaraknoid hemoraji nörolojik YBÜ’de özelleﬂmiﬂ tedavi ekiplerinin ve uygulamalar›n›n prognozu belirgin olarak iyileﬂtirdi¤inin gösterilmiﬂ oldu¤u bir antitedir (32-34).
Anevrizma onar›m›n›n zamanlamas› ve tedavi seçeneklerinin de¤erlendirilmesi (cerrahi veya giriﬂimsel), kafa içi bas›nç takip ve tedavisi, vazospazm profilaksisi
(risk belirlenimi, nimodipin, ateﬂ kontrolü gibi), transkraniyal Doppler takibi, “triple-H” ve/veya anjiyoplasti ile
tedavisi, akut hidrosefalinin klinikoradyolojik monitörizasyonu, EVD ve/veya ﬂant ile tedavisi ancak nörolojik
YBÜ varl›¤› ile rutinleﬂebilmektedir. Nörolojik YBÜ tabanl› agresif tedavinin özellikle eskiden kurtar›lmas› çok
zor olan ileri dereceli (Hunt-Hess “grade” IV ve V) hastalarda ekonomik olarak hayat kurtard›¤›n›n gösterilmiﬂ
olmas› not edilmelidir (33).
Kardiyak Arrest (Global Serebral ‹skemi)
Yeni kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) k›lavuzlar›nda da iﬂlenen ancak uzun süredir bilinen gerçeklik “kardiyopulmoner” resüsitasyonun asl›nda “kardiyoserebral” resüsitasyon oldu¤u ve hastane içi post KPR döneminde kardiyak nedenlerle birlikte mortalitenin ve hastane d›ﬂ› süreçte de tek baﬂ›na ya da do¤rudan sa¤kal›m ve yaﬂam kalitesi olarak prognozun en önemli belirleyicisinin nörolojik etkilenme oldu¤udur (35). KPR sonras› nöroproteksiyon kritik önemdedir ve bu amaçla terapötik hipotermi, koroner
revaskülarizasyona yönlendirilen hastalar da dahil olmak
üzere birincil önceliktir. Bu hastalarda erken dönemde uygulanmas› gereken göreceli olarak riskli olan bu tedavilerin
planlanabilmesi ancak iyi bir prognoz öngörüsü yani iyi bir
klinikoradyolojik de¤erlendirmeden geçmektedir. Birçok
sistemik ve farmakolojik etki alt›nda olan bu hastalar›n nörolojik muayenesi, elektrofizyolojik de¤erlendirmesi [EEG
ve somatosensöriyal evok potansiyeller (SEP)] ve radyolojik
incelemesi ancak geleneksel olarak nörolojik bilimler sahas›nda yetiﬂmiﬂ uzmanlar›n varl›¤›nda güvenlidir.
Nöromusküler Solunum Yetmezli¤i
Nörolojik YBÜ’de yönetilen nöromusküler solunum
yetmezli¤i olgular›ndan tan›s› daha önceden bilinmeyenlerin prognozu genel YBÜ’lerde izlenenlerden daha olumludur. En büyük grubu miyastenia gravis, Guillain-Barré
sendromu, miyopati ve amiyotrofik lateral skleroz
(ALS)’un oluﬂturdu¤u bu hastal›klarda gerek tan›n›n nörolojik yöntemlerle konulmas› gerekse tedavilerinin tamamen nörolojik olmas› nedeniyle nörolojik YBÜ’lerde özelleﬂmiﬂ yönetim genellikle önerilmektedir (36).
Status Epileptikus
Konvülzif status epileptikus dirençli formlar›n›n tedavi hedefleri EEG parametreleri ile belirlendi¤i için nörolojik YBÜ’lerde tedavi bir ön ﬂart olarak ortaya ç›kmakta-
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d›r. Bu ba¤lamda “genel” YBÜ’lerde “spot” EEG yap›lmas› de¤il devaml› EEG monitörizasyonu tedavi ve prognoz
için önemlidir (37,38). Özellikle çok çeﬂitli nörolojik hastal›k ve durumda sadece EEG ile belirlenebilen ve hasarlanmakta olan beyni çok olumsuz etkileyerek ciddi mortalite ve morbidite nedeni olan nonkonvülzif SE s›kl›¤› oldukça fazlad›r (39). Bu durumun tan› ve tedavisi nörolojik uzmanl›k gerektirmektedir (38). Daha az elektrot
ve/veya otomatize sistem/programlar kullanmak bu aç›dan yararl› olmamaktad›r.
Santral Sinir Sisteminin ‹nfeksiyöz veya
‹nflamatuvar Hastal›klar›
Viral ensefalit baﬂta olmak üzere santral sinir sisteminin parankimal infeksiyöz hastal›klar› nörolojik YBÜ’de s›kl›kla tedavi edilen ve nörolojik tan›, tedavi ve takip ile prognozun iyileﬂti¤i di¤er bir hastal›k grubudur. Burada tan› sorunlar›n›n ancak nörolojik gelenek içinde çözülebilmesinin
yan› s›ra kafa içi bas›nç art›ﬂ›, sendromu (K‹BAS), SE ve sekonder serebral hasarlanma riski fazlal›¤› da rol oynamaktad›r (40). Di¤er taraftan, ventrikülostomi gibi nöroﬂirürjik
iﬂlemler ile ilgili nozokomiyal ventrikülit veya menenjit için
zaman›nda tan› ancak devaml› nörolojik takip alt›nda konulabilir. Guillain Barré sendromu, miyastenia gravis veya
multipl skleroz ya da akut dissemine ensefalomiyelit gibi
demiyelinizan hastal›klarda akut kötüleﬂmelerde intravenöz yüksek doz steroid, intravenöz immünglobulin veya
plazmaferez nörolojik YBÜ’de baﬂar›yla uygulanmaktad›r
(41). Bu durumlarda hastan›n yo¤un bak›mda stabilizasyonu ve immünmodülatör tedavisi aras›ndaki etkileﬂimin en
iyi tedavi eden nörolog taraf›ndan saptanaca¤› düﬂüncesine kat›lmaktay›z.
NÖROLOJ‹K YO⁄UN BAKIM E⁄‹T‹M‹
Nörolojik yo¤un bak›m›n genel yo¤un bak›m›n bir alt
disiplini veya uygulama alan› olmad›¤›, nörolojinin iç hastal›klar› veya anesteziyolojinin bir yan dal› olmamas› gerçe¤iyle tamamen örtüﬂmektedir (42). Özelleﬂmiﬂ bir e¤itim
olmad›¤› sürece kritik nöroloji hastas›n›n genel YBÜ’de primer olarak yönetilmesinin legal ve etik sorunlar› beraberinde getirebilece¤i görüﬂündeyiz.
Nörolojik yo¤un bak›m e¤itimi özellikle e¤itici konumu olarak ele al›nd›¤›nda nöroloji uzmanl›k e¤itimi tamamland›ktan sonra yap›lacak bir “yan dal” olarak düﬂünülebilir. Özellikle ABD’de son 10 y›lda organizasyon
ve ilginin tamamen bu kulvarda geliﬂti¤i görülmektedir.
Uyumlu olarak, 26 Kas›m 2005 tarihinde Nöroyo¤un bak›m›n (Neurocritical care) Amerikan Birleﬂik Nörolojik
Altdisiplinler Kurulu [United Council of Neurological
Subspecialties (UCNS)] taraf›ndan bir yan dal (subspecialty) olarak tan›nm›ﬂ ve kabul edilmiﬂ oldu¤unu belirtmek yerindedir (7). ABD’de UCNS k›lavuzunun “nöroyo¤un bak›mc› sertifikasyonu” ve üst ihtisas›n (tam karﬂ›la-
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mamakla birlikte “fellowship” terimi yerine kullan›ld›)
onaylanmas› için tan›mlad›¤› baz› unsurlar› gözden geçirmekte fayda var: Önerilen e¤itim süresi iki y›ld›r (8).
Bu süre ACGME-tan›ml› (ACGME= Accreditation Council
for Graduate Medical Education-accredited training
program: Mezuniyet Öncesi T›bbi E¤itim Akreditasyon
Kurulu-onaylanm›ﬂ program›) “vasküler nöroloji” gibi
baﬂka bir alanda al›nacak olan e¤itim süresiyle birleﬂtirilememektedir (8). Di¤er yo¤un bak›mc›lar›n e¤itim
program organizasyonuna analoji yaparak nöroyo¤un
bak›mc› e¤itimi ana müfredat› (the Core Curriculum for
Neurocritical Care Fellowship Training) kapsam›nda hava yolu yönetimi dahil genel yo¤un bak›m›n temel uygulamalar› do¤rudan nörolojik YBÜ’de geçirilecek süreçte
al›nacak olan ve ilk y›l içinde kazan›lmas› planlanan yeterlilikler olarak verilmiﬂtir. Bu e¤itimin tamam›n›n nonnöro YBÜ’de al›nmas›n›n düﬂünülmemesi ve daima öncelikli olarak nörolojik YBÜ’de ve nörokritik hastalarda
deneyimin kazand›r›lmaya çal›ﬂ›lmas› vurgulanm›ﬂt›r. Nöroyo¤un bak›mc› e¤itim program› direktörünün zaman›n›n en az yar›s›n› nörolojik YBÜ’de geçirmesi gerekti¤i
not edilmektedir. Program›n multidisipliner yap›s›na vurgu yap›lmakta olup, örne¤in hava yolu yönetimi için
anesteziyoloji ve intrakraniyal monitörlerin yerleﬂtirilebilmesi için nöroﬂirürji rotasyonu eklenebilece¤i belirtilmektedir. Bu veya benzeri bir sistem ülkemiz için de
“nöroyo¤un bak›m e¤itimi verecek olan e¤itmenler için”
bir hedef olarak konulmal›d›r ve Türk Nöroloji Derne¤i
Nörolojik Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma Grubu bu yaklaﬂ›m ﬂeklini desteklemektedir. “E¤itmenler” d›ﬂ›nda tüm nörologlar›n da kardiyoloji-koroner bak›m örne¤inde oldu¤u
gibi “temel” nöroyo¤un bak›m e¤itimi almas› ve böyle
bir üniteyi yönetecek duruma gelmeleri grubumuz taraf›ndan önerilmektedir. Bu amaçla yap›land›r›lm›ﬂ bir
program›n nöroloji uzmanl›k e¤itimi kapsam›na al›nmas›n›n uygun olaca¤› ana görüﬂümüzdür.
Nöroloji uzmanl›k program› içinde nöroyo¤un bak›m
en az sekiz ay tercihan bir y›l süreli olmal›d›r. Bu sürenin
yar›s› asistanl›k e¤itimin ilk y›l›nda nörolojik YBÜ’de geçirilmelidir. Bu dönemde komadaki hastan›n muayenesi baﬂta
olmak üzere tüm nörolojik semptom ve bulgular›n takibi
ö¤renilmelidir. Akut inmenin trombolitik yöntemler dahil
tedavisi, intraserebral ve subaraknoid kanama ve di¤er nörokritik hastal›klar bilgisinin yan› s›ra temel nörofizyoloji ve
vasküler fizyoloji ve farmakoloji e¤itimi al›nmal›d›r. Ensefalit ve menenjitlerde klinik takip ve antimikrobiyal tedavi
önemlidir. Status epileptikus ve K‹BAS tan› ve tedavisinde
yeterlilik de bu dönemde kazan›lmal›d›r. Nörolojik hastan›n beslenmesi tamamen nöroloji uzman›n›n gerçekleﬂtirmesi gereken di¤er bir uygulama oldu¤u için uzmanl›k e¤itiminin ilk günlerinden baﬂlayarak nazo- veya oro- gastrik
veya enterik tüplerin tak›lmas›n› da içerecek ﬂekilde nütrisyona baﬂlama ve monitörizasyon, ayr›ca oluﬂan sorunlar›n
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çözülmesi aç›s›ndan tam bir beslenme e¤itimi verilmelidir.
Solunum yetmezli¤ine yaklaﬂ›m, oksijen tedavisi, temel
mekanik ventilasyon ve ileri analjezi ve sedasyon uygulamalar› ö¤renilmelidir. Bu dönemde ayr›ca genel yo¤un bak›m uygulamalar› olarak kategorize edece¤imiz baz› pratikler de pekiﬂtirilmelidir. Bu e¤itim program›n›n k›sa süreli ve hedefe yönelik rotasyonlarla desteklenmesi ﬂartlar›n
uygun olmad›¤› kuruluﬂlara s›n›rl› olmak üzere Türk
Nöroloji Derne¤i Nörolojik Yo¤un Bak›m Çal›ﬂma Grubu
taraf›ndan kabul edilmektedir. Ancak bu ba¤lamda ﬂu
nokta önemle vurgulanmal› ve mesle¤e yabanc›laﬂman›n
önüne geçebilmek için hiç unutulmamal›d›r ki, say›lacak
olan bu uygulamalar hekimlik gelene¤inin olmazsa olmazlar› olan temel prensipleridir. Bunlar› bir uzmanl›k hele de
bir üst uzmanl›k konumundaki bir yan dal alan›n›n uygulama prati¤i gibi göstermek ve bu ﬂekilde kurumsal organizasyona gitmek meslek aç›s›ndan hiç istenmeyen sonuçlar› da beraberinde getirebilme potansiyeline sahiptir. Bu
bak›mdan fizik muayenede tam becerinin yan› s›ra temel
sistemik fizyoloji, fizyopatoloji ve hemodinamik bilgisinde
tam yeterlilik kazan›lmas› esast›r. Önerilen bu sistem ile
amac›n “nörolojinin tüm a¤›r hastalar›n› bir bütün olarak
ele alabilme yeterlili¤ine sahip” nörologlar›n yetiﬂtirilmesi
oldu¤u anlaﬂ›lmal›d›r. Temel olarak yo¤un bak›mda derin
ven trombüsü profilaksisi, derin ven trombüsü ve pulmoner tromboembolizme yaklaﬂ›m, yo¤un bak›mda gastrik
profilaksi ve her türlü gastrointestinal sistem kanamalar›na yaklaﬂ›m, yo¤un bak›mda infeksiyon profilaksisi, temel
antibiyotik ve infeksiyon bilgisi, özellikle a¤›r pnömonili
hasta takibi ve sepsiste agresif hemodinamik resüsitasyon
çok iyi ö¤renilmelidir. ‹ntravenöz ajanlarla yüksek kan bas›nc›n›n kontrolü, ﬂok tan› ve tedavisi, ciddi taﬂi/bradi-aritmilerde tedavi, asit-baz ve s›v›-elektrolit bozukluklar›nda
temel yaklaﬂ›m, total parenteral nütrisyon, oligüri ve akut
böbrek yetmezli¤inde temel yaklaﬂ›m, yo¤un bak›mda
aneminin ele al›nmas› ö¤renilmelidir. Akut koroner sendromlar ve akut solunum s›k›nt›s› sendromu [Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)]’na acil yaklaﬂ›mda gerekenler bilinmelidir. Hipertermi tedavisi ve terapötik hipotermi uygulanan hastan›n takibi özellikle önemlidir. Bu dönemde yeterlilik kazan›lmas› beklenen di¤er pratikler arteryel kateterizasyon ve invaziv kan bas›nc› takibi, özellikle yatarak çekilen olmak üzere akci¤er grafisi ve EKG’nin
yeterli derecede de¤erlendirilebilmesidir.
Nöroloji uzmanl›k program›na birleﬂtirilmiﬂ yo¤un bak›m e¤itiminin ikinci yar›s›n›n asistanl›¤›n üçüncü y›l›nda
yer almas›n› öneriyoruz. Bu dönemde koma, herniasyon
sendromlar› ve K‹BAS, hidrosefali tan› ve tedavisi, kord
kompresyonu, beyin ölümü tan› ve prosedürleri, ileri donör bak›m› ve yönetimi, bitkisel hayattaki hastan›n yönetimi, kritik disotonomilere yaklaﬂ›m, psikiyatrik aciller ile
ilgili pratik ve temel bilgiler pekiﬂtirilir. Mekanik ventilasyondaki hastan›n takibi, ileri mekanik ventilasyon uygula-
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Tablo 2. Nöroloji uzmanl›k e¤itimi içinde nöroyo¤un bak›m rotasyonu: Ana hatlar*
1. Birinci dört ay rotasyon: ‹lk y›l içinde yap›l›r.
E¤itim hedefleri:
Nörolojik
•Komadaki hastan›n muayenesi
•Nörolojik semptom ve bulgular›n takibi
•Mental muayene
•Temel nörofizyoloji bilgisi
•Akut inmede trombolitik tedavi takibi
•‹ntraserebral kanamada hemodinamik destek
•Subaraknoid kanama ile iliﬂkili olan veya olmayan vazospazm›n “triple-H” dahil tedavisi
•Ensefalit ve menenjitlerde klinik monitörizasyon ve antimikrobiyal tedavi
•Kritik nörolojik hastan›n beslenmesi: Nazo veya oro- gastrik
veya enterik tüplerin tak›lmas› dahil beslenmeye baﬂlama ve
monitörizasyon, oluﬂan sorunlar›n çözülmesi
•Hipoksemik ve hiperkapnik solunum yetmezli¤inde takip ve
tedavi
•Oksimetri ve kapnometri ile hasta takibi
•Oksijen tedavisi metotlar›
•‹leri analjezi ve sedasyon uygulamalar›
•Nörolojik hastal›klarda temel mekanik ventilasyon
•Kritik komorbiditeli hastalarda plazmaferez takibi
•Status epileptikusta temel ilaçlar›n (parenteral fenitoin, diyazepam, levetirasetam, valproik asit gibi) kullan›m›
•K‹BAS tan› ve tedavisi
•Vasküler nörofarmakoloji
•Nörotravmada temel yaklaﬂ›m
•Nörotoksik ve nörometabolik hastal›klara yaklaﬂ›m

Sistemik
• Fizik muayene
• Temel sistemik fizyoloji, fizyopatoloji ve hemodinamik bilgisi
• Yo¤un bak›mda derin ven trombüsü profilaksisi
• Yo¤un bak›mda gastrik profilaksi
• Yo¤un bak›mda infeksiyon profilaksisi
• Temel antibiyotik ve infeksiyon bilgisi
• A¤›r pnömonili hasta takibi
• Sepsiste agresif hemodinamik resüsitasyon
• ‹ntravenöz ajanlarla yüksek kan bas›nc›n›n kontrolü
• ﬁok tan› ve tedavisi
• Arteryel kateterizasyon ve invaziv kan bas›nc› takibi
• Ciddi taﬂi/bradi-aritmilerde tedavi
• Asit-baz, s›v›-elektrolit bozukluklar›nda temel yaklaﬂ›m
• Oligüri ve akut böbrek yetmezli¤inde temel yaklaﬂ›m
• Yo¤un bak›mda anemiye yaklaﬂ›m
• Hipertermi tedavisi
• Akci¤er grafisi de¤erlendirme
• EKG de¤erlendirme

2. ‹kinci dört ay rotasyon: Üçüncü y›l içinde yap›l›r.
E¤itim hedefleri:
Nörolojik

Sistemik

•Nöromusküler solunum yetmezli¤inde noninvaziv mekanik
ventilasyon

•
•
•
•
•
•
•
•

•K‹BAS’da mekanik ventilasyon
•EEG monitörizasyonu
•Konvülzif status epileptikusta ileri ilaçlar›n (propofol, midazolam ve pentotal gibi) kullan›m›
•Nonkonvülzif status epileptikus tan› ve tedavisi
•Akut inmede trombolitik tedavi uygulama ve takibi

‹leri hava yolu sa¤lama yöntemleri
Santral venöz kateterizasyon ve ileri invaziv monitörizasyon
ARDS’de mekanik ventilasyon
‹leri mekanik ventilasyon uygulamalar›
Ventilatöre ba¤›ml› nöroloji hastas›n›n bak›m›
Ventilatörden hasta ay›rma ve dekanülasyon
Temel nöroradyoloji uygulamalar›
Hasta baﬂ› vasküler ve nöromusküler ultrasonografi

•Diyafram fonksiyonlar›n›n tan› ve tedavisi
•Transkraniyal Doppler
•Terapötik hipotermi uygulamalar›
•Kardiyopulmoner resüsitasyon
•Koma, vejetatif ve minimal bilinçlilik durumu olan hastalar›n
genel bak›m ilkeleri ve rehabilitasyonu
•‹leri nörofarmakoloji
•Nöroendokrin ve nöroonkolojide yo¤un bak›m.
* 7-12 no’lu kaynaklardan al›nm›ﬂt›r.
EKG: Elektrokardiyografi, K‹BAS: Kafa içi bas›nç art›ﬂ› sendromu, EEG: Elektroensefalografi, ARDS: Akut solunum s›k›nt›s› sendromu.
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malar›, a¤›r nörolojik engelli veya özürlü hastalarda ventilatörden ay›rma ve ekstübasyon, persistan vejetatif durumda olan hastalar gibi ileri derecede sakatl›¤› bulunan
hastalarda uzun dönem ventilasyon ve nütrisyon planlar›n› düzenleyebilme becerileri geliﬂtirilir. Nöromusküler
solunum yetmezli¤inde noninvaziv mekanik ventilasyon
ve K‹BAS’da invaziv mekanik ventilasyon özellikle çal›ﬂ›l›r.
Bilinci kapal› ve entübe olmayan hastada hava yolu bak›m› ve yatak baﬂ› solunum fonksiyon testleri yapabilme
ve/veya sonuçlar›n› de¤erlendirebilme yetisini kazanabilme önemlidir. Ayr›ca, direkt laringoskopi ve endotrakeal
entübasyon becerisi de pekiﬂmiﬂ olmal›d›r. ‹leri KPR ve
sonras›nda terapötik hipotermi uygulamalar› için yeterlilik kazan›lm›ﬂ olmal›d›r. Her türlü santral venöz veya diyaliz kateteri tak›lmas›, iﬂlemin komplikasyonlar›n›n tespit ve tedavisi ö¤renilmiﬂ olmal›d›r. Koma, vejetatif ve
minimal bilinçlilik durumu olan hastalar›n genel bak›m ilkeleri ve rehabilitasyonu bu dönemde ö¤renilmiﬂ olmal›d›r. Akut inmede trombolitik tedavi uygulama ve klinik
takibi pekiﬂtirilmiﬂ olmal› ve hasta baﬂ› transkraniyal
Doppler uygulamalar› ö¤renilmelidir. Video-EEG monitörizasyonu, konvülzif status epileptikusta propofol, midazolam ve pentotal gibi ileri tedavilerin kullan›m›, nonkonvülzif status epileptikus tan› ve tedavisi bu dönemde pekiﬂtirilir. ‹leri nörofarmakolojinin yan› s›ra nöroendokrin
ve nöroonkolojik temel sorunlara yaklaﬂ›m bilgisi kazan›lm›ﬂ olmal›d›r. Nörologlar genel cerrahi, postanestezi,
travma ve medikal yo¤un bak›mlarda özellikle sistemik
hastal›klara sekonder önemli nörolojik komplikasyonlar›n
ilk saatini yani “alt›n” dönemi “konsültan hekim” konumunda yönetebilmeli ve bu hastalar›n radyoloji bölümlerine ve Nörolojik YBÜ’lere transportunu organize edebilmelidir.
Son olarak bir ünite veya serviste ekibe liderlik etme,
profesyonel hizmetin organizasyonu ve hemﬂirelik uygulamalar›n›n standardizasyonu ve devaml› meslek içi e¤itimini verebilme, multidisipliner yaklaﬂ›m kapsam›nda iﬂ
birli¤i ve ça¤daﬂl›k, acil durum sistemlerine hakimiyet,
performans de¤erlendirme, kural ve uygulamalar›n› anlay›p uygulayabilme, devaml› kalite geliﬂtirme ve hizmetin
kalite üzerinden denetimine aç›k olma, yo¤un bak›m yataklar›n›n etkili kullan›m› ve hasta triaj›, yat›ﬂ-ç›k›ﬂ ve tedavilerin standardizasyonu ve bunun e¤itimi ö¤renilmelidir. Etik ve hukuksal konularda tam yeterlilik, hayat sonu
sorunlar›na yaklaﬂ›m, ölüm veya a¤›r nörodefisitli hastan›n sosyal, hukuksal ve etik yönetimi, beyin ölümü ve organ donasyonunda ileri deneyim kazan›m› esast›r. En
önemlisi 21. yüzy›l nörologlar›n›n bilimsel bilgiyi anlayabilme, üretebilme ve prati¤e uygulayabilme becerisi kazanm›ﬂ olmas›d›r.
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