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SEPSİS - TANIM

 Sepsis:
 Klinik olarak kesin ya da olası bir enfeksiyona karşı 

oluşan sistemik inflamatuar yanıt*

* SIRS: Ateş > 38’C ya da < 36’C ,  Taşikardi, Taşipne 

Lökositoz ya da Lökopeni (!!!)

 Sistemik enflamasyon,

 İmmün disregülasyon, 

 Mikrodolaşım Bozukluğu

 Uç organ hasarı 



SEPTİK ŞOK- TANIM

 Sepsis + Kardiyovasküler disfonksiyon
 Sıvı tedavisine rağmen (> 40 ml/kg- 1 saatte)

 Hipotansiyon

 Metabolik asidoz

 Artmış laktat

 Oligüri

 Uzamış kapiller dolum süresi



SIRS Sepsis
Ağır

Sepsis

Septik
Şok



SEPSİS- NEDEN ??

 Bağışıklık sistemi baskılanması!!

 Konjenital/edinsel immünyetmezlik

 Aspleni

 Organ Nakilleri

 Steroid, kemoterapi, immünsüpresif



SEPSİS- NEDEN ??

 İmmünsistemi baskılanmış hastalarda 
enfeksiyonların %80’inden fazlası endojen 
organizmalarla ilişkilidir

 Septik şok en sık gram negatif bakterilerle 
ilişkili olarak ortaya çıkar, ancak gram pozitif 
bakteriler, mantarlar ya da virüsler de neden 
olabilir. 



SEPSİS- NEDEN ??

 Endotoksinler

 Bakteriler parçalandığında/öldüğünde 
ortaya çıkar

 Dolaşıma karıştığında sistemik inflamatuar 
yanıt ile birlikte doku perfüzyonunu bozar, 
hücre hipoksisi ve ölümüne neden olur..

 Bu nedenle antibiyotiğin ilk dozundan 
sonra kötüleşme görülebilir!!!



ONKOLOJİ- RİSK FAKTÖRLERİ

 Kemoterapi

 Lökosit sayısında düşme

 Mukoza bütünlüğünün bozulması

 Uygulandıktan 7-10 gün sonra etki

 > 7 günden uzun nötropeniler..

 Santral venöz kateterler

 Cerrahi /invazif girişimler

 Floranın değişimi



HEMŞİRELİK BAKIMI

 Oksijen inhilasyonu uygulanan aparatların uygun 
aralıklarla dezenfeksiyonu

 İzolasyon önlemleri  bilinmelidir (odanın kalabalık 
olmaması, yeterli havalandırma sağlanması  hasta 
sağlık personeli ve ziyaretçilerin maske kullanımı 
gibi…)

 Ağız ve yara bakımı, Kateter (santral, üriner vs..) 
bakımı,

 Mukozit derecelendirmesi

 Tpn uygulaması , İlaç uygulamaları ( klinikte en çok 
kullanılan ilaçlar ve yan etkileri )



 Hastanın yeterli ve dengeli beslenmesini 
sağlayabilmek için; beslenme yetersizliğini gösteren 
kilo kaybı, iştahsızlık gibi belirti ve bulguları 
gözlemek, günlük kilo takibini yapmak gerekir. 

 Hastada bulantı-kusma varsa miktarı, rengi ve içeriği 
kayıt edilmelidir.

 Beslenme kuralları (iyi pişmiş yiyecekleri yemesi vs
gibi)



SEPSİS- NEDEN ??

 Nötropeni

 Mutlak Nötrofil Sayısı (ANC/MNS)

 < 500/mm3

 < 100 /mm3 ve /veya > 7 gün ağır nötropeni ise 
sepsis ve septik şok olasılığı çok yüksek!!

 Nötropenik Sepsis!!



KLİNİK- SEPSİS 

 Ateş sepsis ya da septik şok tablosunun 
vazgeçilmez bulgusu DEĞİLDİR!!

 Nötropenik sepsis olgularında ateş olmayabilir..

 Sepsis olgularında başvuru anında

 Genel durumu kötü??,

 Taşikardi,

 Taşipne,

 Sıcak, “flushing”,

 Normal ya da alt sınırda kan basıncı,

 Güçlü nabızlar



KLİNİK-SEPTİK ŞOK

 Genel durumu kötü olabilir ama her zaman 
değil (!?!),

 Taşikardi

 Taşipne

 Soğuk, kuru perifer

 Zayıf nabızlar

 Hipotansiyon, sıvı replasmanı ile düzelmeyen

 Kapiller dolaşımda yavaşlama

 Azalmış idrar çıkışı ya da anüri



İLK DEĞERLENDİRME

 GD iyi? Kötü?Bilinç?

 Hareketsiz? Enerjik? 

 Huzursuz? Sakin?Uyku hali?

 Pembe, sıcak?Alacalı,  Soluk?

 Terleme?

 Zor nefes alma? Hızlı ya da yavaş nefes alma?

 Gözlerde çöküklük, ağızda kuruluk?

 Ağrı ifadesi?



ÖYKÜ

 Fizik değerlendirme sırasında ve vital 
bulguları alırken ayrıntılı öykü !!

 Ateş / yakınma ne zaman başlamış?

 En son ne zaman kemoterapi almış?

 Çevresinde hasta kimse var mı? ( ÜSYE vs.)

 Aşı ya da her hangi bir girişim uygulanmış mı?

 En son ne zaman idrar çıkışı olmuş?



FİZİK MUAYENE

 Enfeksiyon odağı olabilecek bölgeler hızlıca 
değerlendirilmeli,

 Kateter giriş yerleri 

 Ağız içi

 Bez bölgesi

 Deri lezyonları



HEMŞİRELİK BAKIMI

 Cilt ve mukoza enfeksiyon belirtileri ve 
bulguları nelerdir? 

(ateş, kızarıklık, sıcaklık, ödem, 
ağrı/hassasiyet, iltihap oluşumu ve işlevde 
azalma gibi)

 Yapılan işlemler ve enfeksiyon bölgeleri ;



 Hastanın solunum ile ilgili değişikliklerini erken 
belirlemek için; periferler; ısı,renk, nabız 
açısından kontrol edilmelidir

 Hastanın solunumu yeterli değilse;entübasyon
için gerekli malzemeler ve acil ilaçlar bilinmeli.

 Hasta entübe ise yatak başı yüksekliği ve 
aspirasyon prosedürü bilinmeli 



 Günlük idrar miktarında azalma, idrarda 
koku ve renk değişikliği,

 Hematüri ya da glikozüri

 İdrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma 
yakınmaları  yönünden gözlenmelidir



 Dışkı örneği renk, kıvam ve kan olup olmaması 
açısından değerlendirilmeli ve hasta, bağırsak 
alışkanlığında bir değişiklik olduğunda haber 
vermesi konusunda eğitilmelidir.



YAŞAMSAL BULGULAR

 Ateş

 >38,3’C ya da < 36 ‘C

 Erken-sıcak

 Geç-Soğuk

 Kalp atım hızı

 Taşikardi !!!

 Genelikle ateşten önce!!

 Erken-Güçlü nabız

 Geç-Zayıf Nabız

 Solunum sayısı

 Taşipne

 Saturasyon takibi!!

 Kan basıncı

 Erken- Normal ya da hafif 
hipotansiyon

 Geç-Hipotansiyon

 Geç-Kapiller dolum ≥ 3 sn



ÖNEMLİ!!!

 Çocuklar kalp hızını arttırarak kan basıncını 
kontrol altında tutmaya çabalar

 Ateş  ile paralel olarak kalp atım hızı artar

(1 ‘C artış  Kalp hızında 10/dakika artış)

 Kalıcı taşikardi dolaşım bozukluğunun işareti 
olabilir, dikkate alınmalı!!

 Hipotansiyon pediatrik sepsis için geç bir bulgu!!!



 SICAK ŞOK

 Kısa kapiller dolum 

( < 1sn) 

 Sıcak, kuru 
ekstremiteler,

 Güçlü nabız,

 Geniş nabız basıncı

(>40 mmHg)

 SOĞUK ŞOK

 Uzamış kapiller dolum 
(>3 sn)

 Soğuk/alacalı 
ektremiteler

 Zayıf nabız



LABORATUAR 

 Kan sayımı

 Kan gazı ve laktat

 Kan şekeri, Elektrolitler, BFT, KCFT

 PT-aPTT, Fibrinojen, D-dimer

 Kan kültürü, İdrar kültürü

 CRP, prokalsitonin

 Diğer serolojik testler…



LABORATUAR

 Laktik asidoz (>3,5 mmol/L)

 Yaşa göre lökositoz ya da lökopeni

 Trombosit <80 bin/mm3 ya da son 3 gün 
içinde >%50 azalma

 Yaygın damar içi pıhtılaşma

 Kreatinin > 2x normal /bazal değer

 Total Bilirubin > 4 mg/dl, ALT > 2 x normal



SEPTİK ŞOK-TEDAVİ

 “Goal-directed therapy “

 İlk 6 saat için de vital organ perfüzyon ve 
fonksiyonlarını düzeltmek üzere agresif 
sistemik bir  resüssitasyon yaklaşımı

 Sürekli monitorizasyon ve sık aralıklı sistemik 
değerlendirmeler ile erken antibyoterapi ile  
dolaşım bozukluğunun  hızla düzeltilmesi 

 Hedef ilk 1 saat içinde kalp hızını ve kapiller 
dolum zamanının normal sınırlara çekmek!!



ÖNEMLİ NOKTA !!!

 Nötropenik sepsis hızlı ve doğru müdahele 
edilemezse hızla septik şoka dönüşüp ölümle 
sonuçlanabilir!

 Başvuru ile ilk antibiyotik dozu arasındaki 
süre > 60 dakika ise yoğun bakım ihtiyacı ve 
mortalitede anlamlı artışa neden olmaktadır!!









SEPTİK ŞOK-TEDAVİ

 Bilinç durumu/perfüzyon 
değerlendirilmesi

 Havayolu/Solunum desteği
 Başlangıçta %100 O2 aç, satürasyon 

takibine göre Sat  %90-95  olacak 
şekilde devam et

( Sat > %97 ; akciğer ve mikrodolaşım 
hasarı)

 Gerekirse entübasyon!!!

 İntravenöz yol açılması

 Laboratuar testlerinin alınması

0-5 dak.



 IV Bolus sıvı

 20 cc/kg ( 2-3 kez) 
uygulanabilir

 Yüklenme bulguları 
ortaya çıkanan kadar

(HM, raller…)

 Antibiyotiklerin 
yapılması

5-60 dak.



 Hipoglisemi/ 
Hipokalsemi 
düzeltilmesi

 Eğer sıvı tedavisine 
yanıt yok ise inotrop 
başlanması

 Santral IV yol açılması

15-60 dak.



SIVI TEDAVİLERİ

 Hipotansif hasta!!

 Kan volümünü ve basıncını hızla arttırmak 
önemli

 Volüm desteğinin uygun miktarda ve hızda 
yapılması septik şok tablosunda kötüleşmeyi 
önlemede çok kritik bir adım!!



SIVI TEDAVİLERİ

 IV hidrasyon sıvıları
 SF bolus- 20 ml/kg, 5-15 dak ( İhtiyaca göre 

tekrarlanabilir)

 Santral kateterden daha büyük volüm, daha hızlı 

 Vital bulguları sıkı takip

 Kan ürünleri- ihtiyaca göre

 Vazopressörler
 Yeterli sıvı replasmanına rağmen halen hipotansiyon 

varlığında,

 Dopamin, Dobutamin

 Genellikle YBÜ ihtiyacı ile birlikte



ANTİBİYOTİKLER

 Merkezlere  ve hasta özelliklerine göre 
farklılık gösterir,

 Tüm kültür ve kan testleri alındıktan sonra 

 Mümkünse 30 dakika ( < 60 dakika) içinde ilk 
dozları uygulanmalı

 Daha geniş spektrumlu antibiyotikten başla

 İnfüzyon sırasında ve sonrasında yakın izle
 Endotoksinler!!!

 Kötüleşme!!



ÖNEMLİ!!!

 Doğru öykü alınması ve dikkatli ilk bakış

 Sık aralıklarla hastanın bütün olarak yeniden 
değerlendirilmesi

Sık değerlendirme sadece yaşamsal bulguların sık 
aralıklarla alınması demek değildir!!!

 Planlanan laboratuar tetkiklerinin hızlı 
gönderilmesi

 Resüssitasyon sıvı/ilaçlarının hızlı uygulanması



ÖNEMLİ!!!

 Antibiyoterapinin hızla başlanması

 Her türlü durum ya da vital bulgu 
değişikliğinin hızlıca bildirilmesi

 Hastanın dakikalar içinde kötüleşebileceğini 
unutma!!



HEMŞİRE EN ÖNEMLİ EKİP ÜYESİ!!

 Genellikle klinikte ilk temas ve öykü 

hemşireler sayesinde, hastanın 

değerlendirilmesinde en kritik adım

 Öykü alırken ve hastaların vital bulgularını 

değerlendirirken dikkatli ve uyanık olunmalı,



 Hastanın tarafındayız!! 

 Rahatsız edici, akla yatmayan her 

bulgu/belirti/istek ya da hastanın durumundaki 

her türlü değişiklik ekiple en kısa sürede 

paylaşılmalı

 Erken ve doğru müdahale ile septik şok 

engellenebilir/ tedavi edilebilir!!



Sabrınız için teşekkürler…


