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GÖZÜBÜYÜK 



A harfi 



ANAFLAKSİ VAZOVAGAL SENKOP 
Mekanizma MAST Hüc + Bazofil + IgE Bezold- Jarich rflx 

Etyoloji Besinler - İlaçlar Duyusal Travma – Korku 

Deri blg Kızarık Soluk 

Kalp blg Taşikardi Bradikardi 

Lab Histamin – Triptaz yüksek - 



4 

MİKROSİTER ANEMİLER 

(MCV < 80) 

1. Fe Eks Anemisi 

2. Kronik Hst anemisinin GEÇ dönemi 

3. Talesemiler 

4. Sideroblastik anemi 

5. Pridoksin eks (B6) 

6. Bakır eksikliği 

7. Aleminyum Zehirlenmesi 

8. Kurşun Zehirlenmesi 

MAKROSİTER ANEMİLER 

(MCV > 100) 

MEGALOBLASİTİK NON-MEGALOBLASTİK 

1. B12 Eksikliği (eriş: ESS) 

2. Folik Asit Eks (çoc: ESS) 
3. Herediter Orotik Asidüri (Üridin tdv) 

4. DİDMOAD (Tiamin tdv) 

5. Lesch-Nyhan (Adenin tdv) 

1. Miyelodisplastik sendrom (MDS)*** 

2. Aplastik anemi 

3. Alkolik Kr KC hst 

4. Hipotroidi 

5. Hemolitik anemiler 

6. Alkol 

7. Normal YD 

8. Down snd 

9. Diamond-Blackfan (saf eritrosit) 



AĞLAYAN BEBEĞE YAKLAŞIM 

SOR: Ne zamandır ağlıyor, kaçıncı atağı, 
arabada gelirken rahatladı mı, diş çıkartıyor 
mu, emmesi - hareketleri nasıl, günde 5 den 
fazla kusması var mı, fışkırır tarzda ishali var 
mı, kanlı/mukuslu ishali var mı, zehirlenme – 
yabancı cisim asp şüphesi var mı, evde ÜSYE 
olan var mı 
 

BAK: Tamamen soy; uyanık mı, etrafla ilgili mi, 
göz teması kuruyor mu, oynamaya hevesli mi, 
gülümsüyor mu, takipnesi var mı, tüm 
extremitelerini hareket ettirebiliyor mu,  
tırnakları uzun mu bu nedenle korneasını 
çizmiş olabilir mi, gözünde akıntı, çapaklanma, 
sulanma var mı, Kulaktan sümüksü akıntı var 
mı, istismar açısından vücudunda travma izi 
varmı,anal fissürü va r mı, Diaper dermeatit, 
burun akıntısı, hapşırık, öksürük, inguinal herni 
var mı, Penis-klitoris-parmağa dolanmış kıl ya 
da iplik var mı, dehidrate mi 
 
FM: Ateş, KTA > 220 (SVT), DSS, Çekilme, Ral-
Ronküs, FB, basmakla solmayan döküntü, 
Kafatası kırığı, Batın distansiyonu, Batında renk 
değişikliği, Kardiyak Üfürüm, Testiste renk 
değişikliği, Gözde yabancı cisim-Sulantı-Çapak, 
Gastroenterit muayenesi, AOM, Omfolit 
kızarıklık-akıntı-kötü koku var mı, kol ve bacak 
hareketleri, Lp (özl 2 ay altı) 
 
LAB: Tüm hastalardan TİT görülür (İYE aralıklı 
olarak iyi görünebilir),Klinik şüphede AFR dahil 
rutinler görülür. Travmalarda ext grafileri ve 
kranial BT , üfürümde EKG ve gerekirse EKO. 
İnvaginasyon şüphesinde ADBG-BatınUS 



ANEMİLİ  
HASTAYA 

YAKLAŞIM 



YD DA ANEMİYE YAKLAŞIM 
DÜŞÜK Hb 

Rtc BAK 

Rtc düşük Rtc Yüksek ya da Normal 

Konj. Hipoplastik anemi Drekt Coomb’sa bak 

Drekt Coomb’s negatif Drekt Coomb’s pozitif 

İMMUN HEMOL. ANEMİ 
•ABO uygunsuzluğu 
•Rh uygunsuzluğu 
•Minör kan gr. Ugy (Kell vb…) 

MCV ye bak 

MCV normal ya da yüksek 
MCV düşük 

Kronik İU kan kaybı 
Alfa talesemi sendromları PY yap 

PY anarmalse 

•Herediter Sferositoz 
•Herediter eliptostoz 
•G6PD eksikliği 
•PK eksikliği 
•DİC 

•Nadir görülen nedenleri düşün 
•Hekzokinaz eks vb… 

PY Normalse 

KAN KAYBI DÜŞÜN 
•İyatrojenik (kan almaya bağlı) 
•Fetomaternal/Fetoplasental geçiş 
•İkizden ikize tf 
•İç kanama (KC-Dalak-Adrenal-İKK) 

•Enfeksiyon 



ARTRİTLER 
ATEŞ + MONOARTRİT ATEŞSİZ MONOARTRİT 

ATEŞ +POLİARTRİT  
(ENFEKSİYÖZ-

İNFLAMATUAR) 

 ATEŞSİZ  
POLİARTROPATİLER  

Enfeksiyöz artritler 
 Ailevi Akdeniz Ateşi 
 Akut Romatizmal Ateş 
 İnflamatuar Barsak hst.  
Behçet Hastalığı 
SLE 
sJİA 
 Oligoartiküler  JİA Tip-1 
 Kalça Tenosynoviti 
 Hemofilik Hemartroz 
  Maliğniteler 

 

Travmatik artrit 
Spondiloartropatiler 
 Legg-Calve- Perthes 
Hastalığı 
 Osgoot-Schlatter Hastalığı 
Oligoartiküler  JİA Tip-2 

Sepsis 
Viral Enfeksiyonlar 

•PVB-19 
•Kızamıkçık  
•Kabakulak 
•EBV 
•CMV  
•HIV 
•HHV 

Mikoplazma 
Poliartikuler JİA (RF +) 
 SLE 
 Hemoglinopatiler 
Maliğn Hastalıklar 
Bakteriyel Enfeksiyonlar 

•Brucella, 
•Salmonella 
•Lyme 

Poliartikuler JİA (RF -) 
JspA 
Hipermobilite 
sendromu 
Post enfeksiyöz 
artritler 
Fibromiyalji Sendromu 
 



ARTRİTİN ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDA 
ÖZELLİKLERİ 

Tanı 
Simetrik 

asimetrik 
Mono Oligo Poli 

Büyük 

Küçük 

Periferik 

Aksial 

Alt-üst 

Eks.. 

En sık tutulan  

eklemler 

JİA 
Simetrik 

Asimetrik 

 

+ + + B/K Periferik A/Ü 
Diz, MKF;MTF, 

PİF, DİF 

ARA Asimetrik + - - Büyük Periferik 
A/Ü 

 

Diz , Ayak 

bileği,  

Dirsek 

JspA Asimetrik ++ + - Büyük +/+ Alt Diz, SİE 

PsA Asimetrik - - + Küçük Periferik +/+ DİF  

ReA Asimetrik ++ + - Büyük Periferik 
A/Ü 

 

Diz, DİF, Dirsek 

MKF, SİE 



Bulgular POST STREPTOKOKSİKReaktif Artrit ARA 

A grubu stereptekok öyküsü + + 

Artrit’in ’özellikleri 

Simetrik 

Gezici 

Küçük eklem, 

aksial eklem 

Artritin süresi 

ASA ve NSAİD yanıtı 

 

+ 

_ 

+ 

+ 

1-56 hafta 

az 

 

- 

+ 

Nadir 

_ 

4-8 hafta 

Belirgin 

Kardit - Miyokardit,valvulit % 6+ % 10 sessiz kardit  % 50 

Eritema marginatum _ + 

Subkutan nodüller _ + 

Sabah tutukluluğu + _ 

PSAGN ? + - 
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AŞILAMANIN KONTRAENDİKE OLDUĞU DURUMLAR 

Ağır hastalık tablosu (Sepsis) 

O Aşıya karşı geçirilmiş Anaflaksi öyküsü (allerji değil !!!) 

CANLI AŞILARIN KONTRAENDİKE OLDUĞU DURUMLAR 

Doğumsal ve Edinsel immn ytm 

Malign hastalığı olan ve KT alan hastalar (KT sonrası 6 bekle) 

Steroid tdv alan hastalar 

RT alan hastalar 

Cilt enfeksiyonları olanlar 

Hamileler  

Evde immün yetmezlikli biri varsa OPV yerine IPV (Salk) yapılır 
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ARİTMİLER ve EKG bulguları 
Varyant Anjina  Geçici ST yükselmesi olur 

MVP  İnferiyor derivasyonlarda T negatifliği olur 

WPW snd PR kısalır. QRS’in başında Delta dalgası görülür ve QRS geniştir 

Atrial Flatter RR düzenli. P dalgası yok 

Atrial Fibrilasyon RR düzensiz, P dalgası yok 

Atrial Ektpik Vuru P dalgası (+), QRS dar 

AV Nodal Ektopik Vuru P dalgası Yok, QRS normal, Hız normal 

Ventriküler Ektopik Vuru (VES) P dalgası yok, QRS geniş 

Sinüs Taşikardisi Hız = 100 - 150 

Supraventriküler Taşikardi Hız > 150 (2 QRS arasında 2 büyük kare varsa) + QRS dar/normal 

Ventriküler Taşikardi Hız > 150 (2 QRS arasında 2 büyük kare varsa) + QRS geniş (3 küçük kareden) 

1. Derece Blok Sadece PR uzun (PR > 0.20) 

2. Derece Blok 
Mobitz Tip-I: PR gittikçe uzar ve sonuçta bir P dalgasına QRS yanıtı yoktur 
Mobitz Tip-II: PR aralığı sabittir ve fakat bazı P dalgaları iletilmez 

3. Derece Blok P ler kendi aralarında, QRS ler kendi aralarında düzenlidir. QRS geniş,Kalp Hızı < 40 
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ARA TANI KRİTERLERİ 
MAJÖR KRİTERLER Minör Kriterler 

Kardit: 
*Prognozu belirler ,EÖ bulgudur – PANKARDİT dir, Sekel bırakır 
*Perikardit : En Az tutulan ,Seröz-Seröfibrinöz dür,Tamponad’a neden olmaz 

*Miyokardit : ES ölüm nedenidir, Aschof cisimleri burada,Taşikardi,Gallop,KMG 

*Endokardit: ES tutulan yerdir ve ;  

      1.ES: MK – 2.ES: AK – En Az: PK , Mc-Callum 

1. Artmış Akut Faz Reaktanları 
2. Sedim Artışı 
3. CRP (+) 
4. Lökositoz-Nötrofili 
5. Artirit yoksa Artralji 
6. Ateş (> 38 C) 
7. Daha önce geçirilen Poliartrit – Kardit öyküsü 

8. EKG: Karditi yoksa : PR-QT uzaması Poliartrit  
*Gezici-Asimetrik-Steril Artritdir.Vertebra ve Boynu  tutmaz 
*ES görülen Mj blg dur 
*Salisilata  ÇOK İYİ ynt verir,Sekel bırakmaz 

Syndenham Kore  
*Tek başına tanı  koydurur. Varsa tanı için destekleyici bulgu aranmaz 
*Tdv: Haloperidol,Fenobarbital 

TANI:  
Primer atak:  
   İki major kriter veya bir major, iki minör kriter +  
                                             geçirilmiş AGBHS 
gösterildiğinde 

Rekürren atak,  
   İki minör kriter +  geçirilmiş AGBHS gösterildiğinde 

Sydenham korea, Tek başına yeterli 

Tesadüfen saptanan romatizmal kardit, Tek başına 
yeterli 
Kronik kapak lezyonu (mitral stenoz, yetersizlik 
ve/veya aort kapak hastalığı, Tek başına yeterli 

Eritema Marginatum  
*En Çabuk kaybolan mj bulgu, En Az görülen majör bulgu,yüzde olmaz 

Deri altı nodüller 

DESTEKLEYİCİ BULGULAR 

1. Yakında Geçirilmiş KIZIL enf 
2. Boğaz Kült de AGBHS üremesi 
3. ASO ve diğer Sterptokok titrelerinin artması (ASO > 200) 



ANNE SÜTÜNÜN KE OLDUĞU DURUMLAR 
1. Annenin HİV ile enfekte olması 
2. Annenin HTLV 1-2 ile enfekte olması 
3. PM bebeğin annesinin CMV IgM pozitif olması 
4. HBV aşısı ve HBV Ig yapılmamış bebeğin annesinin HBsAg pozitif olması 
5. Annenin aktif TBC olması 
6. Meme absesi (S.aureus) mastitli anneninin mastitli memesinden emzirme 
7. Suçiçeği geçiren annenin aktif yaralarının örtülmneden emzirmesi 
8. Annede Tifo ve Sıtma varlığı 
9. Anne meme Ca ise 
10. Bebekte galaktozemi varsa 
11. Bebekte sepsis ve konv varsa hst aktif dönemi geçene dek 



EMZİRME ŞEKİLLERİ  

Çanta Pozisyonu  Yatar Pozisyon  

Beşik pozisyonu Çapraz Beşik pozisyonu 

Anne Memesi Emzirmenin Resimlerle 
Aşamaları 



NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ 

1. Bir haftadan daha fazla süren ateş hikayesi.  

2. Ateşin hastane ortamında tespit edilmesi 

3. Hastanede anamnez, fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri ile 1 haftadan daha 

uzun sürede ateşe neden olabilecek bir hastalık saptanamaması. 

AORT KOARKTASYONU 

• Diferansiye Siyanoz (alt ext üst ext ye göre siyanoze) 

• Üst ekst oksijen farkı (üst ekst KG pO2 ve SaO2 > alt ekst KG pO2 ve SaO2 ) 

• Üst Ekstremitede KB yüksekliği  

• Sırtta Mid-Sistolik  ejeksiyon Üfürümü 

• Üst-Alt ekst. Nbz farkı vardır ve Femoral nbz alınamaz 

• Baş Ağrısı 

• İntermittan Kladikasyo 

• TELE: Kalp ytm geliştiyse KMG, Pulmoner damarlanma artışı, Kostalarda 

Çentiklenme,E şeklinde Özefagus 

• TDV: PGE1 infüzyonu ile amelyata kadar ductus açık tutulmalıdır ki Sisteme 

kan gitsin 



ATEŞLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM 

ATEŞİ OLAN YD YAKLAŞIM 

- Küvöz ısısnı kontrol et, 
- Dehidratasyonu değerlendir, 
- Ateş odağını ara 



NEDENİ 
BİLİNMEYEN ATEŞE 

YAKLAŞIM 



ACİL HASTALIK GÖZLEM ÖLÇEĞİ 



AKCİĞER GRAFİSİNDE DİFFÜZ İNFİLTRASYONLA GELEN HASTADA AYRICI TANISI 





AKUT BAKTERYEL SİNÜZİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM 



ASTIM ATAĞINDA 
GELEN ÇOCUĞA 

YAKLAŞIM 



AKUT KONSTİPASYONA YAKLAŞIM 



ALT VE ÜST GİS KANAMA NEDENLERİ 



AMBİGUS GENİTALİA YA YAKLAŞIM 



RKM AİS 5a-eks TURNER 

•SADECE ORGAN YOK 
•Mülleryen Agenezi 
•Overinde MİF salgılayan 
sertoli bulunması 
•İçi,dışı DİŞİ 
•Over (+)  
•Testis (-)  
•Kıl (+) 
•Meme (+) 
•Kör Vajen  
•Renal-İskelet Anomalil. 
•Taşıyıcı anneyle 
GEBE kalabilir 

•Testesteron var  
•ama Rsp YOK 
•İçi boş - Dışı Dişi 
•Testis (+) [ing kanalda] 
•MİF var [Müller yok] 
•T var, rsp yok [Wolf yok] 
•Over (-) 
•Kıl (-)  
•Meme (+) (aromatizasyon 
ile Ö mg) 
•Kör Vajen 
•Uzun önikoid vicut 
•Testisleri Puberteye  
Kadar ÇIKARTMA 
•XR 

•Reifenstein Snd: 
İnkomplet AİS dir. Dış 
genitaller virilize olmuş 
gibi görülür 

 
•5-a Redüktaz Eksik 
•DHT oluşamaz 
•İçi erkek – dışı dişi 
•Testesteron VAR 
•Over (-) 
•Testis (+) 
•Kıl (+) 
•Meme (-) 
•Kör vajen 
•Kliteromegali var 
•Testisleri HEMEN 
Çıkart ! (Virilize olmasın) 
•KeTn: T / DHT oranı 
•OR 

 

•Saf gonodal Disgenezi 
•SRY defektli 
•İçi dişi – Dışı dişi 
•Tamamen Kadın  
Görünümünde (En kadınsı) 
•Testis (+) [Streek Gonad] 
•MİF yok [Wolf yok] 
•Testesteron (-) 
•Östrojen (-) 
•Meme (-) 
•Menarş olmaz 
•E ile kanar (uterus (+)) 
•Oosit Donasyonuyla 
GEBE kalır. 
•Testisleri HEMEN 
Çıkart !  
(Disgerminom, 
Gonadoblastom) 
•Erkek yalancı hermofrodit 

•STREAK gonad 
•Barr cismi yok 
•E çok az 
•Primer Amanore’nin ESS 
•Karyotip bak 
•Meme (-), Kıl (-) 
•At nalı böbrek 
•Aort Koarktasyonu (KDH) 
•Biküspit Aort kapağı (Pedi) 
•Otoimmün troidit, DM, HT 
•Oosit Donasyonuyla 
GEBE kalabilir 
•Boy kısa (En belirgin özl) 
•Zeka Normal*** 
•Yele Boyun 
•Kalkan Göğüs 
•Düşük saç çizgsi 
•Doğumda ödem 
•Pigmente nevüs 
•Kubitus Valgus 

Swayer Turnerin  
Daha uzun boylusu  

ve güzelidir 
EÇ erkek 



ASİDOZ VE ALKALOZ DA KLİNİK BULGULAR 

Metabolik alkaloz da idrar cl bak. İdrar cl < 10 ise hipovolemi düşün, hidrate et,  
İdrar cl < 20 ise mineralokortikoid fazlalığı yapan hst düşün 



ARDS SKORLAMA 



AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (AAA) TANI KRİTERLERİ 



ATOPİK DERMATİT 

1) Pruritis (Kaşıntı) olması 

2) Erken yaşta başlaması (2 aylıkken başlar, 2 yaşında biter) 

3) Tipik morfolojik dağılım (Ç:Yüzde,Extansör bölg - E:Flexör bölg) 

4) Kronik ve tekrarlayıcı olması 

5) Atopik Aile öyküsü olması 

TANI KRİTERLERİ 

• Tip 1 HS Rx dur 
• %80 nine Astım (Weezing) ve Allerjik rinit eşlik eder 

• Büyüdükçe geriler 

• Serum IgE yüksektir 

• AD de ES eşlik eden enf etkeni: Staf.aureus dur 

 

KÖTÜ PROGNOZ GÖSTERGELERİ 

• Erken başlangıç, Yaygın tutulum,Astım ya da allerjik rinitle beraberlik, yüksek IgE, Aile öyküsü 



ÜST ZON 
1. Kömür 

2. Silikozis 

3. Berilyozis 

4. Sigara 

5. Sec TBC 

6. V/Q yüksek 

7. RA 

8. Ankikozan Spondilit 

9. Lobüler Pnömoni 

10. İntersitisyel Pnömoni 

11. Aspirasyon Pnömonisi 

12. Sentroasiner Amfizem 

ALT ZON 
1. Bronşektazi 

2. Asbest (Diffüz) 

3. Panasiner Amfizem 

4. AAT eks 

5. İdiyopatik Pulmoner Fibrozis 

6. Lober Pnömoni 

7. Pulmoner sekestrasyon anomalisi 

Prm TBC 

HİLUS 

Sarkoidoz 

Berilyoz  

PLEVRA 

1. Asbestozis 

2. Mezotelyoma 

3. SLE  

Sağ AC Alt lob 

Kist Hidatik 

(KC komşuluğu) 

AZİGOS LOBU  

•Sağ Azigos arterin AC’e gömülmesi ile oluşur 

•Sağ AC üst Lobda 

•AC’in ES Konj.Anomalisidir 

•Rdy de Fissürün görülmesi ile tanı konur 

Sol AC üst lob 

Konj.Lober 

Amfizem 
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AĞIZ İÇİNİ 
TUTAR TUTMAZ 

•Eritema Multiforme Major (TEN) 
•Licken Planus 
•Büllöz-Skatrisyel Penfigoid 

•Eritema Multiforme Minör 
•Psöriyazis 
•Penfigus Faliacus 
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ANA (+) HASTALIKLAR 
•Dermatomyozit 

•Vaskülitler  (ANA (+) En Az görüldü: HŞP) 

•Oligoart. JRA 

•Skleroderma 

•SLE 

•İlaca bağlı Lupus 

•Kr. Aktif Hepatit 

•EMN 

•FAMHİPPS ilaçları 

•Kronik Hiperekstansibilite 



ABY – KBY İZLEMİ 

BATIN US: 
 

PAAC: 
 

ADBG: 
 

EKLEM GRAFİSİ: 
 

DİĞER: 
 
 
 
 

KLİNİK 
VA: 
ATEŞ: 
TA: 

PTÖ: 
 

AC: BATIN: KVS: MSS: 

HMG 
HB: PLT: WBC: 

 
DİĞER: 

BK 
BUN: ÜRE: KR: 

 
NA K P CA MG 

TİT 
DANSİTE PH BLG: MİKROSKOPİ 

 

AÇT 
ALDIĞI: ÇIKARDIĞI: BALANSI: DİÜREZİ: 

 

KG 
PH: PCO2 

 
PO2 HCO3 



ABY – KBY İZLEMİ 

KLİNİK 
VA: 
ATEŞ: 
TA: 

PTÖ: AC: BATIN: KVS: MSS: 

HMG 
Hb: PLT: WBC: 

 
Diğer: 

BK 
BUN: ÜRE: Kr: 

 
Na K P Ca Mg 

TİT 
dansite ph BLG: Mikroskopi 

 

AÇT 
Aldığı: Çıkardığı: Balansı: Diürezi: 

 

KG 
pH: PCO2 

 
PO2 HCO3 

KLİNİK 
VA: 
ATEŞ: 
TA: 

PTÖ: AC: BATIN: KVS: MSS: 

HMG 
Hb: PLT: WBC: 

 
Diğer: 

BK BUN: ÜRE: Kr: Na K P Ca 

TİT 
dansite ph BLG: 

 
Mikroskopi 

AÇT 
Aldığı: Çıkardığı: 

 
Balansı: Diürezi: 

KG 
pH: PCO2 

 
PO2 HCO3 



B harfi 



GEBELİK YAŞININ BELİRLENMESİ (YENİ BALLARD SKORLAMA YÖNTEMİ) 



GEBELİK YAŞININ BELİRLENMESİ (YENİ BALLARD SKORLAMA YÖNTEMİ) 



BİRİM DEĞİŞİMİ 

1 ölçek: 5 ml 

1 cc ; 10 dizyem 

1 dizyem ; 4 ünite 

1 cc ; 20 damla 

1 cc ; 40 ünite 

1 ml : 1 cc ; 10 dizyem ; 1 cm3 

10 ml : 10 cc 

10 cc : 100 dizyem 

100 ml : 1 dl 

1 tatlı kaşığı: 5 ml 

1 çay kaşığı: 2,5 ml 

Bir kahve kaşığı : 4 cc su  

Bir tatlı kaşığı : 10 cc su : 12 cc şurup 

1 gr : 1000 mgr 

BÖBREK YETM. İNDEXİ 
ABY = (idrar Na X kan Cr) / idrar Cr 



BÖBREK YTM AYIRICI TANI 

Test Prerenal  RENAL 
BUN/PCr oranı >20:1 10-15:1 

İdrar tahlili 

Normal veya normale yakın: 

• Nadir hücreler 

• Hyalin slendirler 

• Granüler slendirler (çok sayıda) 

• Tübül epitel hücreleri 

• Epitel hücre slendirleri 

İdrar Na <25 meq/l >40 meq/l 

FENa < %1 > % 2 

İdrar osmolaritesi > 500 mosmol/kg 300-350 mosmol/kg 

Yd da BÖBREK YTM AYIRICI TANI 
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BİLİRÜBİN ARTIŞI 

İ.BiL  ARTIŞI D.BiL  ARTIŞI 
1. Gilbert 

2. Crigler najar 

3. YD fizyolojik sarılığı 

4. Anne sütü sarılığı 

5. İntestinal obstrüksiyon !!! 

6. ABO ve rh uyuşmazlığı (hemoliz) 

7. G6PD eksikliği (hemoliz) 

8. Exstravazasyon (hematom:hemoliz) 

9. Polisitemi (hemoliz) 

10. Hipotroidi 

11. Lucey-priskol snd 

12. Tirozinemi-galaktozemi 

13. Sepsis 

1. Rotor 

2. Dubin-jonson 

3. Kf 

4. Alagille snd 

5. Hepatit - siroz 

6. Östrojen 

7. Exstrahepatik tıkanmalar (taş) 

8. İntestinal obst 

9. Sklerozan kolanjit 

10. Sepsis 



a.Bronşiolitte NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERİLMELİDİR 
1. Başlangıçta ateş 38 derecenin üzerinde ve 3 gün yüksek gitmişse. Ya da ateşi yokken 

sonradan ateşi olmuşsa 
2. Konjonktivit varsa (Klamidiya?) 
3. PM – İmmün ytm – Ventilatörde – BPN öyküsü olan bir hasta ise 
4. WBC > 1500, CRP > 4, PCT > 0,1 
5. PA ACde parankimal tutulum varsa 

BPN DE NE ZAMAN TEKRAR PA AC ÇEKİLMELİDİR 
1. 72 saat sonra tedaviye yanıt vermeye başlamışsa taburculuğa dek çekilmez 
2. Ancak 72 saattir tedaviye cevap vermemiş ise çekilmelidir 

BOS - LOMBER PONKSİYON 
•BOS BK kodlat (BOS protein – Cl - Glukoz), Thoma lamını hazırla, 2 kuru tüp hazırla, eş zamanlı KŞ bak, 1 kanlı – 
1 çikulatalı kültür kabı hazırlat, Pandy tüpü hazırla, hastayı monitörize et 
•Hastayı ketamin ve adrenalin ile anesteziye al 
•3 defa merkezden dışarıya doğru batikon ile sil 
•Yine merkezden dışarıya doğru kurula ya da 3 dk kurumasını bekle 
•İğne ile aralıktan gir, İğneyi umblicusa doğru ilerlet , yumurta kabuğu sertliğinde ki durayı geç (hisset) 
•İğneyi çek, bak BOS akıyor mu? Akmıyorsa iğneyi tekrar yerine yerleştir biraz daha ilerle 
•Kültüre hemen ekim  yap. Kültür kabının birkaç yerine 5-6 damla damlat 



AKUT BRONŞİOLİTTE KLİNİK SKORLAMA 
APNE ve SİYANOZ VARSA SKORLAMA YAPMA DREKT AĞIR HASTALIK KABUL ET !!! 

0 1 2 3 

GENEL 
DURUM 

NORMAL HAFİF HUZURSUZ 
HUZURSUZ VE 
BESLENMESİ AZALMIŞ 

BESLENMESİ 
AZALMIŞ VE 
BİLİNÇ 
DEĞİŞİKLİĞİ VAR 

SOLUNUM 
SAYISI / dk 

< 30 30-45 46-60 > 60 

HIŞILTI YOK 
EKSPİRYUMDA 
STETESKOP İLE 
DUYULUYOR 

EKSPİRYUMDA 
STETESKOPSUZ 
DUYULUYOR 

İNSPİRYUM 
EXPİRYUMDA 
STETESKOP İLE 
DUYULUYOR 

ÇEKİLME YOK İK TRAKEOSTERNAL BKS 

•1 – 3 PUAN: HAFİF HASTALIK 
•4 – 8 PUAN: ORTA DERECE HASTALIK 
•9 – 12: AĞIR HASTALIK 



AMBİGUS GENİTALİA-b hcg uyarı testi 
Amb. Genitalia olgu, kr yapısı 46,XY ise bu test 5-alfa redüktaz eks  mi? Yoksa AİS ayırıcı tanısını yapar 

 

1. Bazal Testesteron ve DHT alını 
2. 5000 ü/m2 b-HCG IM tek doz uygulanır ve 24 saat sonra Testesteron ve DHT alınır 
 CHORAGON 5000Ü AMP  

 
• B HCG verilince yanıt varsa: 5alfa redüktaz eks ya da AİS 
• B HCG verilince yanıt yoksa: LH duyarsızlığı, Testesteron sentez kusuru 
• B-HCG verdiğinde T artıyor DHT artmıyorsa 5 alfa red. Eksikliğidir 
• B-HCG verildiğinde T de artıyor DHT da artıyorsa AİS dir 



Akut BRONŞİOLİTE 
YAKLAŞIM 



AKUT BRONŞİOLİTE YAKLAŞIM  VE ALGORİTMASI  

HAFİF ORTA AĞIR 

APNE Yok  Yok  Var  

DSS < 50 50-70 > 70  

KTA < 140 140-160 > 160  

ÇEKİLMELER Hafif  Orta  Ağır  

SaO2 < 93 85-93 < 85  

SaO2 > 93 için gerekli FiO2 - 21 (oda havası) – 40 (maske ile 5 lt/dk) > 40 (maske ile > 5 lt/dk) 

Hasta saptanan en ağır kriterin uyduğu apırlık derecesinde kabul edilmelidir 
DSS < 48 olan bir bebeğin apnesi de oluyorsa ağır bronşiolit, SaO2: 90 ise orta derecede bronşiolit kabul edilmelidir 

AKUT BRONŞİOLİTTE TEDAVİ ALGORİTMASI 

HAFİF ORTA AĞIR 

EVDE TEDAVİ 
•Aileye: Hızlı soluk alma, hışıltı, morarma, 
soluk alıp verirken zorlanma, çekilmeler, aşırı 
irritabilite durumlarında başvurmalarını. Bu 
durumlarda çocuğun beslenmemesini, 
beslenmenin yatarken olmamasını, yanında 
sigara içilmemesini, odanın nemlendirilmesini, 
sobanın tütmemesi gerektiğini anlat. Acil 
durumlarda hemen bunun dışında 1-2 gün 
sonra kontrole çağır 

HASTANEYE SEVK 
•Puls oksm. Bağla SaO2 izle 
•Orali kes, IV sıvı desteği ver 
•VENTOLİN AMP VA x 0,15 cc + 2,5 cc SF neb 
•ADRENALİN 1/1 AMP  s: 1 AMPUL + 2 cc SF NEB 

HASTANEYE YATIŞ (YB) 
•Puls oksm. Bağla SaO2 izle – KG izle 
•Orali kes, IV sıvı desteği ver 
•VENTOLİN AMP S :VA x 0,15 cc + 2,5 cc SF neb 
•ADRENALİN 1/1 AMP  S: 1 AMPUL + 2 cc SF NEB 
•PREDNOL – L 250/4cc amp S: 1-2 X  1-2 mgr/kg 

YATIR 

Düzelirse 

Düzelmezse  

Ağırlaşırsa 

Yanıt varsa 
tedaviye 
devam et 

Yanıt yoksa 
Solunum 

yetmezliği  
MV düşün 



BRONKOPNÖMONİLİ (BPN) HASTAYA YAKLAŞIM 



BOS BİYOKİMYA DEĞERLERİ 

BULANIK BOS 
1) > 200 / mm3 BK (>200-400) 
2) > 400 / mm3 eritrosit 
3) 100.000 CFU /ml bakteri    
4) Protein > 100 mg/dl 

LÖKOSİT MİKTARI 

< 1 yaş 0-30 mm³ 

1-4 yaş 0-20 mm³ 

5 yaş-puberte 0-10 mm³ 

Erişkin  0- 4  mm³ 

BOS ERİTROSİT MİKTARI 

Yeni doğan 0-675 /mm³ 

Erişkin  0- 10 /mm³ 

BOS GLUKOZU:  

•Eş zamanlı kan glc / BOS glukozu: normal değeri 0.6 (< 0,6 anormal değerdir). Ancak KŞ 700 olan hastada BOS glk 0,4’e kadar düşebilir 

•< 40 mg/dl BOS glukozu daima patolojiktir. Düşük BOS glukoz düzeyi bakteriyal ve fungal menenjitte olur. Tdv sonrası BOS glc protein ve hücreden daha önce düzleri 

BOS PROTEİNİ 

•BOS proteini normalde 23-38 mg/dl  (YD’da 20-170 mg/dl) 

•1000 eritrosit proteini 1 mg/dl arttırır. Bakteriyel menenjit’de BOS proteini >50 mg/dl . Prt 150 gr/dl olursa ksantokromik, 1,5 gr/dl üzerine çıkarsa BOS da ağ manzarası olur.  

•BOS protein < 100  viral / > 220 mg/dl  Bakteryel 

BOS KLOR 
•BOS klor düşüklüğü bakteriyel menenjitlerde görülür,  
•Glukoz ile beraber klorun düşmesi tbc. menenjit için tanısal önemini  



ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDA AYIRICI BOS BULGULARI 
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BRAKİYAL PLEKSUS ZEDELENMESİ 
ERB-DUCHENNE KLUMPKE 

C 5-6 C 7-8 , T 1 

Doğumda Omuz Takılır boyun gerilir Doğumda Aksilla Gerilir 

Düşük El (Bahşiş Eli) Düşük El (Bahşiş Eli)-Horner Snd (T1) 

Yakalama Refleksi (+) Yakalama Refleksi (-) 

Moro (-) Moro (+) 

Proksimal Etkilenmiş Distal Etkilenmiş 

TDV : Kol Eskrimci Pozisyonunda İmmobilize edilmeli 

Erb’in “E” harfi Klupmke’nin “K” harfinden önce gelir, 
Herşey Erb’de ÜSTTEDİR 



Term – 2500 gr > 
Prenatal başlangıçlı 
GH tdv den Eİ fayda gören grup 
•İUGG 
•KROMOZOM ANOMALİLERİ 
•SENDROMLAR  

Term – 2500 gr < 
Postnatal başlangıçlı 
Öncelikle kronik hastalığı ekarte et, Nelere bakılmalı; 

•TİT,BK,HMG, SEDİM, Gaytada parazit, Tüm Kültürler, Ter testi, 
İGF1, İGF-BP3, TFT (Hipotroidi ) , LH-FSH (Erken puberte), 
Çölyak Ab (AGA-AEA, kr ishal), Adisson, Cushing (24 saatlik 
Kortizol), EKO (doğçkalp hst),  Batın - pelvik US, Kranial MR 
(Kraniofarengioma), Göz muayenesi, Gen analizi 

 

ORANTILI BOY KISALIĞI 
SDS HESAPLA 

 

ORANTSIZ BOY KISALIĞI 
Nelere bakılmalı: 
•Tüm iskelet grafileri 
•İdrarda mukopolisakkarit 
•Ca-P-ALP 
•Gen analizi 
1) İSKELET DİSPLAZİLERİ (alt ext > üst ext) 

•Akondroplazi  (Fibroblast büyüme faktör-3 mutasy.) 
•Hipoplazi  
•Osteogenezis imperfekta 
•Mukopolisakkaridozlar  

2) RAŞİTİZM 
3) RADYASYON ETKİSİ  

Kronik hst ekarte ettiysen  
Üst ekst/Alt ekst oranı bak: Oturma boyu / Tam boyu - Oturma boyu 
ve bu sonuç yaşına göre normal ise boy kısalığı orantılıdır 

(SDS : -2 [3p<]) 
NORMALDİR 

 

(SDS : -2;-3 ARASINDA [3p-1p]), 3 yaş üstü çocukta 
BÜYÜME HIZINA BAK (6 aylık aralarla); 
•0-6 ayda 16 cm 
•8-12 ayda 8 cm 
•1-2 yaşta yılda 10-12 cm 
2-4 yaşta yılda 7 cm 
4 yaştan puberteye kadar yılda 5-6 cm 
Uzuyor mu? 
 

(SDS <-3 ARASINDA [1p>]) 
GH UYARI TESTLERİ YAP 

EVET, NORMAL 
     KY BAK 
KY normalse:  
  ABBO ile Ailevi (genetik) BK dır, Ailede HAFİF ! İskelet displazileri var mı dikkat et. 
  TY=KY, ağırlık normaldir, puberte gecikir, sonradan uzar,anne-baba boyunu yakalar 
KY geri yse: 
  Konstitüsyonel BK dır, sonradan uzar 
  TY>KY, ağırlık pers. Geri kalır, puberte gecikir, anne-baba boyundan kısa kalır 
 

HAYIR, UZAMASI YETERSİZ 
GH UYARI TESTLERİ YAP 

ÇOCUK ; -3 SDS ALTINDAYSA 
YA DA PUBERTEYE YAKLAŞMIŞSA  

HEMEN  UYARI TESTLERİ PLANLANIR 
PUBERTENİN GÖSTERGELERİ; 

•KIZLARDA MEME GELİŞİMİ OLMASI 
•ERKEKLERDE TESTİS HACİMİ > 4 ML  OLMASI 

BOY KISALIĞI İlk defa görülen çocukta boy 3p değerine yakınsa 4-6 ay 
Boy ölçümü yapılarak kontrole çağırılmalı 



LDOPA TESTİ 
•Gece açç kalması gerekmez ancak testi yaparken çocuk aç kalsın, çünkü madopar kusturur 
•Madopar 250 mg TB (L-dopa) 
•15  kg altına : 125 mg Madopar 
•15-30 kg arasına: 250 mg Madopar 
•30 kg üstüne : 500 mg Madopar ver 

0. dk: PRL – GH al, sonra Maodpar içir 
30. dk: GH 
60.dk: GH 
90.dk: GH al 

KŞ<50 şken GH,PRL, Kortizol artmışsa GH eks yoktur 
 

  TESTİ 
•Çocuk gece 00:00 dan sonra aç kalır 
•Cebine 10 cc %10 dex koy 

•O.dk: KŞ (strip) – GH  – Kortizol – BK (KŞ) – PRL al, daha sonra yeni açılan damar yolundan ya da drekt IV olarak 
İnsülin enjektöründe 0.1 Ü/kg insülini SF ile sulandır ver. 
•30.dk: KŞ (strip) – GH  
•60.dk: KŞ (strip) – GH – Kortizol  
•90.dk: KŞ (strip) – GH  

•Eğer KŞ < 50 olmazsa 2. bir İnsülin dozunu 0,15 Ü/kg dan yap 
•KŞ 50 nin altına düştüğünde dextroz puşele, KŞ ni 50 nin altına indirmek demek testin amacına ulaştığının 
göstergesidir. Artık dextroz puşele, çocuğu riske atma, ama değerler görülsün diye testi sürdür 
•KŞ<50 şken GH,PRL, Kortizol artmışsa GH eks yoktur 



ORANTISIZ BÜYÜME 

•Bacaklar < Gövde = İskelet displazileri düşünülür 

•Gövde < Bacaklar = Kemik metabolizma bozuklukları, depo 
hastalıkları, Osteogenezis İmperfekta, Mukopolisakkaridoz 
düşünülür 

 

BOY KISALIĞINDA TY-KY-BY İLİŞKİSİ 



•İlk 4-5 gün verilen sıvı 125 ml/kg/G’ ü geçmemelidir. 6. 7. 8. günlerde 150 ml/kg/G olacak şekilde 4 
saat aralıklarla beslenebilir. 
•YKD : 100 ml’ sinde 135 kcal enerji ve 3 gr protein içerir. (max 2-3 hafta) 
    Potasyum : 4-6 mEg/kg/G,  KCL (7.5 gr KCL 100 ml suda eritilir 4ml/kg = 2 hf) 
    Magnezyum: Asetat ve klorür tuzları oral tedavi için tercih edilir.1-2 mEg/kg/G= 1-2 hf. Mg 
hidroksit kullanılacaksa 60 mg /kg/G (max) 300 mg) 
•Tek doz Hastanın genel durumu kötü ise MgSO4 şeklinde İM verilir. 
 
Çinko:  
50 mg’ lik standart tek doz ZnSO4 = 2 hf 
 
Demir: 
İlk 1 haftalık rehabilitasyon dan sonra 6 mg/kg G, iki doza bölerek ve az 3 ay süreyle verilir. 
 
Folik Asit  :  
Demirle beraber 5 mg/G,2 ay süreyle verilir. 
 
A Vitamini:  
Kseroftalmisi olan çocuklarda acil tedaviye başlanır. 
  
1 Yaş Altındaki Çocuklarda : 
 
Tanı konulduğunda : 50.000 IU vit A ( 27.5 mg retinol palmitat İM) veya 100.000IU vit A (55 mg 
retinol palmitat ) oral yolla ,  
Ertesi gün: Aynı doz tekrarlanır. 
3. gün ve sonrası :3000-5000 IU vit A (1.65 - 2.75 mg retinol palmitat) oral  
   
1 Yaşından Büyük Çocuklarda: 
 
Tanı konulduğunda : 100.000 IU vit A (55 mg retinol palmitat İM) veya 200.000 IU vit A (110 mg 
retinol palmitat ) oral yolla  
Ertesi gün: Aynı doz tekrarlanır.  
3. gün ve sonrası :3000-5000 IU vit A (1.65 - 2.75 mg retinol palmitat) oral 
  
Not: Vit A dozu hesaplanmasında 1 retinol ekivalanı = 1 ug retinol = 3.3 IU vit A 
  
10-20gr/kg/ G kilo alımı ( =70gr/kg/hf ) normaldir. 
Boya göre ağırlık kriterine göre satandardın % 90 ına erişen olgu iyileşmiş kabul edilir. 
Tüm tedavi süresi yaklaşık 2 ay olmalıdır. 

PEM (Protein Enerji Malnütrasyonu) İşlem Çizelgesi 



PEM’de Klinik ve Laboratuar Özellikler:  
  

  

                     Özellik:                        Marasmus:                               Kwashiorkor: 
                 

                  -Cilt altı yağ                  Belirgin                                  Belirgin değil                 

                   dokusu kaybı        

                  -Kas erimesi                   Belirgin                                  Bazen 

                  -Yüz   İhtiyar adam yüzü       Aydede yüzü 

                                                 (kırışık,emme yastık-             

                                              ları erimiş) 

                  -Ödem                              Yok                               Değişik derecelerde godet bırakan 

                  -Kilo kaybı                     Belirgin                                  Daha az 

                  -Mental                           Sıklıkla yok                           Sıklıkla var      

                   değişiklik                                        (letarji,apati, irritabilite) 

                  -Cilt değişikliği              Yok                                         Pigmente dermatoz                                                                                                       

                                                         (ince,yumuşak) 

                  -Saç değişikliği               İnce,kuru,seyrek                    İnce,düz,seyrek, 

                                                                                                       pigment bozukluğu 

                  -İştah                               İyi                                           Kötü 

                  -İshal                              Sıklıkla var                           Sıklıkla var 

                  -Hepatomegali               Sıklıkla yok                            Sıklıkla var  

                  -Mukoza bulguları         Sıklıkla yok                            Sıklıkla var    

                                                                                                      (Dudaklarda ragat, 

                                                                                                   ağız mukozası atrofik, 

                                                                                                 frajil,dil papillaları atrofik) 

                  -Parotiste büyüme                         Bazen var                               Sıklıkla var 

                  -Tırnaklar                       Büyüme yavaş                         Büyüme yavaş, renk değişikliği  

                  -Kan şekeri                      N- ↓                                                  ↓ 

                  -Kan proteinleri               N-Normale yakın                              ↓ 

                  -Kan lipidleri                    N                                        Lipid-kolesterol düşmüş,    

                                                                                                     yağ asitleri artmıştır. 

                  -Kan aminoasitleri              N                                          Nonesans./Esans. ↑ 

                  -Hipopotasemi                 + +                                        + + + 

 

BÜYÜME 

GELİŞME 



3-48 AY ARASI ÇOCUKLARDA  
 KOL ÇEVRESİ/BAŞ ÇEVRESİ ORANINA   

GÖRE MALNÜTRİSYONUN  
SINIFLANDIRILMASI   

          Oran Sınıflama 

 0.310’ dan fazla Normal 

 0.280- 0.310 Hafif  

 0.250- 0.279 Orta   

 0.250’ den az  Ağır 

BÜYÜME 

GELİŞME 



MALNÜTRÜSYONUN TİPİ VE DERECESİ 
BÜYÜME 

GELİŞME 

SDS:  

 (-2SDS) – (+2SDS) arası normal çocuk 

 (-2SDS) = %3 

 (+2SDS) = %97 

 

 (-2SDS) – (-3SDS) arasındaki çocuklar 

• Normalin varyantı boy kısalığı 

• Patolojik boy kısalığı 

 

 (-3SDS) ve altı çocuklar 

• Patolojik boy kısalığı 



YAŞA GÖRE BOY UZUNLUĞU 

• Uzun süre yetersiz beslenme durumunda boy uzaması da duraklar 

Yaşa uyan ortalama 
boy uzunluğunun % si 

Değerlendirme  

< 80 Çok kısa 

80-93 Kısa  

93-103 Normal  

BÜYÜME 

GELİŞME 



BOYA GÖRE TARTI ORANI (RELATİF TARTI) 

 
                     Çocuğun ağırlığı x 100 

Relatif tartı (%) =  

    Aynı boydaki sağlıklı çocuğun ağırlığı (50 p) 

 

• - 50P altı çocukta, beslenmesinin iyi olmadığı düşünülüyorsa RT bak 

 

• < % 75 = ağır beslenme bozukluğu 

• % 75-85 = orta derecede beslenme bozukluğu 

• % 85-90 = hafif derecede beslenme bozukluğu 

• % 90-110 = normal 

• > % 120 = şişman 

 

BÜYÜME 

GELİŞME 

BOY YAŞI HESABI: 
•Çocuğun boyunun 50 persantilde karşılık geldiği yaşıdır 
•Çocuğun boyu 135 cm , 50 p de 135 cm yi bul, buradan yaş bölümüne bak 



YAŞ GRUPLARINA GÖRE BESİN GRUPLARININ ÖNERİLEN MİKTARI 

BÜYÜME 

GELİŞME 

HEDEF BOY 
•[(Anne boyu + Baba boyu) + A ] / 2 
•A: erkek ise: + 13, Kız ise : - 13 





ORTALAMA AĞIRLIK ARTIMI 

1-6 ay…..20-30 g/gün; 150-250 g/hafta 

7-12 ay…..15-20 g/gün; 100-150 g/hafta 

13-24 ay…..50 g/hafta tartı alımı olur. 
 

kabaca; 

   5. ayda…..DAx2 

   12. ayda…..DAx3 

   24. ayda …..DAx4 
 

BOY UZUNLUĞU VE BOY UZAMA HIZI 
1-6 ay…..8 cm/3 ay 
7-12 ay…..4 cm/3 ay 
13-24 ay…..10-12 cm/yıl 
 
kabaca; 
   1 yaş…..DBx0.5 
   4 yaş…..DBx2 
 

BAŞ ÇEVRESİ ARTIŞ HIZI 
0-3 ay…..2 cm/ay 
4-6 ay…..1 cm/ay 
7-12 ay…..0.5 cm/ay 
 

kabaca; 
   3. ay…..40.5 cm 
   6. ay…..43 cm 
   12. ay…..46 cm 

BÜYÜMEDE PRATİK 
KURALLAR 

Büyüme gelişme 
Boy  

ağırlık  

baş çevresi  
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Nöromotor ve Psikososyal Gelişme 
• Gelişimin değerlendirilmesinde gözlem en önemli basamaklardan birincisidir. 

• Ancak değerlendirme yapılırken çocuğun normal durumunu etkileyebilecek koşullar dikkate alınmalıdır. Örneğin açlık, 

yorgunluk, susuzluk, yabancılardan korkma veya anne/baba korkusu çocuğun özelliklerinin sergilemesini etkileyebilir, yanlış 

sonuçlara götürebilir. 

• Bazen gelişimsel basamakların zamanı, anne tarafından hatırlanmayabilir. 

• Normal çocuklarda belli becerileri edinme yaşları değişkenlik gösterebilir. 

• Bu nedenle ortalama değerleri kullanmak daha doğrudur.  

• Çocuk ortalamadan ne kadar uzaksa o kadar az normal kabul edilmelidir.  

• Normal gelişim zamanında doğan bir çocuğa göre anlatılmaktadır. Prematüreler normal gelişimi daha geç yakalarlar. 

• Gelişimde hareketlerin evrimi genel kaba hareketlerden amaca yönelik ince hareketlere doğrudur. Gelişim sefakaudal olarak 

devam eder. 

• Önce baş tutma, sonra elleri kullanma ve en son yürüme gerçekleşir. 

Ventral Süspansiyon 

• Term bir bebek ilk günlerinde yüzü aşağı gelecek şekilde göğsü ve karnından tutulduğunda başını tutamaz. 

• 6. ayda; yukarıda anlatılan pozisyonda baş gövde ile aynı plandadır. 

• 8. ayda; baş gövde düzeyinin üzerindedir. 

Prone Pozisyon 

• Normal bir yenidoğan yüzüstü yatırıldığında kafa yukarıda, yüzü bir yana, bacaklar karına çekilmiş olarak yatar. 

•  4. haftadan itibaren; çenesini yataktan aralıklı olarak kaldırır. 

• 12. haftada; omuz ve çene uzun süreli yatak düzeyinden yukarıda tutulabilir. Yüz yatak yüzeyine dik bir konuma gelir. 

• 6. ayda; ellerinden güç alarak göğsünü kaldırır, yüzükoyun pozisyondan sırtüstü pozisyona geçebilir. 

• 9. ayda; sürünür. 

• 10. aydan itibaren; emeklemeye başlar. 
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Oturma 

• Bebek oturtulduğunda sırt kamburlaşır. Boyundan sakruma doğru bir eğrilik olur. 4-6. haftada bu eğrilik azalır. 

• 6. ayda; oturma pozisyonuna getirildiğinde öne doğru dayanarak tek başına oturabilir. 

• 8. ayda; otururken kolları ve elleri ile yana doğru yaslanabilir. 

• 11. ayda; otururken dengesini kaybetmeden gövdesini sağa ve sola doğru döndürebilir. 

Ayakta Durma ve Yürüme 

 Otomatik yürüme yenidoğanda mevcuttur, birkaç hafta içinde kaybolur. 

 7 aylık bir bebek ayakları üzerine bastırıldığında tüm ağırlığını bacaklarına verir. 

 9. ayda; eşyalara tutunarak ayağa kalkar 

 12.-13. ayda; bir eli tutulduğunda yürüyebilir. 

 Çocuklarda tek başına yürüme yaşı ortalama 11.7 aydır. Tamamen sağlıklı olduğu saptanan çocukların %2’sinin yürümesi 18 aya kadar gecikebilir. 

 2 yaşında; tek basamağı iki ayakla çıkar. 

 2 yaşında; koşar. 

El Becerisinin Gelişimi 

 Primitif yakalama refleksi 8-12 haftaya kadar alınabilir. 

 4. haftaya kadar; eller genellikle yumruklama şeklinde kapalıdır. 

 8. haftadan sonra; genellikle açık tutulur. 

 16. haftada; ellerini orta hatta birleştirir. Eline verilen bir objeyle oynar ve onu sallar. 

 6. ayda; yakalama işleminde ön kol ve kol ile objeye uzanır. 

 8. ayda; objeyi bir elinden diğerine geçirir. Objeleri ağzına götürür, "oral bir davranış" sergiler. 

 1. yaşından itibaren her şeyi ağzına götürme hareketini bırakır. Devam etmesi mental retardasyon işareti olabilir. 

•Bilinçli gülümseme: 3 ay 
•Baş tutma: 0-3 ay 
•Desteksiz oturma: 5 – 7 ay 
•Yürüme: 1 yaş 
•Anlamlı kelimeler söyleme: 1-2 yaş 

•Emme: 0 – 5 ay 
•Moro: 2 gün – 3 ay 
•Elle yakalama: 2 gün – 5 ay 
•Ayakla yakalama: 2 gün – 1 yaş 

Nöromotor ve Psikososyal Gelişme 
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PSİKOSOSYAL GELİŞME 
Genel Anlama 

• Anlamanın erken bulguları, çocuğun görsel davranışı ve çıkardığı seslerdir. 

• 1.-4. haftalarda; annesi kendisiyle konuştuğunda onu izler ve dinler. 

• 6. haftadan itibaren; sosyal gülümseme gelişir. 

• 8. haftadan itibaren; sesler çıkarmaya başlar. 

• 12. haftadan itibaren; çevresindeki insanları ve eşyaları izler ve bir oyuncak gösterildiğinde heyecanlanır. 

• 6. ayda; annesi onu almak için eğildiğinde kollarını açar, aynadaki görüntüsüne sesler çıkarır,  

• 8. ayda; "Hayır" cevabına uyar , uzanamayacağı yerdeki objelere uzanmaya çalışır. 

• 10. ayda; "bay bay" demeyi taklit eder. 

• 11. ayda; giydirilirken anneye yardım eder. 

Küplerle Oynama 

• 13-14 aylık çocuk; 2.5 cm’lik iki küpü üst üste koyar. 

• 2 yaş; Beşten fazla küpü üst üste koyar. 

Konuşma 

• Bebek 7 haftalıkken ses çıkarmaya başlar. 

• 12-16. haftalarda; annesiyle konuşmaya başlar. 

• 28. haftada; -ba, -da, gibi sesler çıkarır. 

• 32. haftada; heceleri birleştirir. 

• 1 yaşında; anlamlı kelimeler söyler (2-3 kelime). 

• 18 ay-2 yaş; ben, bana, seni gibi zamirleri kullanır. 

Giyinme 

• 15 aylıkken; ayakkabı ve çoraplarını çıkarabilir. 

• 2 yaşında; ayakkabı ve çoraplarını giyip çıkarabilir. 

Sfinkter Kontrolü 

• Sfinkter kontrolü 15-18. aylarda gelişir. 

• 2-2.5 yaşında; tuvalete kendisi gider. 

 

 

 



ANNE SÜTÜ ALIRKEN YETERSİZ AĞIRLIK ARTIŞINA YAKLAŞIM 



İLAÇ – BESİN ETKİLEŞİMLERİ 
İlaç BESİN Etki Mekanizması 

Penisilinler 
Erirromisin 

Asitli besinler:Meyve suları,kafein,domates 
Artan mide asitinden dolayı,ilacın midede 

harabiyetini artırır. 
Tetrasiklin 

Siprofloksasin 
Süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumca zengin besinlerle 

birlikte alınmamalı 
Kalsiyum,ilacın emilimini azaltabilir. 

Varfarin 
1)K vitaminince zengin besinlerle:brokoli,Brüksel 

lahanası,ıspanak,lahanası 
1)K vitamini antikoagülan etkiyi azaltır 

MAO İnhibitörleri 
İzokarboksazid 

Fenelzin 
tranylsipromin 

Tiramince zengin besinler:fermente edilmemiş 
peynir,sosis,sucuk,incir,bakla,lahana turşusu,soya 

sosu,tavuk-dana ciğeri 

Tiramin kan basıncını ölümcül seviyeye 
çıkarabilir.Başağrısı,kusma ve ölüme sebep 

olabilir 

Potasyum tutucu diüretikler 
Triamteren,spironolakton 

Potasyumca zengin gıdalar: muz, portakal, yeşil yapraklı 
bitkiler, içinde potasyum bulunan tuzlar 

Kandaki potasyum seviyesini çok yükseltir 

ACE inhibitörleri: kaptopril ,enalapril 
,lisinopril ,kinapril ramipril Potasyum 

tutarlar) 

Potasyumca zengin gıdalar: muz, portakal, yeşil yapraklı 
bitkiler, içinde potasyum bulunan tuzlar 

Kandaki potasyum seviyesi yükselebilir 
dikkatli kullanılmalı 

HMG-COA redüktaz inhibitörleri  
atorvastatin, 

fluvastatin ,lovastatin  pravastatin 
,simvastatin 

1)Greyfurt suyu 
2)Gemfibrozil 

1)ilaçların kan konsantrasyonunu çok 
arttırır 

2)Karaciğer üzerine olan yan etkilerin 
artmasına sebep olur 

Lityum Yeşil çay 
Kafein ani kesildiği takdirde serum 

lityum düzeylerini arttırır. 

ADE İnhibitörleri Kırmızı Biber (Paprika-Acı Biber) 
Kapsaisin nedeniyle bilikte 

kullanılmamalıdır. 

Aspirin Ginkgo 
Ginkgolit B platelet aktive edici 

faktörü inhibe edebilir. 



KİLO ALIMI DÜŞÜK BEBEK 
YAVAŞ TARTI ALIMI? – YETERSİZ TARTI ALIMI? 



Temel yaşam desteği algoritmi: Gerekli olduğu sürece ABC’yi destekle 

Oksijen ver 

Monitöre veya defibrilatöre bağla 

Bradikardi şiddetli kardiyopulmoner bozulmaya neden olmuş mu? 
Hayır  Evet  

Gözlem altında tut 

ABC’yi sağla 

Pediyatrik yoğun bakım  

merkezine transfer et 

Oksijenasyon ve ventilasyona rağmen 

kalp hızı <60/dak.ve sistemik perfüzyon bozuksa 

kapalı göğüs masajı yap 

Epinefrin 

IV/IO:0.01 mg/kg(1:10000;0.1 ml/kg) 

Trakeal tüp:0.1 mg/kg (1:1000;0.1 ml/kg) 

3-5 dak.bir aynı doz tekrarlanabilir 

Atropin:0.02 mg/kg 

Maksimum doz çocuklarda 0.5 mg,  

adelosanlarda 1 mg’dır 

Pacemaker düşün 

ÇOCUKLARDA BRADİKARDİYE  

YAKLAŞIM 



A.Grubu STREPTOKOK (Strep.Piyogenes) 
   Basitrasin duyarlı / Kızıl / M prot. / PKK(-) 
   ARA ; ASO(+) / GN (APSGN) / Anti-DNAaz testi (+) 

B.Grubu STREPTOKOK (Strep.Agalacia) 

 cAMP(+) / Hippurat hidrolizi / YD menenjiti / PKK(-) 
Sialik asit kapsüle sahip / (cAMı Hüppleten YD menenjit oldu ağladı) 

PNÖMOKOK 
Kapsüllü ikili kok / Optokin duyarlı  
Safrada erir / Balgam ve BOS’da G(+) ikili kok 

D.Grubu STREPTOKOK (Strep.Bovis) 
~ Enterokok / Isı direnci / Safra – Eskülün hidrolizi  

ENTEROKOK  (Tuz’da – Safra’da ürer) 
%6.5 NaCl’de üreme / Safra – Eskülün hidrolizi / PYR testi  / 
Antibiyotik Direnci (VRE-MRE) 

VRİDANS STREPTOKOK 
Diş çekimi / Subakut Endokardit  
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Gram pozitif KOK 

KATALAZ (+) KATALAZ (-) 

Staf.Aureus (Gir-Çık) 

 

   PKK (+) / Kümeli kok 

Staf.Epidermitis (Gir-Çıkma) 

   Katater enf / Glikokalix / Koag (-)  

Staf.Saprophiticus 
 

   İYE  / Novobiosin drenci / Koag (-) 

b 

b 

a 

PKK  = Penisilinaz-Koagülaz-Katalaz  

Penisilinaz üreten stafilokok’lar b-laktam  
grubu antibiyotiklere dirençlidir. Stafilokok’ların 

oluşturduğu enfeksiyonlarda 
 Penisilin KULLANILMAZ 



•OKÜ(+):Oksidaz,Üreaz,Katalaz 
•Hazreti plöri Brusellaya OKÜ dedi 

Gram negatif ÇOMAK 

OKSİDAZ (+) 

PSEUDOMONAS AEROGİNOSA 
Non fermantatif / Mavi-Yeşil pigment / KF / Yanık / Yara enf 

Malign Otitis Externa / Lens Keratiti / Yüzücü kulağı  

Ektima Gangrenozum (elastaz) / Dezenfektanlarda Üreme 

BURKHOLDERYA SEPHACİA 

KF (Kötü Prognoz) 

CAMPYLOBACTER  

Mikroaerofil / 42oC‘de üreme / Martı Kanadı 

  Bakteri filtresi ile tanı / İshal / Tavuk / Gullian-Barre 

Vibrio 
Aeromonas 
Pleciomonas 

OKSİDAZ (-) 

ENTEROBACTERİCEA 
E.Coli (Laktoz (+) / İndol (+) / Metalik refle / O157:H7 ) 

Kebsiella (Kapsüllü / Haraketsiz) 

Proteus (Laktoz (-) / Üreaz (+) / Swarming / Kötü koku / Sitrüvit Taşı ) 

Salmonella (Laktoz (-) / H2S (+) / Haraketli) 

Şigella (Laktoz (-) / H2S (-) / Haraketsiz (-) / Nörolojik blg / EN Virülan) 

Serratia (Kırmızı / Dezenfektan direnci) 

ACİNETOBACTER 
 

Non-fermantatif / Haraketsiz (Akinetik) (-)  / Kokobasil   

 Tdv: İmipenem-Karbapenem 

STENOTROPHOMONAS 
 

Non-fermantatif / Haraketli  (+)   
 Tdv:TMP-SXT (İmipenem,Karbapenem dirençli) 

Salmonella=Sallanır 
Proteus=Pis kokar 
Kapsüllü=Klebsiella 

•Halofil (Tuzu seven) 
•Deniz Ürünleri (Midye) 
•İshal - Sepsis 
•Oksidaz (+) 

HELİKOBACTER  

OKÜ (+) Vibrio VOLNİFİCUS 
Midye+Yara enf+Sepsis 



GRAM (+) KOKLAR 
•Katalaz (+) =Stafilokoklar (S.aureus / S.epidermitis / S.saprofiticus) 
•Katalaz (-) = Streptokoklar (S.piyogenez (AGBHS) / S.agalacia (BGBHS) / S.pnömonia / S.viridans / S.bovis) / Enterekoklar 

GRAM (+) ÇOMAKLAR 

•Bacillus (B.antracis / B.coureus) 
•Clostridyum (C.tetani, / C.botilinum / C.dificile / C.perfringens) 
•Corynobacteryum  Difteria 
•Listerya Monositogenez 

GRAM (-)  
İKİLİ KOKLAR 

Naiserria Gonorae / Naiserria Menengitis / Moraksella Kataralis 

GRAM (-) ÇOMAKLAR 
•Oksidaz (+)=Pseudomonas Aeroginoza / Burgoderya Sepacia / Champylobacter / Helikobakter / Vibrio Volnificus / Aeromonas / Pleciomonas 

•Oksidaz (-)=E.coli / Klebsiella / Proteus / Salmonella / Şigella / Seratia / Acinetobacter / Sthenophomonas 

SOLUNUM YOLU İLE 
İLGİLİ   
GRAM (-) ÇOMAKLAR 

•Hemophilus (H.İnfluenza / H.aegyptus / H.ducrei) 
•Legionella Pnömofila 
•Bordatella Pertucis 

MİKOBAKTERİLER M.Tbc / M.lepra / Nocardia 

MİKOPLAZMALAR M.Pnömonia / M.hominis / M.ürealiticum 

SPİROKETLER Traphenemma Pallidum / Leptospira / Borellia 

CLAMİDYA 
RİKETSİA 

•C.Trohomatis / C.pnömonia  
•R.Provazeki 
•Coxiella Brunetti 

ANAEROB  
GRAM (+)  
SPORSUZ ÇOMAKLAR 

Actinomices / Propyonobacterium Acnes / Bifidobacteryum / Lactobacillus 

ANAEROB  
GRAM (-) ÇOMAKLAR 

Bakterioides Fragilis / Fusobacteryum 



BEHÇET HASTALIĞI 
MAJÖR KRİTERLER MİNÖR KRİTERLER 

Ağızda tekrar aftlar (mukoza-gingiva-dudakta) (3kez/yıl) Artrit 

Göz lzy (Hipopyonlu Panüveit) GİS lzy 

Genital Ülserler (Testiste) Epididimis tut 

Deri lzy (Pseudofollikülit-Eritema Nodozum) Büyük damar Vasküliti 

Paterji testi (+) (deriyi çizdiğimiz yerde steril püstüller çıkması) SSS blg 

TROMBOFLEBİT Behçet için önemlidir 
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170 lt 

180 ml/dk 

Aff 
(PG-NSAII-Loop DÜ-VD) 

Eff 

(Anj-II-ARB-VK) 

•Na (Anj-II    / ANP     Dopamin    ) 

•K (EF)  

•Glc (EF)       (-)Florhizin: Glikozüri  

•aa (EF) 

•P        (-) PTH 

•Cl – Ca - Mg 

•Su (EF) 

•NH3 --- (X) RTA-III 

•HCO3    

•ÜA 
•D Vit Sentzi (1a Redüktaz) 

•Hormon Yıkımı 

•İlaçlar Sekrete olur 

•RCC buradan gelişir 

•Mg HARİÇ herşey EF burada Geri Emilir 

•Amonyum (Glutamin) mtb buradadır 

•CMV EÇ burayı tutar. Buradan reaktive olur 

•DM da ki Armani Ebstain lezyonu buradadır 

•Prox tüb epitelinde mikrovilluslar vardır 

•Hartnup ve Sistinüri prox tübül hastalığıdır 

H 

•Karbonih  Anhidraz İnh.  

                    (asetozolamid) 

•Osmotik DÜ (mannitol) 

•Kafein,Teofilin,Amnofilin 

Sadece 

Su 

Emilir 

Hipertonik 

osm:1200 

Hipotonik 

osm:40 

     
 
 
•Na-K-2Cl Pomp 

•Mg (EF!!-Ca ile yarış) 

•Ca 

•Su Emilmez 
•Tomm Horsfall snt 

Üre 

                PTH+D vit 
                 (+) 

 

Na - Cl -  Ca - HCO3 

•Frosemid  

•Bumetanid 

•Etakrinid Asit 

•Civalı DÜ 

D.RTA-I 

K 

H 

•Tiazit 

•Metolazon 

•İndepamid Na 

K-H 

 

Aldst 

Su 

 

 

 

Su 

ADH (V2) 

Nefrj. DI 

•Spironolakton (K tut) 

•Kanrenon  / Eplerenon 

•Triamteren 

•İndapamid 

iDRAR 
•Glc-aa idrara çıkmaz, %100 geri emilir 

•HCO3 idrara en az çıkan iyon 

•Tamm Horsfal EÇ atılan protein 

•Paraaminobütirik asit (PAH) klerensi renal plazma kan akımını gösterir 

•Asidiktir (Distal H sekr nedeniyle),pH:5,5 

•K çıkar (Aldst. Etkisiyle) 

•Na >20 (Renal) – Na <20 (Prerenal)  

•Osm : 300 – 350 /  Danst : 1010 – 1 lt - Berrak 

RTA-IV 

P.RTA-II 
(Fanconi Snd.) 

BARTTER 
Frucemid YE 

JGA 

Renin 

P
  T

A
M

P
O

N
U

 

NH3 TAMPONU 

Su X 
ANP 

İzotonik 

En  

Hipertonik 

İdrar burada Asidifiye edilir 

Alkali İdrar(>5.5) 

Asit 

İdrar 

(<5.5) 

RTA larda AG Normaldir 

K ve ÜRE : 

Hem sekrete, hem reabzorbe edilir 

Üre 

ADH 

GFR=125 



Alınacak tetkikler ve Planlamalar: 
•Hemogram, PY 

•Biyokimya 

•CRP 

•Kan KAB 

•P-A Akciğer Grafisi 
•Toraks HRCT ( mümkünse ) 
•Solunum konsültasyonu 

•Heyet Raporu ( İlaçlar ve nebulizatör, gerekirse oksijen tüpü, ambu için )  
 

Enfeksiyon kriterleri negatif ise; 
 

Deksametazon ampul 8 mg=2 cc                     
0.15 mg/kg/gün          iki dozda İV 3 gün                 
0.10 mg/kg/gün          iki dozda İV 3 gün               
0.05 mg/kg/gün          iki dozda İV 4 gün 

Deksametazon tedavisi sırasında kan şekeri ve tansiyon arteriyal yakın izlenir. 
 

Furasemid 20mg=2cc:                      
1mg/kg/gün, iki dozda, 7 gün                                       
1mg/kg/gün aşırı, iki dozda İV , 7 gün 

3-4 günde bir iyon kontrolü yapılır. 
 

Klaritromisin flk 500 mg: 15mg/kg/gün, iki dozda İV 14 gün  
 

Budesonide 250 mcg nebul ( Kür bitiminin ardından başlamak üzere ) 
2X125 mcg inhale nebul, nebulizatörle, 6 ay süreyle ( Gözler örtülerek uygulama yapılır) 
 

Synagis 50 mg=1 cc. 
15 mg/kg IM (Ekim-Mart ayları arasında ise) 2 yıl süre ile. 
 

İzlem:  
Tedavi bitiminde EKO ve Batın USG ile kontrol yapılır ( Arka duvar kalınlaşması ve nefrokalsinozis açısından ).  
Hasta Prematüre Polikliniği ve Solunum Polikliniğine bağlanır 

BRONKOPULMONER DİSPLAZİ PROTOKOLÜ 



YD ve PREMATÜRELERDE BESLENME 

•ENTERAL BESLENME: 
•Sepsis, hemodinamik bozukluklar, ağır hastalık, SSS depresyonu, NEK, İntestinal obst.-perforasyon da enteral beslenme yapılmaz 
•İlk gün mama verilecekse 1/1 sulandırılmalıdır 
•DA < 1500 gr olan bebekte beslenmede tüpün kalınlığı: 5 F 
•ÇDDA bebeklerde IV dextroz hemen, aa ler ilk 12 saatte, yağ ilk 24 saatte, enteral trofik beslenme ilk 24 saatte başlanır 
•Trofik beslenmeye ilk günden itibaren 5 – 25 cc/kg dan başlanır 
 

•REZÜDÜDE ARTIŞ: 3,5 ml den (küçük PM de 2 ml’den) veya bir önceki öğünde verilen besin miktarının 1/3 ‘ünden (küçük PM de ¼ 
ünden) fazla rezüdü saptanmasıdır. Ancak 1-2 saat ara ile verilen kadar mide içeriği gelmesi (yeşil bile olsa) rezüdüde artış anlamına 
gelmez 
 
•NEK, Mtb hst ekarte edildikten sonra hala beslenme intöleransı varsa aşağıda ki yöntemler denenir 

1. Bir önce ki beslenme miktarına dön, 
2. Aynı miktarı ½ - ¾ sulandırarak ver, 
3. Beslenme aralıklarını aç, 
4. Enteral beslenmeyi kes TPN ye geç  

 
• Sağ yan dekübit pozisyonda mide daha kolay boşalır, GÖR varsa sol yan dekübit pozisyon seçilir 
• Gastrik tüple beslenen bebeklerde emzik verilmesi faydalıdır 

 
•Term YD da enteral beslenme: Genellikle 8X şeklinde dir 
•PM – Hipoglisemi – Yüksek yoğunlukta beslenme istemediğimizde ise 12X beslenilir 
•İdeal mama: Whey proteinlerinden zengin, karbonhidrat olarak laktoz ve glukoz içeren, yağ olarak orta zincirli ve doymamış uzun 
zincirli, Na-Ca-P ve vitamin içeren mama 



BESLENME PROTOKOLÜ 
•1000 gr ↓ = 1. gün  ilk öğün 2 × 1 cc  steril su ver kusma olmazsa    10 × 1 cc  mama + 3 cc su karıştır   2. gün - Tam mama ver                           
•1000- 2000 gr arası =  1. gün  2 × 2 cc steril su ver kusma olmazsa  10 × 1 cc mama +  1 cc su karıştır  2. gün- Tam mama ver   
•2000 gr  ↑  =   2 × 2 cc steril su ver kusma olmazsa  10× 2 cc tam mama ver 
 
SONDALAR ( Beslenme + Drenaj) 
•1500 gr ↓   6 fr. Sonda kullanılacak. 
•1500 gr ↑   8 fr. Sonda kullanılacak. 
 
GÜNLÜK ARTIRILACAK MİKTARLAR 
•1000 gr ↓ için günde 1 cc arttırılır  
•1000-1500 için günde 2 cc arttırılır  
•1500-2500 için günde 2-3 cc arttırılır  
•2500 gr ↑ için günde 5 cc arttırılır  
-Bunlar önerilen miktarlar tabi ki önemli olan bebeğin tolere edebilmesidir. Duruma göre artırılmalıdır. 
Günlük artış 20 cc/kg/GÜN’ü geçmemelidiraswe55 
 
EOPROTİN 
•34 hafta  ↓   =  
Bebeklerin anne sütlerine 15 GÜNLÜK OLDUKLARINDA eklenecek.  
  
•1500 gr   ↓ =           
-Bebek 3000- 3500 gr ‘a ulaşılana kadar kullanılacak 
-Eğer bebek günlük öğünlerinin yarısını mama aldı ise A.S      zenginleştiricisi kullanılmayacak 
-Bebek günlük alacağı sıvının % 70’ini oral veya enteral alıyor ise eoprotin  eklenecek. 
  
VİTAMİNLER 
•Bebek 10 günlük olduğunda TPN +LİPİD  almıyor ise : 
1.MULTİTABS DAMLA S:1X1 DAMLALIK DOLUSU      
2.D VİT 3 DAMLA  S: 1X3 DAMLA 
3.FOLBİOL TABLET S:1X 1/8 TB    
4.ZİNCO ŞURUP S: 1X1 cc   
  
KONTİNYÜ BESLEME 
•Öğünler 4 saatte bir değiştirilmelidir. 
•4 saatin sonunda 1 saat ara verilecek, 1 saatin sonunda rezüdü kontrolü yapılacak, duruma göre tekrar beslenmeye devam edilecek. 
 
ENTERAL BESLEME 
•Yan yatış veya yüzüstü pozisyonunda yapılacak. 
•Hastaları gözlemleyin önerilen pozisyon budur. 

PM DA BESLENME PROTOKOLÜ 



YD ve PREMATÜRELERDE BESLENME 

•PARENTERAL BESLENME (TPN): 
•Enteral yoldan günde 60 kkal/kg enerji verilemeyen bütün bebeklerde TPN verilmelidir 
•Term YD yatışından sonra herhangi bir nedenle 3 günden fazla Mix mayi ile beslenmek zorunda kalacaksa 3. gün TPN verilmelidir 
•Cu-Se-Cr-Fe-I-Mn TPN ye eklenmez 
•Enteral yoldan 60 kkal/kg/G enerji sağlanamayan, hasta ya da DA < 1500 gr tüm bebeklere başlanır 
•PDA-Kr. AC hst-Kardiyopati-Oligürisi olan bebekte Santral venöz katater den TPN yapılması uygundur 
•Enteral beslenme miktarı arttıkça bu miktar TPN den düşülür 
 

GLUKOZ: 
•Başlangıçta 6-8 mg/kg/dk (6 – 8 X kg X 1,44) 
•Term, SGA YD da 6, ÇDDA bebeklerde 8 den başlanır 
•İlk glukozlu sıvısı: DA <1000  %5, Diğerlerinde  %10 dur 
•Hiperglisemi durumunda 4’e kadar düşülür, KŞ düzelinde 0,5-1 den arttırılır büyümenin sağlanması için 12-13’e çıkılır 
•Daha sonra 12 – 24 saat aralıklarla ölçülen KŞ: 60-120 arasında ise her defasında 1-2 mg/kg/dk arttırılır (max: 12 – 14 mg/kg/dk) 
•Kullanılan solüsyonda ki dex konsantrasyonu % 10 – 12,5 dan fazla olmamalıdır   
 
PROTEİN:  
•Başlangıçta 1 gr/kg dır, günde 1 gr/kg arttırılır (max: 3 gr/kg dır) [1.gün:1 – 2.gün:2, 3. gün:3] 
•BUN <5 mg/dl olması yeterli protein desteğinin verilmediğini gösterir 
 
LİPİD: 
•Başlangıçta 1 gr/kg dır, günde 1 gr/kg arttırılır [1.gün:1 – 2.gün:2, 3. gün:3] 
•Max: PM de 3 gr/kg/G, ÇDDA,Sepsis, Asidozda: 2 gr/kg /G dür 
•Ayrı yoldan verilir, özel filitreli sistemdir, tüp uzunluğu ne kadar kısa ise Ca-P çökelmesi o kadar az olur 



YD ve PREMATÜRELERDE TPN-total paranteral nürüsyon 

İlk 5-7 gün TPN, bebeğin doğum kilosuna göre ayarlanır.  
K vitamini  

• 1500 gram altı bebekler için 0.5 mg 

• 1500 gram üzeri bebekler için 1mg yapılır. 

Tartı (gram) 1-2. gün 

(ml/kg/g) 

3. gün 

(ml/kg/g) 

15-30. gün 

(ml/kg/g) 

< 1000 105 140 150 

1001-1250 100 130 140 

1251-1500 90 120 130 

1501-1750 80 110 130 

1751-2000 80 110 130 

> 2000 60-80 100 120-150 

Tablo 2.- İnsensible sıvı kayıpları ( ml/gün ) 

Tablo 1.-  Doğum ağırlığına göre yenidoğan bebeklerin günlük sıvı gereksinimleri  
( İnsensibl kayıplar dahil, kapalı küvözdeki bebekler için ) 

Fototerapi alan bebekler için  

İnsensibl sıvı kaybı / 2 (cc/gün) günlük sıvıya eklenir.  
 
Açık küvözde bakılan bebekler için  

İnsensibl sıvı kaybı / 2  (cc/gün) günlük sıvıya eklenir.  
 

*1500 gram ve altı bebekler için  
•TDP 10 cc/kg tek doz 

•IVIG 500 mg/kg tek doz verilecek (6 saatte İV test dozu ile) 
 

*1500 gram altı bebekler A vitamini(Avigen kapsül) 

•5000 U/ doz  Haftada 3 gün  4 hafta (Toplam 12 doz) PO verilir 



      0. gün : 
1-  Protein 1 gram /kg/gün olarak başlanır ( % 6 veya % 10 Trophamine, % 10 Primene ) biz %10 luk kullanıyoruz. TPN’deki proteinin % 20’si olacak şekilde, her 1 gram protein için 1.5 cc L-Glutamin (Dipeptiven ) 
TPN içerisine eklenir. Otomatik eklenir 
2- Glukoz infüzyon hızı 6-8 mg/kg/dakika olacak şekilde kalan sıvısı ayarlanır. Glukoz konsantrasyonu; TPN periferden veriliyorsa %12.5’u,  santral venöz katater ya da umb. venden veriliyorsa %25’i geçmemeli 
ve hiperglisemi açısından  KŞ’i düzenli izlenmeli  
3- İlk gün sıvısına gerekli görülmedikçe iyon konulmaz. 
    - Hipermagnezemi varsa kalsiyum eklenir. 
    - 1500 gram ve altı bebeklerde ise ilk gün sıvısına Kalsiyum glukonat 2-4 mEq/kg/gün olarak eklenir. 
 

     1. gün : 
1- Protein 2 gram/kg/gün ( Trophamine % 6 veya % 10 ) 
2- Lipid 1 gram/kg/gün (% 20 lipid) ( Kan değişim sınırına yakın hiperbilirubinemi durumunda, sepsis durumunda lipid verilmesi gözden geçirilebilir.) 
3- Her 1 gram protein için 1.5 cc L-Glutamin  (Dipeptiven ) TPN içerisine eklenir.  
4- Sodyum 3 mEq/kg/gün - % 3 NaCl  
5- KCl 2 mEq/kg/gün ya da KCl: 1 mEq/kg/gün  + KPO4: 1 mEq/kg/gün  
6- Ca glukonat % 10’luk : 2-4mEq/kg/gün 
7- Magnezyum sülfat % 15 ampul: 0.2cc/kg ( Hipermagnezemi olmaması halinde) 
8- C vitamini : kg/1 dzm ( Soluvit ve Vitalipid verildiyse eklenmez ). 
9- E vitamini ( Soluvit ve Vitalipid verildiyse eklenmez ). 

Ephynal ampul: 1dzm/kg 
Evicap ampul : 2 dzm/kg IM Haftada 3 gün IM 

10- B vitamini : kg/3 dzm   ( Soluvit ve Vitalipid verildiyse eklenmez ). 
11- Yağda eriyen vitaminler lipid başlandığında başlanır. 
 Vitalipid N infant ampul 10 mlt 
 < 1 kg bebekler için: 3cc/gün 
 1-3 kg bebekler için: 6cc/gün 
 > 3kg bebekler için: 10cc/gün lipid içerisinde verilir. 
 12- Suda eriyen vitaminler 
 Soluvit N 10 mlt flakon (10 cc SF ya da steril distile su ile sulandırılır)  
 1 cc/kg/gün lipidle beraber başlanır ( Lipid içerisine konulur ). 
13- Karnitin : 50-100 mg/kg/gün 
14- Heparin : 0.5U/1ml olacak şekilde ( maksimum 137 U ) 
15- Dekstroz 6 mg/kg/dakika infüzyon hızıyla, glukoz konsantrasyonu; TPN periferden veriliyorsa %12.5’u,  santral venöz katater ya da umb. venden veriliyorsa %25’i geçmemeli ve hiperglisemi açısından  KŞ’i 
düzenli izlenmeli 
 

     2. gün: 
1. Protein 3gr/kg/gün 
2. Lipid 2 gr/kg/gün 
3. Glukoz 6 mg/kg/dk infüzyon hızı ile, glukoz konsantrasyonu % 12.5’u ( periferal ) geçmemeli ve hiperglisemi açısından düzenli izlenmeli 
4. Diğerleri aynı şekilde. 

 

     3. gün ve sonrası: 
1. Protein maksimum, 

• DDAB ve prematürelerde: 3.5-4,0 gr/kg/gün 
• Matür bebeklerde : 3gr/kg/güne dek çıkılır. 

2. Lipid  maksimum, 
• 3 gram/kg/güne dek çıkılır. 

3. Diğerleri aynı şekilde. 



YD ve PREMATÜRELERDE TPN-total paranteral nürüsyon 

TPN’DEKİ DİĞER EKLER 
Eser elementler: 
20 günden uzun süreli TPN alan bebeklere Tracutil eklenir. Tracutil ampul: 0.25cc/gün 
Eser elementler en erken 2. gün verilebilir.  
Renal yetmezlikte, k. kreatinin >1.2mg/dl ise,  
Karaciğer hastalıklarında ve d.bilirubin >2mg/dl ise verilmez.  
4 hafta üzeri verilmesi gerekliliğinde eser elementlerin kontrol düzeyleri gerekir. 
K vitamini: 
TPN alan bebeklere haftada bir kez ve geniş spektrumlu antibiyotik alan bebeklere, haftada iki kez 1mg K vitamini yapılır. 
Fosfor:  
4. gün TPN’ye eklenir. 1-1.5 mmol/kg/gün idame fosfor gereksinimi, Glycophos 1cc=1mmol fosfat ve 1 cc= 2mEq sodyum içermektedir. 
1mmol/kg/gün fosfat verildiğinde, hastaya 2mEq/kg sodyum da verildiği için,TPN içerisinde verilen günlük sodyum miktarından 2mEq/kg sodyum 
düşülmelidir.Potasyum, eski solüsyondan  
( potasyum fosfat ) farklı olarak,bu solüsyonda olmadığı için, günlük KCL 2mEq/kg/g hesaplanmalıdır. Kalsiyum ve fosfor TPN içerisinde beraber verildiğinde 
çökelme olabileceği için çökelme katsayısı hesaplanır.  
Eğer TPN içerisinde verilecekse;  
Çökelme faktörü=[[Kalsiyum(mEq/kg) + Fosfor(mmol/kg)] ]X1000 /mlt/kg/gün ( sıvı 
gereksinimi ) 
TPN’de aminoasit içeriği % 2.5  ise; 
Çökelme faktörü < 35  ise çökelme olmayacağı varsayılır. 
Aminoasit solüsyonu içermeyen ya da < % 2.5 olan sıvıda ise; 
Çökelme faktörü < 25  ise çökelme olmayacağı varsayılır. 
  
Örneğin: 1.5 kg bir bebek,  
kg/3.5 gram protein ( sıvının protein içeriği % 2.9 )  
120ml/kg/gün sıvı almaktaysa, 
Kalsiyum 2meq/kg 
Fosfor 1.5mmol/kg verilmek istenirse, 
  
Çökelme Faktörü= [ ((2x1.5) + (1.5X1.5)) X 1000] /(120x1.5) 
5250/180=29 
Bu oranlarda kalsiyum ve fosfor bu sıvıya eklendiğinde, çökelme beklenmez. 
  
Eğer çökelme katsayısı yüksek ise ve mutlaka fosfat vermek gerekli ise,  
1-1.5mmol/kg Potasyum fosfat, % 5 Dx içerisinde İV 24 saatlik infüzyon ile kristalleşme nedeni ile ayrı damar yolundan verilir. 
Lipidin protein ve elektrolit dekstrozla beraber verildiğinde solüsyon pH’ı artacağından çökelme daha fazla olur. TPN içerisinde lipidi beraber vermek 
gerektiğinde çökelme gözden kaçabileceğinden dikkatli olunmalı, bu durumda; Önce fosfat, dekstroz solüsyonuna, sonra diğer elektrolitler, aminoasit 
solüsyonuna eklenmeli,  
En son olarak da tümüne lipid emülsiyonu eklenmelidir. 
  
Çinko sülfat   
400mcg/kg/gün 



YD ve PREMATÜRELERDE TPN-total paranteral nürüsyon 

TPN alan bebeklerin izlemi; 
 
•Ağırlık: 1000 gram altı Günde 2 kez bunun dışında Günde bir kez (N: 10 – 20 gr/kg/G) 
•Baş çevresi : İVK varlığında her gün bunun dışında Haftada bir kez (N: 0,7 – 0,9 cm / Hafta) 
•Boy : Haftada bir kez (N: 0,9 – 1,1 cm/Hafta) 
•Kan şekeri: Başlangıçta 8 saatte bir, Daha sonra her gün 
•Glukoz, BUN, kreatinin, serum elektrolitleri : Başlangıçta her gün, daha sonra haftada bir kez değerlendirilir. 
•Kan gazı: Hastaya göre ayarlanır 
•KCFT (SGOT-SGPT-ALP-GGT-T.bil-D.bil), total protein, albumin: Haftada bir kez (kolestaz araştırılır) 
•Hemogram: Haftada bir kez 
•Trigliserid: İki haftada bir kez ( Değerlendirme öncesi lipide son 4 saat ara verilir ve kan alınır ).  
•Kan kültürü: Haftada bir kez (koag (-) staf ?) 
•AÇT 
 

•Hızlı-orantısız büyüme Fazla beslenmenin göstergesidir 
•2 haftadan uzun TPN alan bebeklerde kolestaz gelişebilir bu durumda: 10 mg/kg/G den 2x UDKA verilir 

TPN DA  ENERJİ GEREKSİNİMİ  

Yaş Kcal/kg/gün 

Preterm 110-120 

0-1 yaş 90-100 

1-7 yaş 75-90 

7-12 yaş 60-75 

12-18 yaş  30-60 

TPN DE VERİLECEK TOTAL ENERJİNİN:% 55-60 karbonhidrat, % 30-35 lipid , % 10-15 protein  

YD DA TPN deN TOTAL ORAL BESLENMEYE GEÇİŞ 
•TPN alan bebekte bebeğin enteral aldığı miktarı TPN miktarının %50 si ise TPN nin Lipidi kesilir kalanı devam edilir. 
%75 olduğunda ise TPN tamamen kesilir ve kalan kısım mayi olarak gider 



TPN 
SOLÜSYON ÜRÜN ADI VOLÜM(cc) hesaplama formülleri 

% 8.4 Hepatamine ………g/kg/gün 
% 5.4 Neframine ………g/kg/gün 
Protein % 6 ………g/kg/gün 

Protein % 10 1 – 2 – 3 …..g/kg/gün  (100 x kg x doz ) / 10 

Glutamin 
1,5……..cc/prot.gr./gü
n 

 protein doz x kg x 1,5 

Lipid % 10 ……..g/kg/gün 

Lipid % 20 1 – 2 – 3 …..g/kg/gün Proteinin  cc / 2 

% 0.9 NaCl ……..mEq/kg/gün 

% 3 NaCl 3……..mEq/kg/gün (3 x kg x 100) / 51,4 

Potasyum Klorür (KCl) 1……..mEq/kg/gün  1 x kg 

Potasyum Fosfat (KPO4) 1…….mmol/kg/g 1 x kg 

Kalsiyum Glukonat %10 2……..cc/kg/gün 2 x kg 

Magnezyum Sülfat % 8,4 0,2……..cc/kg/gün 0,2 x kg  

C Vitamini …….cc/kg/gün 

E Vitamini …….cc/kg/gün 

B Vitamini …….cc/kg/gün 

Yağda Eriyen Vitaminler 3-6-10…….cc/gün NE KADAR VİTALİPİD VERİYORSAN O KADAR CC 
Suda  Eriyen Vitaminler 1……./kg/gün 1 x kg 

Eser Elementler …….cc/gün 

Glukoz inf. hızı ….……..mg/kg/dk Total mayi den glukoz dışı vereceğin mayiyi çıkart karışımı total vereceğin 
glukozun gramını sağlayacak şekilde karışım dex mayi yap. Vereceğin dex da 
kiloya kaçtan glc gideceğini de TPN ye yaz 

Glukoz Total …..…gram 

Glukoz konsantrasyon %....... 

Karnitin 50…...mg/kg/gün (kg x 5 x 50) / 1000 

Heparin* 137…….Unite* 
*Unite olarak belirtilir. Maksimum 137 Unite konulabilir. 0.5 cc heparin 50 cc ye sulandırılarak kullanılır.  
*TPN ünitesinde eklenmektedir. Formda belirtilen heparin için servislerde eklenme yapılmayacaktır. 
*Oral ya da enteral alınan miktar totalin %70 sini geçince TPN kesilir. 

LİPİD S: { [ kg x Vereceğin Lipid miktarı  (1 – 2 - 3) x 5 ]+ 6 } / 24 
TOTAL S: TOTAL MAYİ / 24 – LİPİD S  



TPN 
SOLÜSYON ÜRÜN ADI VOLÜM(cc) 

% 8.4 Hepatamine ………g/kg/gün 

% 5.4 Neframine ………g/kg/gün 

Protein % 6 ………g/kg/gün 

Protein % 10 1 – 2 – 3 …..g/kg/gün 
2.gün:2, 3.gün:3   (BUN > 30 protein kısıtla) 
PROTEİNDEN GELEN KALORİ MİKTARI: KG X 4 X Vereceğin protein miktarı (gr) 

Glutamin 1,5……..cc/prot.gr./gün 

Lipid % 10 ……..g/kg/gün 

Lipid % 20 1 – 2 – 3 …..g/kg/gün 

2.gün:2, 3.gün:3  
•Oral ya da enteral alınan miktar totalin %50 sini geçince lipid kesilir. 

•Kan değişim sınırına yakın hiperbilirubinemi durumunda, sepsis durumunda lipid verilmesi 
gözden geçirilebilir. 
•LİPİTTEN GELEN KALORİ MİKTARI: KG X 9 X Vereceğin lipid miktarı (gr) 

% 0.9 NaCl ……..mEq/kg/gün 

% 3 NaCl 3……..mEq/kg/gün 

Potasyum Klorür (KCl) 1……..mEq/kg/gün 

Potasyum Fosfat (KPO4) 1…….mmol/kg/g 
Potasyum Fosfat yoksa Potasyum klorürden 2 mEq/kg/gün koy 
KPO+ içinde: K: 1 mg/ml, P: 0,6 mg/ml cc var 

Kalsiyum Glukonat %10 2……..cc/kg/gün Onkolojide eklemiyoruz 

Magnezyum Sülfat % 8,4 0,2……..cc/kg/gün Onkolojide eklemiyoruz 

C Vitamini …….cc/kg/gün 

E Vitamini …….cc/kg/gün 

B Vitamini …….cc/kg/gün 

Yağda Eriyen Vitaminler 6…….cc/gün 

< 1 kg bebekler için, 3cc/gün 
1-3 kg bebekler içi 6cc/gün 
> 3kg bebekler için, 10cc/gün lipid içerisinde verilir. 

Suda  Eriyen Vitaminler 1……./kg/gün 

Eser Elementler …….cc/gün 

Glukoz inf. hızı ….……..mg/kg/dk SOÇ-BÇ: 4-5, PM YD: 6-8, TERM YD da: 6 mg/kg/dk olacak şekilde hesapla 

Glukoz Total …..…gram 
Total glukozu hesaplama: Örn 3.2 kg lık çocukta: 6x3x1,44 = 27,6 mg/kg/dk 
GLUKOZDAN GELEN KALORİ MİKTARI: KG X 4 X Vereceğin glukoz miktarı (gr) 

Glukoz konsantrasyon %....... 
TPN periferden veriliyorsa %12.5’u,  santral venöz katater ya da umb. venden veriliyorsa %25’i 
geçmemeli ve hiperglisemi açısından  KŞ’i düzenli izlenmeli  

Karnitin 50…...mg/kg/gün 

Heparin* 137…….Unite* MAYİNİN YARISI KADAR,, MAX: 137 Ü 

*Unite olarak belirtilir. Maksimum 137 Unite konulabilir. 0.5 cc heparin 50 cc ye sulandırılarak kullanılır.  
*TPN ünitesinde eklenmektedir. Formda belirtilen heparin için servislerde eklenme yapılmayacaktır. 
*Oral ya da enteral alınan miktar totalin %70 sini geçince TPN kesilir. 

LİPİD S: { [ kg x Vereceğin Lipid miktarı  (1 – 2 - 3) x 5 ]+ 6 } / 24 
TOTAL S: TOTAL MAYİ / 24 – LİPİD S  



 SADECE IV MAYİ ALIYORSA: 

TPN ALIYORSA: 

Oral / enteral + TPN / IV mayi verdiğin bebekte orali / enterali tedrici olarak arttırırken   
TPN / IV mayiden düşme formülü 

Örnek: (8x – 12x beslenmesi farketmez) 
12x5 cc (60 cc/G) enteral beslenen YD da TPN S: 8 cc/saat , Lipid S: 2 cc/saat 
12x10 cc (120 cc/G) ye çıktık 

Yeni; 
TPN S = 8 – [ {9 x ( 120 – 60)} / 240 ] = 8 – 2,2 =5,8 cc/saat 
LİPİD S = 2 – [ ( 120 – 60) / 240 ] = 8 – 0,2 = 1,2 cc/saat 

 



ASFİKSİ, HİPOKSİK İSKEMİK NESEFALOPATİ 

ÖYKÜ  
VE  

ŞÜPHE 

Zor NVY ile doğan, Malprezentasyonlu, evde doğan, makrozomik bebek, DAB, PM ya da postmatür bebek, kronik hipoksiye maruz kalmasının göstergesi olarak 
İUGG olan bebek, Sarı-Mekonyum boyalı amnios ya da  boyalı bebek (mekonyum kusma-tırnak aralarında ciltte mekonyum boyası kontrolü yap), Antenatal 
izlemde plasentada vasküler rezistans olan bebek, Plasental hastalıkla doğan bebek, narkotik bağımlısı anne bebeği, 5. dk APGAR o-3 olan bebek, doğumda 
anesteziye bağlı hipoventilasyon gelişen anne bebeği, epidural anestezide hipotansiyon gelişen anne bebeği, Doğum indüksiyonu için aşırı oksitosin almış ve buna 
bağlı uterus tetanisi gelişerek plasenatal kan akım geri dönüşü azalmış anne bebeği,  Siyanotik kalp hast ya da kr. AC hst olan anne bebeği,  kanama – hemolitik 
hastalığa bağlı anemi gelişen bebek, siyanotik kalp hast olan bebekte asfiksiden şüphelenilmelidir 

FM 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER: İUGG göstergesi olarak boy – kilo – BÇ nin 3P altında olması (PONDERAL İNDEX bakılması) 
CİLT my: Dolaşım bzk,hemoliz, sepsis bulguları Siyanoz, solukluk, cutis marmoratus, grimsi cilt rengi, Hipo – Hipertermi, İkter, zor doğum göstergesi olan sefal 
hematom-caput sucsadeneum, peteşi – ekimoz, postmatürite göstergeleri 
SSS my: HİE blg  nöbet, Moro rfx azalma ve kaybolma, Emme rfx azalma ve kaybolma, klinik progresyon oldukça: bilinc: hiperalert…letarjik…koma, Tonus: 
Hipotonik…Flask , Postür: Fleksiyon…Dekortikasyon, DTR: Hiperaktif…Kaybolur, Pupil: Midriyazis…Miyozis…asimetrik pupil ve ışık rfx kaybı (sanrat evrelemesi) 
KVS my: Kalp ytm , Miyokardit, iskemi blg  Siyanoz, bradikardi, Hipotansiyon, hipoksiye bağlı satürasyon düşüklüğü 
BÖBREK my: Renal ytm blg  PTÖ +/+, Oligüri ya da anüri (Diürez < 0.2 cc/kg/saat) 
GİS my: Mezenterik iskemi bulguları  Batın dist, Safralı kusma, Melena,  spontan gaita pasajı olmaması, karın cildinde eritem 
Solunum My: Sol ytm, RDS, Pnömotorax  blg   RD, Takipne, İK-SK çekilme, HİACSEK mu?,göğüs kafesi her iki tarafta eşit mi havalanıyor 

LAB 
VE  

RDY 

TİT: Renal hasar blg  HÜ, PÜ, Silendirüri, FeNa, RFİ Renal yetmezlik indeksi)  
HMG: Hemoliz, kanama, enfeksyon, şok blg  Hb düşük, HTC düşük, WBC yüksek, PLT düşük, RTC yüksek 
PY: Hemoliz , Stab / Stab + PNL > 0.2, Normoblast, Bazofilik noktalanma 
BK: İskemi, Renopati, Kardiyopati, KC hasarı blg  CK yüksek, CKMB yüksek,Hipoglisemi, BUN yüksek, Cr yüksek, Ürik asit yüksek,  ALT – AST yüksek, T.bil yüksek, 
Ca-Na-Mg düşük, K yüksek, İdrar ürik asit/Kreatinin oranı artar (NORMALİ : 3,5 ve altıdır) 
Amonyak: yüksek (buzda gidecek) 
HMZ: PT – APTT – D dimer yüksek, fibrinojen düşük 
KG: Metabolik-resp asidoz (ph < 7.35, pCO2 > 40 , HCO3 < 26, BE > -9) 
DİĞER: GGK (+) 
Rdy: PAAC: Buzlu cam, inflitrasyon, Pnömotorax (ayakta çek),ADBG: Hava sıvı seviyeleri, rektumda gaz yokluğu, serbest hava, barsak duvarı ödemi, BATIN US: 
Renal skar, batında serbest sıvı, KRANİAL US: İKK, PVL, EKO: Kalp ytm, EF düşük, Kapak ytm, PnHT 

TEDAVİ 
İZLEM 

Solunum yolunu açık tut, kontrollü oksijen ver, KİHood içiCPAPventilatör desteği düşün, RDS, MAS varsa sürfaktan düşün. Hemodinamiyi düzelt: 
Monitörize et, Bradikardi, Hipoksi, Hipotansiyon izle, Hidrate et, erken dönemde head cooling düşün (kranial soğutma), Kan ve kan ürünü Tf düşün, Dopamin – 
dobutamin gibi inotropları düşün, pentoksifilin düşün, Nöbete acilen antiepileptikler ile müdehale et, Oral beslenmeyi kes, yaşına uygun mayi tak AÇT , ödem, 
sekratuvar ral, RD , Accid, FeNa ve RFİ (Renal yetmezlik indeksi) ile iskemiye bağlı renal yetmezlik ve ATN durumlarının varlığının takibine göre; yüklenmede kısıtlı 
mayi takmayı,oligüride şoklamayı + Furocemidi düşün, KŞ ni gelir gelmez ölç, dex puşelemeyi  ya da karışım mayi düşün ve düzenli KŞ takibi yap,  OG tak mide 
dekompresyonu yap, safralı gelen var mı izle, HMZ bozuksa K vit yap – TDP düşün,  T.bil yüksekse YFT başla, Asfikside immünsistem çökeceğinden bebek enf açık 
hale gelecektir, Kültürlerini al ve 2 li AB başla. Renal yetmezlik varsa aminoglukozit yerine sefotaksim seç, Ciddi mtb asidoz yoksa (pH < 7, HCO3 < 10, BE > -10) 
HCO3 verme. Nöroloji kons iste EEG değerlendirilmesi (Düşük voltaj? – Brust supresyonu?), Evreleme ve takip yapılacaktır, Cerrahi kons GİS patolojisainde , 
pnömotorax da düşün. YYB ihtiyacını her basamakta sorgula, asfiksi takibi YYB da yapılır. Aralıklı muayene et : Cilt rengi, Tonus – postür – rfx, RD-İK-SKÇ, DSS, 
Üfürüm, Ateş, Ödem izle. Tabelasına: Monitörize izlem,VA, AÇT, TA-KTA, ATEŞ takibi yaz. KG-Rutinler-AFR-PAAC-ADBG-KŞ takibini unutma.  



BRAKİAL PLEKSUS ZEDELENMESİ 
ŞÜPHE 

Omuz çıkığı , klavikula kırığı olan, makrozomik, DAB , zor doğum, malprezentasyon, düzensiz soluyan siyanotik bebek 
(frenik sinir hasarı ile ilişki?) durumlarında şüphelen 

FM 

Asimetrik moro (zedelenen sinire göre olmayabilir), asimetrik yakalama rfx (zedelenen sinire göre olmayabilir),  elde 
paralizi, bahşiş eli pozisyonu, horner snd (aynı tarafta miyozis, pitozis, zedelenen sinire göre olmayabilir), Frenik sinir 
etkilenmişse torasik solunum görüleceğinden abdomen solunumla inip kalkmaz, etkilenen tarafta solunum sesleri azalır-
kaybolur. 

TANI MR ile sinir kökü hasarı gösterilebilir 

TDV 
Ortopedi konsültasyonu , Aralıklı ve parsiyel immobilizasyon , pozisyon verme , masaj, botilizm tox, mikro sinir cerrahisi. 
Frenik sinir hasarı varsa bebek hasar gören tarafa yatırılmalı gerekirse oksijen verilmelidir 

PROGN 
Çoğu iyi prognozlu kendiliğinden düzelir, laserasyon varsa deltoit kas etkilenmesine bağlı,kas atrofisi ve ileride düşük 
omuz görülebilir 



C harfi 
Q harfi 



EDİNSEL QT UZAMASI NEDENLERİ-1 
İLAÇLAR 

ANTİBİYOTİKLER Eritromycin, TM-SMX, Ampisilin 

ANTİFUNGALLER Flukonazol, İtrakonazol, Ketakonazol 

ANTİPROTOZOALLER Pentamidin 

ANTİHİSTAMİNİKLER Astemizol, Terfenadin 

ANTİDEPRESANLAR İmipramin gibi TCA’lar, thioridazine, Klorpromazin 

ANTİPSİKOTİKLER Haloperidol, risperidon, tioridazin gibi fenotiyazinler, 
klorpromazin 

ANTİARİTMİKLER 

                                 Class 1A Kinidin, prokainamid, disopyramide 

                                 Class 1C Encainide, flecainide 

                                 Class 3 Amiadorone, bretylium, dofetilide, N-asetil prokainamid, 
sotalol 

LİPİT DÜŞÜRÜCÜ AJANLAR Probukol 

ANTİANJİNALLER 

ORAL HİPOGLİSEMİK AJANLAR Glibenclamide, Glyburide 

ORGANOFOSFAT İNSEKTİSİTLERİ 

PROMOTİLİTE AJANLARI Sisaprid 



EDİNSEL QT UZAMASI NEDENLERİ-2 
ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI 

HİPOKALEMİ Diüretikler, hiperventilasyon 

HİPOKALSEMİ 

HİPOMAGNEZEMİ 

MEDİKAL DURUMLAR 
BRADİKARDİ Komplet AV blok, Ciddi bradikardi, Hasta 

sinus sendromu 

MİYOKARDİYAL DİSFONKSİYON Antrasiklin kardiyotoksisitesi, KKY, 
Miyokarditler, Kardiyak tümörler 

ENDOKRİNOPATİ Hiperparatiroidizm, Hipotiroidizm, 
Feokromasitoma 

NÖROLOJİK Ensefalitler, Baş travması, Strok, SAK 

NÜTRİSYONEL Alkolizm, Anoreksiya Nervosa, Starvasyon 



C3 – C4 KOMPLEMAN NORMAL DEĞERLERİ 



CORNELİA DE LANGE 
•MR 
•Prenatal boy kısalığı 
•Orta hata birleşen belirgin gür kaşlar 
•Uzun kirpikler 
•Silik ve uçları aşağı bakan dudaklar 
•Küçük burun be geniş burun delikleri 
•Hirsutizm 
•Mikromeli: Kol ve bacakların aşırı kısa ve küçük oluşu 



D harfi 



LANUGO 

Dil altı bağı (Frenulum) 

LANUGO LANUGO 

İNSPEKSİYON 

AKROSİYANOZ 



DESQUAMASYON 

MİLİA TOKSİK ERİTEM 

MONGOL LEKESİ 

BÜLLÖZ İMPEDİGO 

İCHTİYOZİS 

İNSPEKSİYON 



İCHTİYOZİS 

SELÜLİT 

TORTİKOLLİS 

İNTERTRİGO 

İRİS KLOBOMU 

SAKRAL GAMZE 

HERLEQUİN TİPİ İCHTİYOZİS 

DERİ DERİ 

İNSPEKSİYON 



SAKRAL GAMZE 

MONGOL LEKESİ 

MONGOL LEKESİ 

MAKROSEFALİ 

DERİ 



YELE BOYUN 

MİLLİARİA 
MİLİA 

DERİ 



CUTİS 
MARMORATUS KAPİLLER 

HEMANJİOM 

AKNE NEONATARUM 

SEBOREİK 
DERMATİT 

DERİ 

İNSPEKSİYON 



PÜSTÜLER MELANOZİS 

ERİTEMA 
MARGİNATUM 

ERİTEMA 
MULTİFORME 

ERİTEMA 
NODOZM 

İNSPEKSİYON 



RUBELLA (KIZAMIKÇIK) 

RUBEOLA (KIZAMIK) 

SU ÇİÇEĞİ 

İNSPEKSİYON 



MAKROGLOSSİ 

EPSİTEİN İNCİLERİ NEONATAL DİŞ 

RANULA KONJ. KATARAKT 

İNSPEKSİYON 



DEHİDRATASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hafif Orta  Şiddetli 

KİLO kaybı: YD ve SOÇ %5 %10 %15 

KİLO kaybı : BÇ %3 %6 %9 

Defisit 

          < 2 yaş 50 100 150 

          ≥ 2 yaş şişman 40 80 120 

          ≥ 2 yaş zayıf 30 60 90 

Periferik perfüzyon 

          Nabız dolgunluğu N N, azalmış azalmış 

          Deri elastisitesi N azalmış çok azalmış 

          Kapiller dolum zamanı < 2 sn 2-3 sn > 3 sn 

          Deri sıcaklığı N hafif soğuk soğuk 

Nabız sayısı N, artmış artmış N, artmış, azalmış 

Kan basıncı N, artmış N, artmış N, artmış, azalmış 

Ağız mukozası Hafif kuru Kuru Parşömen gibi 

Göz küreleri N Hafif çökük çökük 

Göz yaşı Hafif azalmış Çok azalmış yok 

Fontanel Düz Hafif çökük çökük 

İdrar rengi Hafif koyu koyu - 

İdrar miktarı Hafif azalmış oligüri Oligüri, anürive azotemi 

GENEL DURUM SUSAMIŞ – AKTİF 

İRİTABL 

SUSAMIŞ – LATERJİK  

DOKUNUNCA İRRİTABL 

SUSAMA YOK – PRE ŞOK  ŞOK 

Dehidratasyon derecesi (%) KİLO KAYBI YÜZDESİ = 100 x [ (önce ki ağırlık – şimdiki ağırlık ) / önce ki ağırlık ]  
DEHİDRATASYONDA LAB: 

•BK: iyon imbalansı olur, üre – Cr artar 
•HMg: Hb – Htc artar 
•TİT: dansite > 1020 , HÜ- LÜ olabilir 
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DEHİDRATASYON TİPLERİNE GÖRE FİZİK 
MUAYENE BULGULARI  

İzonatremik Hiponatremik Hipernatremik

Hücre dışı sıvı Çok azalmış Çok azalmış Azalmış 

Hücre içi sıvı Aynı Artmış Azalmış 

Fizik belirtiler

Deri: Renk Gri Gri Gri

Isı Soğuk Soğuk Soğuk veya sıcak

Turgor Bozuk Çok bozuk Bozuk

Mukozalar Kuru Hafif ıslak Kavrulmuş

Göz küreleri Çökük, yumuşak Çökük, yumuşak Çökük

Fontonel Çökük Çökük Çökük

Bilinç durumu Letarji Koma Aşırı huzursuzluk

Nabız Hızlı Hızlı Orta hızlı

Kan basıncı Düşük Çok düşük Orta düşük

 Hiponatremik (Hipotonik ) Dehidratasyon..........< 130 mEq / L 

 İzonatremik ( İzotonik ) Dehidratasyon........130 –150 mEq / L 

 Hipernatremik ( Hipertonik ) Dehidratasyon.........150 mEq / L              



DEHİDRATASYONU BU 4 SORU İLE DEĞERLENDİR 

“PARDOn” DEHİDRATASYON VARMI ? 

1. P otasyum dengesizliği var mı 

2. A sit-baz dengesiziliği var mı 

3. R enal bozukluk var mı 

4. D efisit var mı 

5. O smolarite bozuk mu 



DİC TANI KRİTERLERİ 
KLİNİĞİ (infeksiyon, şok, kanser vb…) olan hastada 

PLT 
100 – 50.000 1 puan 

< 50.000 2 puan 

> 100. 000 0 puan 

D-dimer 
> 5 2 puan 

2 – 5 arası 1 puan 

Artış yoksa 0 puan 

PT 
6 saniyeden fazla uzama varsa 2 puan 

3 – 6 saniye arasında uzaman varsa 1 puan 

3 saniyenin altında uzama varsa 0 puan 

FİBRİNOJEN 
< 100 1 puan 

> 100 0 puan 

SKOR > = 5 İSE AŞİKAR DİC DERİZ 
SKOR GÜNLÜK TEKRAR EDİLİR 
KLİNİK MUTLAKA OLMALIDIR 



ADA (AMERİCAN DİABETES ASSOCİATİON)  

GLUKOZ DÜZEY KRİTERLERİ (% MG)  

    Normal   Bozulmuş  DM 

  Açlık    100  100 – 125   126 

 Tokluk     140  140 – 199    200 

Bozulmuş Açlık Glukozu 
Bozulmuş Glukoz Toleransı 

OGTT:10 saatlik açlık sonrası 1.75 g/kg (mak 75 g) oral glikoz sonrası 0 ve 120 dk glukoz 



DİYABETLİ HASTA TANISI ve İZLEMİ 
•Aşağıda ki kriterlerden bir tanesi varsa TANI alır: 

1. AKŞ 2 defa 126’nın üzerinde ise 
2. TKŞ 1 defa 200 üzerinde ise 
3. OGTT 2.saat değeri 200 üzerinde ise 
 

• Obez çocuk T2DM olabilir, T1DM – T2DM ayrımı; 
• Otoantikorlar yüksekse: T1DM 
• Glukagona C-peptit yanıtı düşükse : T1DM 

• Şeker regülasyonunun takibi HbA1c ile yapılır (OHA-Talasemi hastalarında RBC yapısı bzk olduğu için HbA1c ile 
takip yapılmaz) HbA1c normal değeri 6’nın altındadır. 6 nın altında ize iyi 8-12 arasında ise orta, 12 nin üzerinde ise 
kötü takiplidir 

• Yatan hastada AKŞ-TKŞ ile takip yapılır; 
• Lantus dozu AKŞ ne göre 
• NR dozu TKŞ ne göre ayarlanır 



DİYABETİK KETOASİDOZ TEDAVİSİ 
TANI KOY: 
– Plazma glukozu >250 mg/dl 
– pH <7.3 
– Serum bikarbonatı <15 mEq/L 
– İdrar ketonu ≥3+ 
– Serum ketonu 1:2 dilüsyonda pozitif 
– Serum osmolalitesi değişken 
 
DİYABETİK KETOASİDOZ BAŞLANGIÇ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE ÖLÇÜMLER 
– Ağırlık, kan basıncı, solunun sayısı, kalp hızı 
– Turgor, mukoza kuruluğu, idrar miktarı ve kapiller yeniden dolum zamanı gibi dehidratasyon derecelendirmesi 
için gereken bilgiler 
– Serum Na+, K+, BUN, kreatinin, kalsiyum, fosfor ve HCO3 düzeyi, kan gazı ve parsiyel PCO2 basıncı 
– Hemogram (özellikle lökosit sayısı); lökosit yüksekliği strese bağlı olabilir. 
– Serum ve/veya idrar ketonu 
– Serum osmolalitesi= 2 (Na) + BUN/2.8 + glukoz (mp/dl)/18 
– Düzeltilmiş sodyum= Ölçülen Na+ + 1.6 ([ölçülen glukoz (mg/dl)]-100) / 100 
– Anyon açığı= [(Na+ + K+) – (Cl– + HCO–3 )]. Normal 8-16 mEq/L 
 
ŞOK da: 
•Hava yolunu açık tut, %100 oksijen ver, NG tüp tak 
•ŞOK SIVISI: % 0,9 NaCl (SF ile yapılır) 

2 YAŞ ALTI: 20 cc/KG 
2 YAŞ ÜSTÜ 400 cc/M2 

•1 SAATTE MAX: 3 DEFA ŞOKLANIR , 1 DEFA DA MAX: 500 cc İLE ŞOKLANIR, ŞOK MAYİ 15 - 30 DK DA GİDER 



DİYABETİK KETOASİDOZ TEDAVİSİ 
 

TOTAL MAYİ (REHİDRATASYON SIVISI) BAŞLA 
 
TOTAL MAYİ DE HANGİ SIVIYI SEÇECEKSİN? 

•KŞ > 300 ise sadece SF 
•KŞ < = 300 ise  1/1 mayi (1 kısım SF + 1 kısım %5 dex) 
•KŞ < = 200 ise ya ½ lik mayi (1 kısım SF + 1 kısım %5 dex) ya da 1/1 mayi (1 kısım SF + 1 kısım % 10 dex) 

•TOTAL MAYİ: İDAME + DEFİSİT 
•İDAME MAYİ HESABI (HER YAŞTA):  

•1500 cc/M2 yada  
•Holiday segar formülüne göre hesaplanır 

•HASTA YÜZDE KAÇ DEHİDRATE  BELİRLE 
•DEFİSİT HESAPLA:  

•%7 DEHİD. çocukta: Defisit = (kilo X 7) / 100 
•TOTAL MAYİ 48 SAATTE GİDER 
•48 SAATTE GİDECEK TOTAL MAYİ:  2 İDAME + DEFİSİT  
•24 SAATTE GİDECEK MAYİ:  İDAME + DEFİSİT / 2 
•İÇİNE K KOY 

•Serum K: < 3.0 mEq/L ise 40 mEq/L olacak rehidratasyon sıvısına KCl eklenir. 
•Serum K: 30-5.5 mEq/L ise 30 mEq/L olacak rehidratasyon sıvısına KCl eklenir. 
•Serum K: >5.5 mEq ise serum K+ <5.5 mEq/L altına düştükten sonra KCl eklenir. 

•Total mayiyi 6 ya böleriz 
•24 saat/6=4, total mayiyi (IV insülin ile birlikte) 4 saatlik mayiler şeklinde tabelaya yaz 



DİYABETİK KETOASİDOZ TEDAVİSİ 
 

İNSÜLİN İNFÜZYONU: 
•2 yaş üstünde ya da 10 kg üstünde ise:  İnsülin inf. 0,1 ü/kg/saat ten verilir 
•2 yaş altında ya da 10 kg altında ise : İnsülin inf. 0,05 ü/kg/saat den verilir 
•Ortalama: 0.8 Ü 0,1 ü/kg/saat ten verilir 

•Kİ’ni 10 katı SF içinde vereceksin, (örn: 12Ü Kİ…12X10 = 120 cc SF içinde gider) 
•İnsülin infüzyonunu da tabelaya 4 saat lik mayiler şeklinde yazacaksın (aynen total mayi gibi) 
 

İNSÜLİNİ 4 SAATLİK OLACAK ŞEKİLDE TABELAYI YAZ 
 
İZLEM : 
– Kapiller kan şekeri: saat başı 
-- Kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı: saat başı 
– Aldığı çıkardığı: saat başı veya daha sık (bilinç bozukluğu olanlarda idrar kateteri takılabilir) 
– Şiddetli DKA vakalarında T dalgası değişiklikleri için EKG monitörizasyonu yararlı olabilir 
– Elektrolit, BUN, kan gazı ve kan glukozu: 2-4 saat arayla şiddetli vakalarda serum Na+ düzeyi bir saat arayla izlenebilir. 
– Serebral ödem bulguları: saat başı veya daha sık 
     Baş ağrısı, Kalp hızında beklenmeyen düşüşler, Tekrarlayan kusma atakları, Nörolojik durumda değişiklikler (huzursuzluk, uykuya 
eğilimde artma, inkontinans) veya spesifik nörolojik bulgular (kranial sinir felci, asimetrik pupi), Hipertansiyon, Oksijen 
satürasyonunda düşme 
 
İZLEMDE KŞ DÜZEYİNE GÖRE SIVI AYARLANMASI 
•İlk altı saatte hiperglisemi ve asidoz düzelmiyorsa insülin infüzyon hızı 0.15-0.2 ünite/kg/saat hızına çıkılabilir.  
•Buna rağmen düzelme olmuyorsa (enfeksiyon, hatalı insülin, insülinin tüplere adezyonu gibi) insülin etkisiyle ilgili sorunlar 
düşünülmelidir. 
•Hipoglisemiyi önlemek için kan şekeri 250-300 mg/dl civarına düştüğünde glukozsuz sıvı ile rehidratasyon yapılıyorsa (SF) , 
intravenöz sıvıya glükoz eklenmeli; 1/2 SF gibi glukoz içeren sıvı kullanılıyorsa glukoz miktarı arttırılmalıdır.  
•Bu amaçla birisinde rehidratasyon sıvısı diğerinde %10 dekstroz ile hazırlanmış 1/2 SF olan iki sıvı torbası kullanılabilir. Her iki torbaya 
K+ eklendikten sonra rehidratasyon sıvısı sabit hızla gönderilirken %10 Dekstroz içeren sıvı kan şekerine göre azaltılır, çoğaltılır. 
•İnsülin infüzyonu sırasında kan şekeri 150-200 mg/dl arasından tutulur, bunun için 4 gr glukoza 1 ünite regüler insülin şeklinde 
glükoz infüzyonu yapılmalıdır. 



DİYABETİK KETOASİDOZ TEDAVİSİ 
 

ÖRNEK: 30 KG ÇOCUK (VYA: 1 m2), %7 DEHİDRATE , KŞ > 300 
İdame : 1500 x 1 =1500 CC (KŞ > 300 olduğu için SF seçiyoruz) 
Defisit: 30 x 7/100 = 2,1 lt = 2100ml (2100 cc) 
Defisitin yarısı : 2100/2 = 1050 cc 
24 saatte gidecek olan Total mayi: İdame + Defisit /2  = 1500 + 1050 = 2550 cc  
Bu mayiyi 4 saatte bir vereceksin, yani bu mayiyi 6 ya bölecek (2550 / 6 = 425) ve her defasında 4 saatte bir 
( saatlik ölçtüğün KŞ nin regülasyonuna göre düzenleyerek) tabelaya yazacaksın,  
Litreye 30 dan KCl koyacaksın 
Tabela: 

425 CC SF  + 12 cc KCl içine (diürez ile) 
S: 425/4 = 106 CC/saat 
 

•ÖRNEK: 30 kg çocuk da Kİ infüzyonu 
•Kİ dozu: 30 x 0,1= 3 Ü/ saat … 4 saatlik inf. Şeklinde olacağı için her 4 saatte bir : 4*3 = 12 ü Kİ vereceksin 
•Bu insülini 10 kat sf ile sulandır: 12*10 = 120 cc SF içinde infüzyon 
•Bu insülin içeren sıvıda ayrı koldan 4 saatte gidecek  
•Tabela: 

12 ü Kİ 120 CC SF içinde 
S: 120/4 = 30 CC/saat  

 
KŞ REGÜLE İSE Sc KRİSTALİZE İNSÜLİNE GEÇ 

•Asidoz düzelmiş (pH >7.30,HCO3 >15 mEq/L ve/veya anyon açığı kapanıncaya kadar), Bilinci açık, keton +/- , BK normal, çocuk 
yemek istiyor, kusmuyor, dehidrate değil ise SC ki ne geçebilirsin 
•Sc insülin dozu: 4 X 0.5 – 1 Ü/kg/doz 
•limonata hazırla 
•İnsülin infüzyonunu kesme, Sc Kİ ni yap, içir, 30 dk kusma var mı diye izle, tolere ettiyse İnsülin infüzyonunu kes 
•Diyet hazırla; Subkutan Kİ tedavisi sırasında verilecek kalori  (holiday segar + boya göre kilo) / 2 dir 
•Bu kalorinin %70 Ana (günde 4 kez) , %30 Ara (günde 3 kez) öğün olacak şekilde ayarlanır. Diyet listesine göre verilir 
•Her ana öğün öncesi (6 saatte bir)  KŞ ölç, DKA kriterlerini tekrar değerlendir 



DİYABETTE İNTENSİF (YOĞUN) TEDAVİYE GEÇİŞ 
 

•Total Kİ dozunun % 30 – 40 kadarı: Lantus 
•Total Kİ dozunun % 70 – 60 kadarı: NVR 
•NVR in tek dozunun , L dozunun iki katını geçmemesi istenir 

Örn: 4 x 5 Ü : 20Ü Kİ alan çocuk intensif tedaviye geçecek 
%40 L, %60 NVR olsun 
L : 20 x 40/100 = 8Ü L… tek doz gece 22:00 da…1) Lantus   S = 1 x 8Ü 
NVR : 20 x  60/100 = 12 Ü NVR…3 dozda…2) Novorapid   S = 3 X 4Ü 
İntensif  tedaviye akşam 22:00 da yapılan Lantus ile başlanır 

DİYABETTE İNSÜLİN ALAN ÇOCUK NE ZAMAN YEMEK YEMELİ 
•Önce KŞ ölçülür sonra insülin yapılır 
•KŞ > 180 ise 45 – 60 dk sonra yemek yesin 
•KŞ < 75 ise 15 dk sonra yemek yesin 
•Kİ diyeti alıyorsa her dozdan 15 dk sonra yemek yesin 
•İntensif tdv alıyorsa her dozdan hemen sonra yemek yesin 



DİYABETTE Sc KRİSTALİZE İNSÜLİN DİYETİ 
4 ana öğün (12-18-00-06) 

3 ara öğün şeklinde verilmeli (09-15-21) 

Toplam kalorinin  

% 70’i ana öğün şeklinde ve bu ana öğünlerin de 

% 20 si sabah 

% 20 si öğlen 

%30 u akşam  verilmeli  verilmeli (%15 - %15) 

% 30’u ara öğün şeklinde verilmeli (%15 - %15) 

DİYABETİK HASTA DİYETİ KALORİ HESABI 



KALORİ CETVELİ 

TAHIL ÜRÜNLERİ 
MALZEME GRAMI KALORİ 

1 dilim beyaz ekmek 28 gr 90 

1 dilim kepekli ekmek 28 gr 60 

1 dilim kızarmış ekmek 15 gr 35 

1 adet kurvasan 200 gr 200 

Bisküvi 100 gr 470 

Mercimek (kuru) 100 gr 314 

Arpa (kuru) 100 gr 367 

Bulgur (kuru) 100 gr 371 

Kuskus (kuru) 100 gr 367 

Mısır (kuru) 100 gr 342 

Buğday (kuru) 100 gr 364 

Susam 100 gr 589 

Makarna (kuru) 100 gr 339 

Makarna (haşlanmış) 100 gr 85 

Pirinç (kuru) 100 gr 357 

Pirinç (haşlanmış) 100 gr 125 

SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Yoğurt (yağlı) 100 gr 95 

Süt (yağlı) 100 gr 68 

Yoğurt (yağlı,meyveli) 100 gr 125 

Beyaz peynir (yağlı) 100 gr 275 

Kaşar peyniri (yağlı) 100 gr 413 

Parmesan peyniri (yağlı) 100 gr 440 

Yumurta 1 adet 80 

Yumurta akı 1 adet 15 

Yumurta sarısı 1 adet 65 

YAĞLAR 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Tereyağı  28 gr 206 

Margarin  28 gr 204 

Sıvı yağ 28 gr 130 

İç yağı 28 gr 210 



KALORİ CETVELİ 

KURUYEMİŞLER 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Badem 100 gr 600 

Hindistancevizi 100 gr 603 

Fındık 100 gr 650 

Fıstık 100 gr 560 

Çam fıstığı 100 gr 600 

Ceviz 100 gr 549 

Patlamış mısır 100 gr 478 

Kabak çekirdeği 100 gr 571 

Ay çekirdeği 100 gr 578 

SÜT VE YUMURTA ÜRÜNLERİ 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Elma 1 adet 60 

Kayısı 1 adet 8 

Muz 1 adet 100 

Kiraz 100 gr 40 

Hurma 1 adet 15 

İncir 100 gr 41 

İncir (kuru) 100 gr 59 

Greyfurt 1 adet 60 

Portakal 1 adet 50 

Kivi 1 adet 34 

Mandalina 1 adet 50 

Karpuz 100 gr 19 

Kavun 100 gr 18 

Şeftali 1 adet 60 

Armut 1 adet 70 

Erik 1 adet 8 

Üzüm 100 gr 57 

Çilek 100 gr 26 

ŞEKERLİ GIDALAR 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Çikolata  528 

Bal 315 

Dondurma  193 

Üzüm pekmezi 293 

Kakao 289 

Şeker  385 



KALORİ CETVELİ 

ETLER 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Biftek (ızgara) 100 gr 278 

Tavuk (ızgara) 100 gr 132 

Tavuk göğsü (haşlanmış) 100 gr 150 

Kuzu (yağlı, ızgara) 100 gr 282 

Kuzu ciğeri (yağda) 100 gr 232 

Salam 100 gr 446 

Sosis 100 gr 29 

SEBZELER 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Domates 1 adet 14 

Enginar 1 adet 10 

Patlıcan 1 adet 28 

Taze fasulye 100 gr 90 

Brokoli 100 gr 35 

Brüksel lahanası 100 gr 35 

Kabak 100 gr 25 

Havuç 100 gr 35 

Karnabahar 100 gr 32 

Kereviz 100 gr 18 

Salatalık 1 adet 11 

Marul 100 gr 15 

Mantar 100 gr 14 

Soğan 100 gr 35 

Bezelye 100 gr 89 

Taze yeşil biber 120 gr 15 

Patates (haşlama) 100 gr 100 

Ispanak 100 gr 26 

Lahana 100 gr 2 

DENİZ ÜRÜNLERİ 
MALZEME GRAMI KALORİ 

Midye 1 adet 9 

İstiridye 1 adet 6 

Karides 1 adet 144 

Somon füme 100 gr 171 

Ton balığı 100 gr 121 
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SÜT VE KALICI DİŞLERİNİN ÇIKMA ZAMANI (AY) 
Alt orta kesiciler 5-10  

Üst orta ve yan kesiciler 8-12 

Alt yan kesiciler 12-14 

Alt ve üst 1 premolerler 12-14 

Alt ve üst köpek dişleri 16-22 

Alt ve üst 2 premolerler 24-30 

KALICI DİŞLER 
1 molerler 5-7 

Orta kesiciler 6,5-8 

Yan kesiciler 7-9 

1 premolerler 9-11 

2 premolerler 10-12 

Köpek dişleri 10-12 

2 molerler 11-13 

3 molerler 16-21 
119 



Demir Eksikliği Anemisi 
(Ayırıcı Tanı) 

Demir eksikliği 
anemisi 

Talasemi 
Kurşun 

zehirlenmesi 
Kronik hastalık 

Sideroblastik 
anemi 

Beta Alfa 

Hemoglobin 

 
3-10 9-11 10-12 7-10 8-11 5 –10 

Serum ferritin Düşük Yüksek Yüksek Düşük/yüksek Düşük/yüksek Yüksek 

Serum demir Düşük Yüksek Yüksek Düşük/yüksek Düşük Yüksek 

TDBK Yüksek 
Normal/ 

düşük 
Normal Düşük/yüksek Düşük Normal 

TS Düşük Yüksek 
Yüksek/ 
normal 

Normal/ 
yüksek 

Düşük Artmış 

FEP (serbest 
eritrosit içi 
protoporfirin) 

Hafif/ 

yüksek 
Normal Normal Çok yüksek Yüksek  Yüksek 

Hemoglobin A2 

Düşük/ 

normal 
Yüksek Normal Normal Normal Normal 

Kemik iliğinde 
sideroblast 

(%30-50) 

Azalmış Normal Normal 
Artmış  

 %50 

Azalmış 

 % 5-20 

Artmış  

%50 

 



Anizo/poikilositoz Bazofilik 
“stippling” 

“Target” 
hücresi 

Demir eksikliği Var/belirgin Nadiren Olabilir 

Talasemi minor Olabilir Var %5 

Talasemi major Belirgin Belirgin Belirgin  

Kronik hastalık anemisi Olabilir  0 Olabilir 

Sideroblastik anemi Belirgin Oldukça çok Olabilir 

Kurşun zehirlenmesi Var Belirgin Olabilir 

HbCC ve EE Var Olabilir Belirgin 

Demir Eksikliği Anemisi 
(Ayırıcı Tanı) 



DOĞUM TRAVMALARINDA  AYIRICI TANI 

RİSK FAKTÖRLERİ 

•Uzamış doğum 

•Hızlı eylem 

•Malprezentasyon 

•Omuz distozisi 

•Forseps vakum kullanımı 

•Kordon dolanması 

•İri/küçük bebekfetal anomali varlığı 
***Klavikula, humerus kırığı, omuz subluksasyonu beraberliği olabilir 



Annenin iyi izlenmemiş diyabeti neonatal mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır. İnsülin plasentayı geçmez, fetal kanaklı bir hormondur.  
Annede intermittent hiperglisemi 
Fetal hiperglisemi 
Fetal beta hücre hiperplazisi 
İnsülün sekresyonu artışı 
 
KRONİK FETAL HİPERİNSÜLİNİZM SONUCUNDA,HİPOGLİSEMİ; 
1. Metabolik hız ve oksijen tüketimin arttırır 
2.Relativ hipoksemi yaratır  Fetal kayıba neden olur 
3.EPO sentezi artar 
4.Eritrosit kitlesi artar ve Polisitemi ortaya çıkar. 
5.Surfaktan üretimi suprese olur ve RDS Tip 1 ortaya çıkar. 
6.Fetal substrat alımı artar ve Makrosomi gelişir 
7.Karaciğerde, yağ dokusunda ve diğer dokularda aşırı glikojen birikimi sonucu Organomegali ( beyin ve böbrek hariç ) ve Yağ dokusunda artış olur 

 
Hiperinsülinizm ve yetersiz kontrregulatuvar hormonlar sonucu; 
Azalmış hepatik glukoz üretimi 
Artmış periferal glukoz up-take 
Bozulmuş lipoliz vardır. 
 
DAB’de morbiditeNEDENLERİ: 
1.Konjenital anomaliler ( kaudal agenezi, disgenezi…) 
2.Kalp yetmezliği ve septal hipertrofi ( 6 ay civarında düzelen ) 
3.Hiperbilirubinemi 
4.Hipoglisemi ( persistan ) 
5.Hipokalsemi 
6.Hipomagnezemi 
7.Makrosomi ( Özellikle karaciğer, ardından kalp ve dalak- 12 haftaya dek devam eder ) 
8.Renal ven trombozu 
9.Mikro sol kolon 
10.Açıklanamayan intrauterin ölüm 
11.Polisitemi 
12.Viseromegali 
13.RDS 

DİYABETİK ANNE BEBEĞİ PROTOKOLÜ 



A) Sıkı metabolik kontrol 
Prekonsepsiyonel ve erken postkonsepsiyonel 

•Maternal uyum 
•Ketoasidozun önlenmesi 
•Gebeliğin indüklediği hipertansiyon ve piyelonefritin önlenme ve tedavisi 
•Açlık glukoz<80 mg/dl 
•Tokluk 2. saat<120 mg/dl tutulmaya çalışılır. 
 

B) Konjenital malformasyon taraması: 
-Nöral tüp defekti için 18-20. hafta Düzey II USG 
-Alfa fetoprotein 
-İzlem USG’leri 

•Amniotik sıvı volüm takibi 
•Fetal gelişim 
•Plasenta grade’lemesi 
 

1) Fetal iyilik testleri ( 28-32. hafta ) 
•Biyofizik profil 
•NST 
 

2) Doğum öncesi amniosentez:  Lesitin sfingomiyelin >3.5 olmalı ( Normal bebeklerde > 2 yeterli ) 
 

Vaginal doğum tercih edilir ( makrosomide C/S ) 
Doğum bebeğin izlenebileceği bir hastanede yaptırılmalıdır. 
Doğum sonrası kan glukoz düzeyleri ilk 3 saat kontrol edilmelidir ( beslenme öncesi ve şüphelenilen herhangi bir anda ). 
 

3) Erken beslenme 
 Bebek stabil olur olmaz başlanır. Sık aralıklarla devam edilir. 
Normoglisemi sağlanana dek gerekirse glukoz infüzyonu ( bakınız hipoglisemi tedavisi ). 
 
4) Diyabetik anne bebeğinde istenecek ek tetkikler ( Rutin tetkikler dışında ): 
•Hipoglisemi başlangıç testleri ( KŞ, insülin, idrarda indirgen madde, keton ) 
•Polisitemi açısından hemogram, santral venöz hematokrit 
•Kalsiyum, magnezyum, bilirubin 
•Batın, kraniyal USG 
•Ekokardiyografi 
•Ek anomali varsa onlara yönelik tetkikler ( kaudal agenezi, mikro sol kolon vs…) 

DİYABETİK ANNE VE BEBEĞİNİN YÖNETİMİ 

DİYABETİK ANNE BEBEĞİ PROTOKOLÜ 



 
İZLEM VE PROGNOZ 
Ek morbiditelerin etkisi ( polisitemi, renal ven trombozu, anomaliler…) 
Obesite riski artar. 
Diabetes mellitüs riski hafifçe artabilir. 
Doğum asfiksisi ve metabolik asidoz katkısı varsa, 7 yaşta daha düşük IQ 
Annede asetonüri varsa daha fazla mental etkilenme olabildiği gösterilmiştir.  
             
HİPOGLİSEMİ 

 KETON (-): 
•Yağ asidi oksidasyon defekti ( YAO defekti )  
•Hiperinsülinizm  
•Herediter fruktoz intoleransı ( İdrarda indirgen madde (+) ) 
•Galaktozemi (İdrarda indirgen madde (+) ) 
  
 KETON (-): 
Serbest yağ asidi artmış ise: 
•Yağ asidi oksidasyon defekti ( YAO defekti )  
•Normal yenidoğan 
 

Serbest yağ asidi düşük: 
•Hiperinsülinizm 
•Panhipopituitarizm 
•SGA 
•Doğum asfiksisi 
  
 KETON (+): 
Laktik asid normal: ( Ketoasidoz var ) 
•Glukojen depo hastalığı 
•Hormon eksiklikleri 
•Ketotik hipoglisemi 
  
Laktik asit artmış, Laktik asidoz var: 
•Glukoneogenez defektleri: 
•Fruktoz 1-6 difosfataz 
•Fosfoenolpiruvat karboksikinaz 
•Piruvat karboksilaz 
•Glukoz 6 fosfataz 
•Normal yenidoğan 

İZLEM VE PROGNOZ - HİPOGLİSEMİ 

DİYABETİK ANNE BEBEĞİ PROTOKOLÜ 



DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞI MUAYENESİ 



E harfi 



YD ve PM de ENDOTRAKEAL TÜP 
•ET TÜM MESAFESİ: kilosu + 6 
•Cuff sız yüp kullanılır 
•Tüpü tak PAAC çekitir, tüpün ucunun karinanın hemen üzerinde  ve her iki ana bronşa 
hava ilerlediğini gör  



EKG NORMAL DEĞERLER 



EKG DEĞERLENDİRMESİ ve KARDİAK DEĞERLENDİRMESİ 
1. RİTİM: Sinüs ritmi ?, Aritmi? 

2. KTA: Taşikardi? Bradikardi? 

3. AKSA BAK 

• D1 ve aVF den bak  

• İlk 6 ay sağ aks fizyolojiktir 

4. T NEGATİFLİĞİ BAK 

• V1-2-3-4- de T (-) normaldir 

• V5-6 da T (-) patolojiktir 

5. SAĞ VENT. HİPERTROFİSİ BAK 

• V1 ya da V2 de R + V5 ya da V6 da S  > 40-45 mm ise patolojik 

• V1 de R/S oranı; 

• YD > 7, SOÇ > 3, BÇ > 2.5 ise Sağ V.HT vardır 

6. SOL VENTR HİPERTROFİSİ BAK 

• V1 ya da V2 de S + V5 ya da V6 da R  > 40-45 mm ise patolojik 

7. DÜŞÜK VOLTAJ VARMI BAK 

• V4-V5 DE R < 8 küçük kare ise patolojik 

8. QTc BAK (QT ve RR mesafelerini D2 de, en az 3 farklı bölgeden say, ortalama al) 

• QTc = (QT x 0.04) / karekök içinde RR x 0.04 

• YD > 0.60, diğer yaşlarda > 0.44 patolojiktir 

9. PR normal: 3-5 küçük kare 

10. QRS normal: 3 küçük kare 

11. QT normal: 11 küçük kare 

12. T sivriliği : T nin boyu ekstremite derivasyonlarında 7, göğüs derivasyonlarında 10 küçük kareden fazla ise T sivriliğinden söz edilebilir. 

• Femoral nabızlar:              

• KDZ: 

• Oskültasyon: 

• KTO: 



EMR Skorlaması 
Puan 0 1 2 
Gebelik yaşı (hafta) > 37 34-37 < 34 

Korioamnionit veya 
bebekte midede lökosit 

yok var 

Apgar skoru > 7 5-7 < 5 
EMR süresi 24 saatten sonraki her gün için 1 puan 
•Asemptomatik bebeklerde tabloya göre puanlama yapılır 
•≥ 3 ise kan kültürü alınır, tarama testi yapılır, ampirik erken sepsis tedavisi başlanır. 
•Antibiyotik başlanan bebeklerde 6. saatte akciğer grf çekilir. 
•Antibiyotiğe devam 2-3 gün sonra ( kültür, tarama testi sonuçlarına göre ) değerlendirilir.  

EKLEM SIVISININ ÖZELİKLERİ 
Ölçüm Normal Noninflamatuar İnflamatuar Septik 

Hacim (ml) <3,5 sıklıkla>3,5 sıklıkla> 3,5 sıklıkla> 3,5 

Berraklık transparan transparan Transparan - opak opak 

Renk berrak sarı Sarı-opalesan Sarı-yeşil 

Viskosite yüksek yüksek düşük değişken 

WBC(mm3) < 200 200-2.000 2.000-10.000 >10.000 

PNL(%)  < 25 < 25 > 50 > 75 

Kültür negatif negatif negatif pozitif 

Glikoz(mg/dl) Plazmaya eşit Plazmaya eşit > %25 > %25 



ENFEKSİYONA BAĞLI ANEMİ İLE DEMİR EKSİKLİĞİ 
ANEMİSİNİN AYIRICI TANISI 



SIK ENFEKSİYON GEÇİREN HASTAYA YAKLAŞIM 



•Mesanenin gündüz kontrolü: 2-3 yaş, gece kontrolü 3-5 yaşta olur.  
•EN NIN EN SIK NEDENİ: Psikolojiktir, genetik kökeni vardır 
•Tanımlar: E.Nocturna (EN): Doğuştan  ya da SSS hast. olmayan 5 yaşın üzerinde ki çocuklarda istemsiz uykuda  gece altını ıslatma. 
E.contunia: Gece + Gündüz idrar kaçırma. Enkontinans: 24 saat boyunca idrar kaçırma (uyku-uyanık farketmez) Seconder EN: Daha 
önce kuru sonradan ıslatma. 
 

•Primer MONOSEMPTOMATİK, basit EN (MSE): Sadece geceleri uykuda altını ıslatma 
 

•Primer MONOSEMPTOMATİK OLMAYAN, komplike EN: Yazılanlardan 1 tanesi varsa MSE değildir ve ileri tetkik araştırma gerektirir:   
•Gece + Gündüz altını ıslatma + urgency + idrara başlamada zorluk çekme + gündüz 8 den fazla defa idrar yapma + ıkınarak idrar 
yapma + idrar tutma ve günde 3 den az idrar yapma, kendini sıkma , uyluk çaprazlama manevrası yapma+ İYE varlığı + kr. 
Kabızlık , enkomprezis + Böbrek, Üriner sistem hst +SSS hst, Spinal Kord hst + DM + Hiperaktivite , öğrenme güçlüğü 
 

ÖYKÜ AL, SOR; 
•psikolojik durumu nasıl (arkadaşları  ve aile içi ilişkileri, anne baskıcı-titiz mi, baskıcı yada umursamaz WC eğitimi var mı, okul başarısı 
nasıl, Ailede ölüm, ayrılık,geçimsizlik var mı,) İşeme ve kaka alışkanlığı nasıl, geceleri yatmadan önce çok su içer mi, uyku düzeni 
nasıl, uyarı ile hemen uyanıyor mu, ailede MSE öyküsü var mı 
 

İŞEME GÜNLÜĞÜ -TAKVİMİ TUTSUN:  
•1 hafta boyunca , saat ve tarihi yazarak, gün içinde tüketilen sıvı ve çıkardığı idrar miktarını , kaçırma olup olmadığını not etsin 
(DİÜREZ TAKİBİ GİBİ) 
•Aylık olarak: gündüz ve gece idrar kaçırdığı tarih ve saatleri not etsin, kontrole gelirken bunları getirsin 
 

FM YAP: 
•MSE de FM genelde normaldir. Prepisyuma bak, Batın muayenesinde glob ve kabızlık ara, sırtta spina bifidaya ait kıllanma-renk 
değişikliği ara 
 

MSE de LABAROTUVAR: 
•TİT, İdrar kültürü, KŞ 
 

KOMPLİKE EN da LABAROTUVAR: 
•Batın US, Lomber drekt grafi, Spinal MR, Üroflovemetri, MSUG 

ENÜREZİS 



MSE TEDAVİ 
DESTEKLEYİCİ TEDAVİ: 
•5 yaşın altında ki çocuklarda tedavi BAŞLANMAZ !!! Tedavi yaşı okula başlama yaşıdır, 8 yaşının üzerinde psikolojik problemler yaratacağında n 
tedaviye hemen başlanmalıdır. Sadece destekleyici tedavi yeterli değildir, diğer tedaviler ile birlikte uygulanmalıdır 
•PSİKOTERAPİ: Aileye; Sık karşılaşılan bir durum olduğu , büyüdükçe azalarak kaybolacağı söylenmeli. İstemsiz bir davranış olduğu, mutlaka 
aileye karşı tepki olmadığı belirtilmeli. Cezalandırıcı ya da aşırı hoşgörülü olunmamalı, aile bireyleri eğitim konusunda tutarlı olmalı , biri cezacı biri 
hoşgörülü olmamalı . İdrar kaçırdığında kıyafetlerin temizliğine çocukta katılmalı.  
•Kabızlık varsa kabızlık mutlaka tedavi edilmelidir.  
•Uzun süreli TV izleme-bilgisayar başında kalma gibi pasif aktiviteler ile uzun süre otur pozisyonda kalmamalı 
•SIVI ALIMINI DÜZENLE: Günde 5-6 defa 1 su bardağı sıvı içmeli, yatmadan 2 saat önce aşırı sıvı almamalı, akşam yemeği sonrası ve yatmadan 
önce: Çay-kola,gazoz-kahve-tuzlu gıda-kalsiyum almamalı. 
•WC-İŞEME EĞİTİMİ VER: Temizlik kızlarda önden arkaya olmalı, bez bağlamaktan kaçınılmalı. Çocuk WC de oturarak ve ayakları yere basarak 
işemeli, gerekirse ayaklarının altına basamak konmalı. Okulda düzenli olarak 2-3 saatte bir çişi olmasa da WC ye gitmesi öğretilmeli. Gece WC ye 
gidişinin kolay olması için yataktan inişinin rahat olması sağlanmalı, koridorun ışığı açık bırakılmalı. Yatmadan önce WC ye gitmeli, uyuduktan 2 
saat sonra uyandırılarak WC ye gitmesi sağlanmalı 
•ÖZGÜN TEDAVİ: 

•ALARM TEDAVİSİ: 
•8 yaşın altında, mesane kapasitesi yeterli ve noktürnal poliürisi olmayan aile uyumu iyi çocuklarda kullanılır. Tedavide ilk seçeneklerdendir, 
başarı şansı %70 dir, her alarm çaldığında çocuk WC ye götürülmelidir. Koşullu reflexin yerleşmesi sağlar. Ödüllendirme uygulanmalı. 6-8 hafta 
sonunda işe yaramamışsa etkin değildir denir diğer tedavilere geçilir, en önemli başarısızlık nedeni aile uyumsuzluğudur, bu yüzden aile motive 
edilmelidir. Alarm makinasına google’a “idrar alarm cihazı” yazarak ya da piyasa da bu isimle arayarak ulaşabilir 

•İLAÇ TEDAVİSİ: 
•DESMOPRESSİN: 

•Minirin 100 – 200 mcg 30 tb  
•Minirin melt 60 – 120 mcg sublingual 30 tb 

•2-3 dozda kullanılır. Max doz: 360 mcg/G dür 
•Arginin-vaopressin sentetik analoğudur, ADH gibi antidiüreiktir ancak vazopressör etkisi düşüktür. YÖ: 1.5 – 3 saattir. 
•Özellikle Noktürnal Poliürisi olan , evden geçici süre ayrılacak, okul gezisine çıkacak olan, haftalık altını ıslatma sayısı az olan, Aile öyküsü pozitif 
olan çocuklarda tercih edilir 
•Dirençli vakkalarda alarm tedavisi ile birlikte kullanılmaldır 
•Nazal formu noktürnal enüreziste önerilmez 
•İlaç kullanılırken; Yatmadan 1 saat önce kesinlikle sıvı almayacak, akşam yemeğinde sıvı alımı azaltılacak. 
•YE: Polidipsi, su zehirlenmesi, Hiponatremik beyin ödemi, konvulsiyon, baş ağrısı, bulantı. Bu yan etkileri önlemek için Yatmadan 1 saat önce 
kesinlikle sıvı almayacak, akşam yemeğinde sıvı alımı azaltılmalı 

ENÜREZİS 



•MSE TEDAVİ 
•İLAÇ TEDAVİSİ: 

•DESMOPRESSİN KULLANIMI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•DİĞER TEDAVİLER: 
•ANTİKOLİNERJİKLER: Oksibütinin : Özellikle gece 2 den fazla idrar kaçıran çocuklarda, mesane kapasitesinin küçük olduğu düşünülen çocuklrda 

•Üropan  5 mg 100 tb  5 yaş üstü 2 x 1 tb  
•Üropan 5mg/5 ml şurup, 100-250 ml şişe  5 yaş üstü 2 x 1 ölçek 

•TAD: İmipramin: Adölsan, dikkat eksikliğinin eşlik ettiği enüreziste kullanılır, ciddi kardiyak hst yol açabilir. 
•Tofranil 10-25 mg 50 draje  Adölsanda: Akşam yemeğinden sonra 20-75 mg tek dozda kullanılır 

•İZLEM 
•Hangi tedavi yöntemi seçilirse seçilsin 2 hf sonra kontrole çağırılır. Yaşla birlikte düzelir 

ENÜREZİS 



ENÜREZİS TEDAVİ ALGORİTMASI 

6 yaşından sonra 
destekleyici tedavi ile 
birlikte elektrikli külot 

veya Desmopressin 
başlanabilir 



F harfi 



FİZİK MUAYENE 
•Bebeği çıplak tart, bebek bezi: 20 gr olarak tartıdan düşülür 
•Ateş ölçümü: İlk iki yaşta rektal (metal kısım tamamen içeride, 2 dk). Makat = 0,5 + Oral = 1+Aksiller.  
•Vicut ısısı gündüz düşük, gece yüksek ölçülür 
•Süt çocuğu : Karın solunumu yapar.  
•YD ağızdan solumayı bilmez, burnu tıkanırsa ememez. Nazal kavite dardır. Bu yüzden NG değil orogastrik sonda tak 
•3 aydan büyük her çocukta TA manşet ile ölçülür, 3 ayın altında Dopler ile ölçülür 
•Yaşa uygun manşet eni: Üst kol’un 2/3’ü kadardır 
•Kısık ses: Larenks, Kalın ses: Hipotroidi, Sürekli bağırma: Menenjit düşündürür 
•Makrosefali: Çoğunlukla normal, 97p’i haifif aşma: Ailevi, izlem yeterli. Mikrosefali: MSS patolojisi düşündürür 
•İlk aylarda annesi ile iletişim kuramayan çocuk: Otistik ? 
•BÇ için kesin patolojik sınır > +/-3 SS’dır.  
•Mikrosefali:Nörolojik blg var, düzgün yuvarlak ve küçük, Kraniosinositoz: Nörolojik bılgu yok, yamuk ve küçük 
•AF: 1,5 ayda, ÖF: 1,5 yılda kapanır (ortalama). ÖF’de hafif pulsasyon: Süt çocuğunda normal.  
•Kraniyotabes ilk 3 ayda normal, sonra Rahitis düşündürür 
•FONTANEL; Kabarık, gergin, pulse: KİBAS, Menenjit / Geniş ve kenarları yumuşak: Rahitis / Kapanması gecikmiş: Hidrosefali, Rahitis 
•Çökük: Dehidratasyon / Geç kapanması: Hipotroidi, Rahitis düşündürür 
•Bebek görüyor mu? : Bebek yüzüne bakıyormu, MR bebek ellerini izliyormu, 2-3 aylık iken nesneleri takip ediyormu ,Anneye sor o bilir,  
•Starbismus: 20 cm den ışığın yansıması simetrik pupilde , İlk 3 ayda geçici strabismus fizyolojiktir,3 aydan sonra starbismus patolojiktir 
(ileride…Ambliyopi?) 
•Kulak – işitme: İlk 3 ayda aniden çıkartılan ses sonucu bebeğin hareket ederken ya da emerken duruyorsa , Ani sese moro cevabı 
veriyorsa (ilk 2 ay), DKY ve TM incelenirken SÇ’da kulak: Arkaya – Yukarı çek, Kulak kepçesinin hareketi ile ağrı olması: Otitis Externa, 
Kabarık, opak, hiperemik, sarımtırak TM: Otitis Media düşündürür 
•Halitozis: Ağız hijyeni, ÜSYE, GÖR hastalığı, Adenoid Vejetasyon, Yabancı cisim, Metabolik hastalık, Zehirlenme düşündürür 
•Postnazal akıntı; Berrak : Allerjik Rinit?, Akut rinitin erken evresi? / Prülan: Viral Rinitin geç evresi?, Bakteriyel Sinüzit? 
•6 yaşına kadar abdominal, daha sonra torakal solunum görülür 
•HİHTSEK YOKSA: Plörezi, Amfizem, Pnömotoraks, Atelektazi, Büyük lober pnömoni düşün 
•SOLUNUM SESLERİNDE AZALMA: Plevral sıvı, Pnömotoraks, Bronş obst. 
•TUBER SFUL: İnflitrasyonun olduğu yere giremeyen havanın arkasında ki genişlemiş buronşta sirkülasyonu sonucu oluşur 
•6 yaşına kadar abdominal, daha sonra torakal solunum görülür 
•İnspiratuar dispne: Üst solunum yolu patolojileri (Stridor), Expiratuar Dispne: Alt solunum yolu patolojileri (Wheezing) 
•Paradoksal sol: İnspiryumda kırığın olduğu bölüm içeriye çöker, Diyafragmatik sol: İnterkostal kas felcinde karın içeriye çökmez, kabarır 



FİZİK MUAYENE 
•Akut periton iritasyonunda solunum sırasında karın hareketsizdir 
•Normalde her 10-30 sn de bir peristaltik ses duyulur 
•Yüksek tiz frekanslı sesler: Peritonit, Obstrüksyon 
•Barsak sesleri alınamıyorsa; Ağır hipopotasemi, Postoperatif dönem (paralitik İleus) 
•Barsak sesleri sıklaşıp-şiddetleniyorsa :GE, GİS kanaması, GİS de darlık (Mekanik İleus) 
•HM 1-2 cm palpabl olması YD-Süt çocuklarında normaldir, SM 1 cm palpabl süt çocuklarında normaldir 
•Hepatopitoz – HM ayrımı; Yukarı doğru çık ! Submatite: 3-4. İKA, Matite: 6. İKA’dan başlar. Daha aşşağıda ise Hepatopitoz dur 
•Kliteromegali, Bifid scrotum, Labial füzyon : Kuşkulu genitaliadır. 
•2-3 yaşına kadar prepisyum glansa yapışıktır, Hipospadiasda sünnet KE dir, dikkat!, 1 yaş (+) İnmemiş testis, kanala kaçan testis: 
Kriptorşizm, Hidrosel ilk 2-4 ayda normaldir (ışık kaynağını testisin altına koy, yağıştır, ışığı aç, homojen ışık reflesi varsa Hidroseldir. ) 
•GKD: Bebeği sarkıttığımız da bir bacak diğerinden kısa ise, Sırt üstü yataken pililer asimetrikse , Femur dış rotasyonda ise, Kalça 
fleksiyona getirildiğinde dizler aynı hizada değilse, Barlow da klik almazsan stabil olmayan eklem düşün, Ortolani de klik almazsan çıkık 
eklem düşün, Kalça abdüksiyon kısıtlılığı: 6-12 hf dan sonra en güvenili GKD göstergesidir 
 

•RAL:  İnspiryumda belirgindir 
•KABA ral: Trakea, Ana bronş, Kavitelerde duyulur, İnspiryum sonunda duyulur. Öksürünce kaybolur. BPN-Bronşektazi-AC ödemi-TBC 
düşündrür 
•İNCE (Krepitan-Subkrepitan) ral: Bronşiollerde duyulur, İnspiryum başında duyulur, Niteliği öksürmekle değişmez. Bronşiolit 
(subcrepitan)-Pnömoni düşündürür 
 

•RONKÜS (wheezing=Hışıltı): Hava yolu darlıklarında, Expiryumda belirgindir. Konjesyon-Sekresyon-Spazm-Tm-Yabancı cisim-Dışarıdan 
bası (LAM - Tm) düşündürür 
•SİBİLAN : Bronşiol, küçük Bronşlar. SONÖR: Trakea, Ana bronş 



FRAKSİYONE  Na EKSKRESYONU (FeNa) 
•FeNa: 100 x [(İdrar Na x Kan Cr) / (idrar Cr x Kan Na) 
•FeNa > 3 ise Renal 
•FeNa < 3 ise Prerenal  

FAKTÖR 8 DÜZEYİ 
•VA (kg) x İSTENİLEN F8 ARTIMI (% ya da İÜ/dl) x 0,5 

FAKTÖRLERİN YARI ÖMÜRLERİ  

(eksikliklerinde doz aralıkları için önemli) 

FAKTÖR YARI ÖMRÜ 

F7 1 SAAY YANİ ÇOK KISA  (travma sonrası hemen blg verir) 

F8 12-18 SAAT 

F9 24-36 SAAT 

F13 5-7 GÜN (travma sonrası 3-4 gün sonra bulgu verir) 
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FEBRİL KONVULSİYON 

• 9 ay-5 yaş arasında Görülür bunundışında GÖRÜLMEZ !!! 

• Akut Tekrarlamayan Nöbetlerin ESS 

• Altta SSS enf yoktur 

 

BASİT FK 
1. 15 dk dan kısa sürer 

2. Fokal Nörolojik blg YOK tur, Jeneralizedir  

          (Rfx Pupil cevabı ya da Asimetrik Pataloji YOK tur) 

1. 2 hf sonra EEG normale döner 

2. Aile Öyküsü (+) 

3. Epilepsiye dönme Riski %1 

4. Menenjit Ekarte Edilmelidir 

 

KOMPLEKS FK 
1. 15 dk dan uzun sürer 

2. 24 saatte 2 yada daha fazla kez olabilir 

3. Fokal konvüzyondur, Fokal Blg vardır 

4. Epilepsiye dönme Riski %9 

 

 

MENENJİTTEN ŞÜPHELENİLEN DURUMLAR 

• Hipotansiyon görülmesi 

• Fokal Konvulsiyon olması 

• Peteşi (Meningokoksemi-ESS Pnömokok) 

• 48 saat önce bir Doktor görmüşse 

FK’da TEKRARLAMA RİSKİNİ ARTTIRAN DURUMLAR 

1) İlk FK’nun 12 ay’dan Önce olması 

2) 1.derece akrabalarında FK olması 

3) Çok yüksek olmayan Ateş sırasında FK olması 

4) Komplike FK olması 

 

FK’da EPİLEPSİ RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER 

1) 12 aydan önce geçirilmişse 

2) Alede Epilepsi (+) 

3) Komplike FK ise 

4) FK geçirmeden önce Nörolojik bulgu olması 

5) Gelişme geriliği öyküsü olması 



YD DA KONVULSİYON-KLONUS-JİTTERİNES AYIRICI TANISI 



FEBRİL 
KONVULSİYONLU 

HASTAYA 
YAKLAŞIM 



FENİTOİN 

• Hem Na hem Ca kanal blokeridir 

• Metaboliti inaktiftir 

• Sıfırıncı derece kinetikle atılır yani YÖ doz bağımlıdır 

• Parsiyel Nöbet ve Grand mal epilepside En etkin ilaçtır 

• Absans (Petit mal) epilepside KE dir !!! 

• Mikrozomal Enzim indüxsyonu yapar 

• Tüm Antikonvülsanlar Yağda eriyen ADEK vitaminleri eksikliği yapar 

FENİTOİNİN YE 
1) Vestibülo-serebellar disinhibisyon (ES) 

2) Nistagmus (ilk) 

3) Diş eti hipertrofisi 

4) Hirşutizm 

5) Osteomalazi-Riketz 

6) Megaloblastik anemi (Folik asit eks. yapar) 

7) LAP- Pseudolenfoma (Hodgkin) – IgA eksikliği yapar 

8) DI 

9) SLE 

10) Teratojendir (Fetal Hidantoin snd ve Steven Jonson snd yapar) 

VADEMECUM 

Epanutin Ready Mixed Parenteral; bir ven içine kalın bir iğne veya intravenöz bir kateter aracılığıyla yavaşca uygulanmalıdır. İntravenöz enjeksiyon sonrası aynı iğne 
veya kateter kullanılarak yapılacak steril sodyum klorür enjeksiyonu solüsyonunun alkali olmasına bağlı olarak oluşabilecek venöz iritasyonları önler. 
İntravenöz infüzyon sıvılarına katılarak devamlı infüzyon şeklinde kullanımdan kaçınılmalıdır. Status Epileptikus: Epanutin uygulamadan önce intravenöz yolla 
diazepam uygulanmalıdır. Daha sonra Epanutin Ready Mixed Parenteral , yükleme dozu olarak 19- 15 mg/kg dozunda ve dakikada 50 mg'ı geçmeyen bir hızla 
yavaşça intravenöz olarak uygulanır. Yükleme dozunu 6-8 saatte bir oral veya intravenöz 100 mg'lık idame dozları izlemelidir. Yeni doğanlarda yapılan 
çalışmalar, fenitoinin oral kullanımda yeterli absorbsiyon sağlayamadığını, ancak, Epanutin'in intravenüz yolla verilen 15-20 mg/kg yükleme dozlarının, 
genellikle terapötik düzey olarak kabul gören 10-20 mg/l serum konsantrasyonlarını sağlayabildiğini göstermiştir. İlaç intravenöz yolla, dakikada 1-3 mg/kg 
hızıyla verilmelidir. Status epileptikus'ta intramüsküler uygulanım önerilmez. Kardiyak Aritmi: İntravenöz yolla bir kerede 3.5 mg/kg dozunda verilir. Gerekirse 
aynı doz bir kez daha tekrarlanır. Diğer Klinik durumlarda: İntravenöz uygulanım tercih edilmelidir. Dozaj ve doz aralığı hastanın durumuna göre 
ayarlanmalıdır. 
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1- Aile bilgilendirilir ve onam imzalatılarak alınır. 
2- Bebek özel yatağa alınıp tespit edilir. Oda ısınmış ve resüsitasyon için gerekli alet ve oksijen 
     hazır olmalıdır.  
3- Bebek kan değişiminden önce 4 saat beslenmemiş olmalıdır. Beslenmiş ise nazogastrik 
    tüp ile mide boşaltılmalıdır. 
4- Kullanılacak kan çok taze olarak istenmelidir. 
5- Kan 2500 Gy ile irradiye edilmelidir. 
6- Gelen kan, bebeğin grubu ve cross kağıdı karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilmeli 
    hazırlanmalı ve ısıtılmış olmalıdır.  
7- Malzemeler: Exchange seti, steril önlük, bone, eldiven hazır olmalı kan değişim formu, 
    yardımcı bir diğer kişi tarafından doldurulmalıdır. 
8- Bebek monitörize edilmeli ya da steteskop kalp üzerine tespit edilip kalp tepe atımı ve  
    solunum izlenmelidir. 
9- Umbilikal vene takılacak kateter boyu omuz göbek uzunluğu ölçülerek Tablo 2’den belirlenir. 
    Bir kağıda yazılıp görülebilecek bir yere yapıştırılır. 
10- Steril şartlarda kateter takıldıktan ( umbilikal ven takılma protokolüne bakınız ) sonra 
      akciğer ve batını da içeren film çekilip kateterin yeri kontrol edilir.  
11- Kateter yerinde değilse çekilerek tekrar takılır ve yine yeri hızlı bir şekilde grafi ile kontrol 
      edilir. 
12- Uygun yerde ise, Exchange öncesi alınacak – ayrılacak kanlar ; 

a)Bilirubin,  
b)Hemogram,  
c)Kan kab,  
d)Alınmadıysa direk coombs, bol periferik yayma, retikülosit,  
e)Biyokimya ve 2-3 cc düz kan,  
f) G6PD  
g)TORCH, idrar kan aminoasidleri ( gerekli görüldüğü hallerde ) için örnekler alınır. Kan değişimi sırasında her 100 cc de 1:1 sulandırılmış %10 luk 
kalsiyum glukonat 1cc ayrı bir enjektörle kalp atımları dinlenerek çok yavaş verilir.  

Kan değişimi tamamlandıktan sonra bebeğin tekrar kan değişimi olasılığı varsa  kateter çekilmez ve dikilerek tespit edilir.  
Kateter çekilmediyse İV DAKŞ sıvı takılır 
      ( kateter tıkanmasın diye ). 
         14- Kateter yeri her koşulda ( geri çekilse de, çekilmese de ) başlangıçta 5 dk. ara ile daha sonra aralar açılarak kanama kontrolü yapılır. 
         15- Kan değişimi sonlandıktan sonra tekrar kan kab ve bilirubin, hemogram, biyokimya için kan  alınır. 
         16- Bir kez K vit. (1 mg iv yada im) ve antibiyotik almıyorsa sefotaksim 100 mg/kg 
      tek doz uygulanır.   
         17- Bebek fototerapiye alınır ve ilk dört saat beslenmez, ilk dört saat için saatlik vital bulguları ve dört saatte bir hemotokrit, bilirubin alınarak 

kaydedilir. 
         18- Kan değişimi ile ilgili tüm notlar dosyaya kaydedilir ve form ayrıntılı olarak doldurularakdosyaya konur. 

EXCHANGE UYGULAMA PROTOKOLÜ 



• Arter ya da ven kateteri bebeğin kilosuna göre seçilir.  
•Set ve steril önlük, eldiven, maske, bone hazırlanır. 

•Kateter seti 
•Heparin flakon 
•Batticon 
•Serum fizyolojik ampul 10 cc 
•Steril spanç (5-6 adet) 
•2cc. lik 2 adet enjektör 
•Kateter ( arter ve/veya ven kateteri ) 
•Kenarlı spanç 
•4.0 atravmatik ipek 
•Üçlü musluk 

•Hastanın omuz göbek uzaklığı ve buna göre mezura ile ölçülerek cetvelden yüsek yerleşimli arter ve ven kateteri yerleştirme uzunluğu bir kağıda yazılarak hasta başına 
asılır.  
•Enjektörler heparin ile yıkanıp, boşaltıldıktan sonra içlerine SF çekilir. Üçlü musluk ve kateterler bununla yıkanır.  
•Hastanın göbeği baticcon dökülerek geniş olarak iki kez sililinir. Kuruması beklendikten sonra sadece spanç ile silinerek batticon deriden uzaklaştırılır.  
•Göbek etrafına deri üzerine kenarlıklı spançtan kesilen kenarlık geçirilerek bağlanır.  
•Göbek 1cm yükseklikten kesilir.  
•Kanama kontrolü spanç ve kenarlıkla yapılan turnike ile sağlanır.  
•Delikli yeşil örtülerek, çamaşır pesleri ile göbek çevresi alan daraltılır.  
•İki arter ve tek ven gözlemlenir.  
•Önce ven kateteri, pensetle umbilikusun kaudale bakılan kısmından tutularak, varsa içerisindeki pıhtı alındıktan sonra, hesaplanan uzunluğa dek sokularak ilerletilir.  
•Ucuna üçlü musluk takılr ve içi SF ile dolu enjektöre doğru kan çekilir.   
•Varsa gerekli kanların alımı için enjektörler steril olarak takan kişiye verilir ve kanlar alınır.  
•Kateter portegü ile ipek iğne önce deriden geçecek şekilde geçirilerek, iplik kateter etrafında 5-6 kez dolaştırılarak sabitlendikten sonra tekrar öncekinin yanından iğne 
geçirilir ve 2-3 kez daha kateter etrafından geçirilmesi ardından 4-5 kez düğümlenir.  
•Arter kanülü için de aynı işlemler benzer şekilde tekrarlanır. 
• Spanç hem arter hem de ven takılmışsa yakın iki yerden dikine kesilir ve kateterler bu kesiklere gelecek şekilde üzerleri spançla kapanır ve üzerine bir spanç daha 
konarark sıkı bir şekilde flasterlenir.           
•P-A Akciğer batını da içine alacak şekilde çekilir ve kateter doğru yerinde ise ilk 2 saat 15 dakika aralarla kanama kontrolü ardından tegaderm ya da drape ile sabitlenir.  
•İki günde bir kateter takılma seviyelerine dikkat edilerek batticon ile pansuman yapılır.  
•İlk 6 saat yakın kanama izlemi yapılır. Arter kateteri için 0.02 dzm heparin 12cc SF içerisinde saatte 0.5cc gidecek şekilde gönderilir.  
•Ven kateterinden tedavi sıvıları üçlü musluk aracılığı ile verilebilir. 
•Kateterlerden kan alımı sırasında, kateter üçlü musluk kapağı açılır, steriliteye maksimum dikkat edilir. Uç kısmı Batticon ile ıslatılmış spanç ile silinir. Bir enjektöre 2cc kan 
çekilir ve ucu takılarak bekletilir. Alınacak tetkik kanı alınması ardından alınan önceki kan geri verirlir ve ardından yıkama amaçlı heparin ile yıkanmış enjektöre çekilmiş SF 
verilir ve kateter kapatılır. KŞ, PZ, APTZ kateterlerden bakılamaz.  
•Kateterler ihtiyaç olmadığı anda ya da 14-21 günde çıkartılmalıdır. 

EXCHANGE UYGULAMA PROTOKOLÜ 

UMBİLİKAL ARTER VEYA VEN KATATERİ YERLEŞTİRME PROTOKOLÜ  



FULMİNAN HEPATİT 

TANIM 
Öncesinde herhangi bir KC hst olmayan çocukta 8 haftadan kısa bir süre içerisinde gelişen, mutlaka hepatik ensefalopatininolduğu ve 
ayrıca PT (INR), Transaminaz, Bil. yüksekliğinin eşlik ettiği , spesifik tedavisi olmayan, tek tedavisi KC Tx olan, Tx’a kadar semptomatik ve 
destek tedavisi ile izlenen, çocuk bu süreçten sağ çıktığı takdirde KC de hasar bırakmadan tam kür olarak iyileşen bir sendromdur 

LAB 

BKALT-AST (yükselir, 3000 lere çıkar, tablo kötüleştikçe düşer)-Bilirübin artar –İyonlimbalansı olur (özellikle tedavi gerektirmeyen 
Dilüsyonel Hiponatremi, Hipokalemi ve  Ca-Mg düşüklüğü) – BFT (özl Cr yükselebilir, hepatorenal snd için uyarıcı olmalıdır) 
HmgPLT <50.000 olabilir. Kanama yoksa PLT 50.000 üstünde kanama varsa PLT 100.000 üzerinde tutulacak şekilde 3xTZP desteği 
verilmelidir.  Koagülasyon bzk bağlı kanama olursa Hb düşer 
HMSTZÖzellikle PT uzar (20-50 sn uzar, K vit ne dirençlidir), INR > 2 olur bu durumlarda 3xTDP verilir.  
TİTHematüri (koagülasyon bzk bağlı) 
Amonyak Yükselir 
KGMet asidoz, sol. Alkaloz 

TDV 

TEK ETKİN TEDAVİ KC NAKLİDİR !!! KC nakli gerçekleşene dek hastaları hayatta tutmak için destekleyici  ve beyin ödemini engelleyici 
tedaviler yapılır. Mide barsak kanaması riski için IV NAS, IV Fomatidin verilir. Kabızlık kan amonyak düzeyini arttırıp  ensefalopatiyi 
ağırlaştıracağı için Dufalak oral ve rektal , ishal yapacak kadar dozda (3x10-50 cc) verilmelidir. Koagülopatiyi düzeltmek için 3xTDP ve K 
vit, Amonyak üreten barsak bakterilerini azaltmak için IV Netilmisin, Hepatorenal snd gelişmemesi için IV hidrasyon verilmeli ancak 
beyin ödemi riski açısından mayiyi hesaplarken verilen TDP-TZP ve IV ilaçların karışım sıvılarını da göz önünde bulundurulmalıdır. Kısaca 
vereceğin mayi  renal ytm gelişmeyecek kadar çok beyin ödemine yol açmayacak kadar az olmalıdır. Hipoglisemi dirençli olabilir karışım 
tedavisi hazırlanmalıdır.  Mannitol, furocemid (furocemid her TDP sonrası yapılır), hastanın bağışıklık sistemi zayıflayacağı için geniş 
spektrumlu Antibiyotik (antifungal dahil) başlanmalıdır 

KLİNİK 
İZLEM 

Olgu  yoğun bakıma alınır, monitörize olarak izlenir, 1-2 saat saat arayla KTA-TA-DSS-VA-KŞ  izlemi, 4 saat arayla Diürez izlem yapılır. 
Ensefalopati açısından olgunun sık aralıklarla Bilinç, DTR, Babinsky, klonus,Asteriksis, Pupil muayenesi yapılır. Glaskow hesaplanır. Beyin 
ödemi en önemli komplikasyondur. Sıvı kısıtlamasına rağmen diürezde azalma, TA yüksekliği, Bradikardi, Bilinç değişiklikleri beyin 
ödemi gelişimi açısından uyarıcı olmalıdır. Beslenmede azalma, bebekler için önemli bir bulgudur. Tablo ilerledikçe  ensefalopati 
gelişimi uyku düzensizlikleri, şekil cizememe, zihin gerektiren işlemler yapamamauyuklama, ajitasyon, AsteriksisStupor, DTR lerde 
artma, rijiditekoma şeklinde ilerler. Gerekirse  beyin ödemi ni saptamaK için kranial BT ve Göz dibi bakısı yapılmalıdır. Batın 
muayenesinde asite bağlı distansiyon izlenmelidir. Aspirasyon açısından dikkatli olunmalıdır.  PTÖ, bifisür ödem izlenmelidir. Tüm rutin 
tetkikler ve PT, INR-Amonyak  6 saatte bir kontrol  edilir.  

KÖTÜ 
PRGNZ 

Ensefalopatinin başlangıcından  önce 7 günden fazla sarılık olması, PT ‘nin 50 sn den uzun, INR > 2 olması, Bil > 17 olması, 
Transaminazlar düşerken PT  ve Bil. Yükseliyor olması kötü prognoza işaret eder 



G harfi 



GÖR 
•GÖR 6 – 9  aya kadar Fizyolojiktir 
•YD da GÖR bir semptomdur 
•Boynu kısa , toroman bebek sık sık hışıltı atakları ile geliyor, annesini emdiğinde-Mama aldığında öksürüyor, ağız kenarından süt sızıyor,  
huzursuzluk oluyorsa, emme ve uyuma pozisyonu yanlışsa GÖR den şüphe edilmelidir 
•Özellikle SOÇ da kabızlığı mutlaka sorgula, kabızlığı olan bebeğin abdominal basıncı yüksek olur bu da göre zemin hazırlar. 
GÖR AŞŞAĞIDA Kİ DURUMLAR DA TEDAVİ EDİLMELİDİR 
1. Tartı alamıyorsa 
2. Anemi varsa 
3. Tekrarlayan hışıltı atakları ile geliyorsa 
4. Altta yatan kronik bir hastalığı varsa (örn: Serebral palsi gibi debil hasta ise) 
TEDAVİ:  
• Medikal: Gaviscon + Motilium + PPI birlikte verilir 
• Eğitim: Pozisyon ve beslenme konusunda anneye eğitim ver 
KONTROL: 
• Olguyu kilo alımı ile izle, aylık kontrollere çağır, kilo alıyorsa kontrol periyotlarını 3 ay aralıklara açabilirsin. Antireflü tedavi 2 yıla kadar 

devam edebilir PPI ın metaplazi yapma etkisinden dolayı kliniğe göre Fomatidin ile PPI 6 ayda bir değişimli verilebilir. Bu 6 ay bir kural 
değil kliniğe göre değişim değerlendirilebilir: 

GFR 
k X (BOY [cm] / Kan Cr) : ml =min x 1.73 m2 

YAŞ k* k** 

1 yaş altı 0.45 40 

2-12 yaş 0.55 48 

Kızlarda 12 yaş üstü 0.55 48 

Erkeklerde 12 yaş üstü          0.70         62 

* Cr: mg/dl cinsindense (BİZİM LAB BU BİRİMDE ÇALIŞ.) 

** Cr: mmol / L cinsindense 



GLASKOW KOMA SKALASI 
GÖZ AÇMA (E=EYE) TOPAM PUAN:4 

Spontan  4 E  =  TOPLAM PUAN 
Sesli uyaranla 3 

V  = 
Ağrılı uyaranla 2 

M = Hiç yanıt yok 1 

SÖZEL YANIT (V=VERBAL) TOPLAM PUAN:5 

BÇ SOÇ 

Oryante  5 Uygun kelimeler söylüyor, gülümsüyor, izliyor, odaklanıyor 5 

Kelimeler ile konuşabiliyor 4 Ağlıyor ancak teselli edilebiliyor 4 

Uygunsuz sözler söylüyor 3 
İnatçı şekilde irite 
Ağrıya karşı bağırıyor 

3 

Anlamsız sesler çıkartıyor, bağırtılar var 2 
Huysuz ve ajite 
Ağrıya karşı sadece inleme ile yanıt veriyor 

2 

Hiçbiri yok 1 Hiçbir yanıt yok 1 

MOTOR YANIT (M=MOTOR) TOPLAM PUAN : 6 

BÇ SOÇ 

Emirlere uyuyor 6 Normal spontan hareket 6 

Ağrıyı lokalize edebiliyor 5 Dokunmaya karşı geri çekme 5 

Geri çekiyor / irkiliyor 4 Ağrı ile geri çekme 4 

Fleksiyon ile geri çekiyor 3 Anormal flaksiyon 3 

Anormal flaksiyon ya da ekstansiyon 2 Anormal ekstansiyon 2 

Hiç yanıt yok 1 Hiç yanıt yok 1 

Bilinç durumu bozulmuş olan özellikle kafa travmasıolan pediatrik hastalarda kullanılır. GKS serebral fonksiyonların hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar 
GKS < 8 isemekanik ventilasyon ihtiyacı ve KİBAS düşünülmelidir 



NORMAL GAYTA SAYISI 

Yaş 
Haftalık dışkılama 

sayısı 
Günlük dışkılama 

sayısı 

0–3 ay 
Anne sütü alan 

Mama alan 
6–12 ay 
1–3 yaş 
3 yaş ve üzeri 

 
5–40 
5–28 
5–28 
4–21 
3–14 

 
2.9 
2.0 
1.8 
1.4 
1.0 



GÖĞÜS AĞRISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM 



Acetaminophen - Low Risk 

Acetanilid - High Risk 

Acetylphenylhydrazine - High Risk 

Aminophenazone - Low Risk 

Antazoline - Low Risk 

Antipyrine - Low Risk 

Ascorbic Acid - Low Risk 

Aspirin - High Risk 

Astemizole - Risk 

Beta-Naphthol - High Risk 

Chloramphenicol - High Risk 

Chloroquine - High Risk 

Ciprofloxacin - High Risk 

Colchicine - Low Risk 

Dapsone - High Risk 

Dimercaprol - High Risk 

Diphenhydramine - Low Risk 

Dopamine - Low Risk 

Doxorubicin - High Risk 

Ethanol - High Risk 

Furazolidone - High Risk 

Furosemide - High Risk 

G6PD EKSİKLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI 

Gadopentetate dimeglumine - High Risk 

Glucosulfone - High Risk 

Glyburide - High Risk 

Henna - High Risk 

Ibuprofen - Low Risk 

Isobutyl Nitrite - High Risk 

Isoniazid - Low Risk 

Lamotrigine - High Risk 

Levofloxacin - High Risk 

Magnevist - Risk 

Mefloquine - High Risk 

Menadiol Sodium Sulfate (Vitamin k4 sodium sulfate) - High Risk 

Menadione - High Risk 

Menadione sodium Bisulfite (Vit K3 sodium bisulfite) - High Risk 

Menthol - High Risk 

Mesalazine - High Risk 

Methylene Blue - High Risk 

Mirtazapine - Low Risk 

Moxifloxacin - High Risk 



Nalidixic Acid - High Risk 

Naphthalene - High Risk 

Nimesulide - High Risk 

Niridazole - High Risk 

Nitrofurantoin - High Risk 

Nitrofurazone - High Risk 

Norfloxacin - Low Risk 

Oxidase, Urate - High Risk 

Pamaquine - High Risk 

Para-Aminobenzoic Acid - Low Risk 

Pefloxacin - High Risk 

Pentaquine - High Risk 

Phenacetin - High Risk 

Phenazopyridine - High Risk 

Phenylbutazone - Low Risk 

Phenylhydrazine - High Risk 

Phenytoin - Low Risk 

Primaquine - High Risk 

Probenecid - High Risk 

Procainamide - Low Risk 

Proguanil - Low Risk 

Pyrimethamine - Low Risk 

Quinacrine - High Risk 

Quinidine - Low Risk 

Quinine - Low Risk 

Stibophen - High Risk 

Streptomycin - Low Risk 

Sulfacetamide - High Risk 

Sulfacytine - Low Risk 

Sulfadiazine - Low Risk 

Sulfadimidine - High Risk 

Sulfafurazole - High Risk 

Sulfaguanidine - Low Risk 

Sulfamerazine - Low Risk 

Sulfamethoxazole - High Risk 

Sulfamethoxypyridazine - Low Risk 

Sulfanilamide - High Risk 

Sulfapyridine - High Risk 

Sulfasalazine - High Risk 

Sulfathiazole - High Risk 

Sulfonylurea - Low Risk 

Sulfoxone - High Risk 

Tamsulosin - High Risk 

Tiaprofenic Acid - Low Risk 

Toluidine Blue - High Risk 

Trihexyphenidyl - Low Risk 

Trimethoprim - Low Risk 

Trinitrotoluene - High Risk 

Tripelennamine - Low Risk 

Vitamin K1 - Low Risk 

G6PD EKSİKLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI 



GLOMERULONEFRiTLER 

NEFROTİK (glomerüler geçiş artışı) 
1.Pü > 3,5 
2.Ödem (Jeneralize,Anazarka,gode bırakan) 
3.Hipo Albümünemi (prot. Kaybına bağlı) 
4.Hiper Lipidemi-Lipidüri (Apo prot kaybına bağlı) 
5.Hiper Koagülopati (AT III prot. Kaybına bağlı) 

NEFRİTİK (glomerüler geçiş YOK) 
1.PÜ < 3,5 
2.HÜ 
3.Oligüri 
4.Azotemi 
5.HT 

MLH MGN FSGS MPGN  APSGN RPGN Ig A NP 

•Lipoid Nefroz 
•Ety: Hodgin L 
•Işık Mik : N 
•EM:Padosit  
 kaybı(Füzyonu) 
•Bx (-?) 
•Selektif PÜ (Alb) 

•Sterod Ynt (+) 
•Çoc ES Nefroz 

•Renal Bx KE 
 

 

•ESN: İdiyopatik 
•Sifiliz 
•Penisilamin-Altın-
Kaptopril-HBV-SLE-
DM 
•BM kalın 
•Diken Kubbe 
•Non-Selktf PÜ 
•Sterod Ynt (-) 
•G-C3 Brk. 
•Erş ES Nefroz (dahi) 

•Tdv: 
Siklofosfamit 
•Renal Ven Tromb.  
(Üre-Kreatin Art) 

•Renal Yıkılım NP 

 AİDS 
 Eroin 
 OHA 
•Bx (-?) 

•Non-Selktf PÜ 
•Tx E.Hızlı Nüx 
•M-C3 Brk. 
•Steroide ynt (-) 

•Wegener 
•Tubuler 
anomali sonucu 
ES görülen GN 
•Erş ES Nefroz (pato) 

•SLE-HBV-HCV 
•Nefotik+Nefritik 
•Tx EF Nüx 
•Subendokardiyal 
immn KX birikimi 
•Komplemn Düşük 
•BM kalın 
•II-Kötü Prgnoz 
ORTAK: 
•Çift Kontur 
•Tren Rayı 
•Non-Spsvk h. Art. 
FARK: 
I) G-C3 Brk. 
II) C3 Brk.(C3 azl) 

•BG Streptokok 
•ÜSYE sonrası 
•Tip 3 HS Rx 
•Duyan Gelmiş 
•Hörgüç 
•Eİ prognozlu 
•Diffüz 
Proliferatif GN in 
ESS dir 
•Komplemn Düşük 

•G-M-C3 Brk. 

•Krest (paryetal) 
I) 
•Good-Pasteur 
•Lineer birikim 
•AC+Böb  
•Tip 4 HS Rx 
II) 
•G-C3 Brk. 
III) 
•ES 
•Wegener 
•Mikr PAN 
•ANCA (+) 
•Birikim YOK 

•ES GN 
•Non-Spsv h. Art. 
•ÜSYE sonrası 
•Tekralayan HÜ 
•HŞP 
•Çocukta 
tekrarlayan HÜ 
ESS 

MLH MGN 

Çocukta ES Erişkinde ES 
(Dahiliye) 

Lös-Lenf sonra Solid Tm sonra 

Birikim (-) Birikim (+) 

Steroid ynt (+) Steroid ynt (-) 

Bx (-) Bx (+) 

PÜ Selktif PÜ Non-Selktf 

MGN Granüler G – C3 

FSGS Mezengiumda M – C3 

MPGN-I 

MPGN-II 

Granüler 

Granüler 

G - C3 

C3 

APSGN Diffüz-Granüler G – M – C3 (Hörgüç) 

RPGN-I 

RPGN-II 

RPGN-III 

Diffüz-Lineer 

Granüler 

---------- 

G – C3 

G – C3 

BİRİKİM YOK 

ÜSYE 
24 

saat 

sonra 

HÜ 
Ig A NP 

(Berger) 

ÜSYE 
20 

gün 

sonra 

HÜ APSGN 

ÜSYE 
İle 

Birlikte 

HÜ 

Döküntü 

Artralji 

HŞP 



H harfi 



HOLLİDAY-SEGAR YÖNTEMİ 

İlk 10 kg 100 ml/kg 

11-20 kg 
1000 ml + 50 ml/kg  

(10 kg üzeri her kg için) 

21 kg ve üzeri 
1500 ml + 20 ml/kg  

(20 kg üzeri her kg için) 

HİPERİNSÜLÜNİZM 
•İnsülin / Glikoz > 0.4 ise anlamlı 
•EŞ ZAMANLI BAKILIR, EŞ ZAMANLI KAN AL , EŞ ZAMANLI YOLLA 

HİPERGLİSEMİDE DÜZELTİLMİŞ NA 
•Ölçülen Na + [ {1,6 X (glukoz - 100) } / 100 ] 
•Her 100 mg/dl KŞ yüksekliği Na mu 1.8 düşürür 



HİPERPOTASEMİ - KLİNİK 

KLİNİK 

•Bulantı-kusma-iştahsızlık-ishal 

•Letarji-Yorgunluk 

•Ciddi ise: Paralizi 

HİPERPOTASEMİ (= Hipermagnezemi) 

•P düşük 

•PR uzun 

•QRS geniş 

•ST düşük 

•QT kısalır 

•T sivri (İLK BULGU) 

HİPOPOTASEMİ - KLİNİK 
KLİNİK 
Halsizlik – Yorgunluk – Aşağıdan yukarıya yayılan paralizi 
Kabızlık  
Solunum kasında Parlizi (diyafragma paralizisi) 
Rabdomiyoliz (seconder) 
Poliüri – Polidipsi (ADH antagonisti) 
M.Alkaloz 
Renin – Aldesteron salınımı artar 
pH da ki her 0,1 lik artış, K’u 0,6 düşürür 
ŞİDDETLİ HİPOPOTASEMİ BULGULARI 

Paralitik İleus*** 
Konfüzyon-Paralizi 

HİPOPOTASEMİ (= Hipomagnezemi) 
•P yüksek 
•PR uzun 
•ST çöker 
•T düşük 
•U gözlenir 

HİPERKALSEMİ - KLİNİK 
KLİNİK 
•Depresyon-Letarji-EEG değişiklikleri 
•Kas güçsüzlüğü-Derin tendon rflx 
azalma 
•Aritmi-HT 
•Kabızlık-Peptik Ülser-Pankreatit 
•Nefrokalsinozis-Poliüri-Polidipsi 
HİPERKALSEMİ 
•QT kısalmış (kalp hızlanır) 
•PR uzamış (plato uzun) 
•QRS genişlemiş 

HİPOKALSEMİ - KLİNİK 
KLİNİK 
•Parestezi (İLK blg: Dudak çevresi ve Parmak ucunda 
uyuşma) 
•Chvostek-Trouseu 
•Kemik ağrısı-Kemik kırrığı 
•Kuru kaba deri 
•Saç dökülmesi 
CİDDİ HİPOKALSEMİ BULGULARI (ölümcüldür) 

Kas krampları 
Laringeal stridor 
Karpopedal spazm 
Tetani 
Kalp bloğu – KKY 

HİPOKALSEMİ 
•QT uzamış (kalp yavaşlar) 
•PR kısalmış (plato kısa) 
•T negatif 

HİPERNATREMİ - KLİNİK 

KLİNİK 

•Na > 160 olduğunda Sx lar ortaya çıkar 

•Hiperatremide tümkompartmanlardan (H.içi-dışı-arası) su kaybı vardır 

•Osm yüksek kana beyin hücrelerinden su çıkar, Beyin büzüşür , yırtılır ve 

kanar (SAK) 

•KVS’de hipovolemi kliniği olur (Taşikardi, Hipotansiyon) 

•Dokuda kuru, yapışkan müköz membranlar. Kırmızı şiş dil 

•Oligüri: Hipo – Hipernatreminin ORTAK bulgusudur 

ŞİDDETLİ HİPERNATREMİ BULGULARI 

Deliryum  (Çölde kalmış adam örneği) 

Reflex kaybı 

Ateş 

HİPONATREMİ - KLİNİK 

KLİNİK  

Beyin Ödemi  

•Na azalır…Hücreye su girer…doku şişer…Beyin kafa tasında 

genişleyemez…KİBAS mg: HT-Bradikardi-Solunum Sayısı azalır 

•Hipoosmolar Hiponatremide beyin Ödemi mg 

•Hiperglisemiye bağlı Hiponatremide (Hiperosmolar 

Hiponatremi) Beyin ödemi olmaz 

•Osm: Na x Glc / 18 x BUN / 2.8 (Osm sabit kalması için H.dışında 

Glc artarsa Na düşmelidir)  

•Bulantı – Kusma – İştahsızlık olur 

•IV volüm azalmıştır ancak KİBAS olduğu için HT gelişir 

•Tükrük, göz yaşı artışı, Sulu ishal, godebırakan ödem (Sıvı dokuda 

birikir) 

•Letarji…Koma  

•Change Stokes solunumu 

ŞİDDETLİ HİPONATREMİ BULGULARI 

Konvülsiyon 

Reflex kaybı 

KİBAS 

Anüri (Hipnatremi-Hipernatremi de ORTAK blgu) 





HİPONATREMİ 
YAKLAŞIM 



HİPOPOTASEMİ 
YAKLAŞIM 



HİPOKALSEMİ 
YAKLAŞIM 



HİPERFOSFATEMİ 
YAKLAŞIM 



YD BEBEKLERDE 
ELEKTROLİT 

DENGESİZLİKLERİ
NİN EN SIK 
NEDENLERİ 



Na > 150 olan hastalar hipernatremi olarak kabul edilecek ve bu hastalara ; 
  
Şok sıvısı + SSA + İdame mayi hesaplanarak tedavi planlanacak 
•Olguda dehidratasyon blg olmasa dahi olgu % 5-10 dehidrate kabul edilir ve ŞOKLANIR (ÇÜNKÜ 
hipernatremik dehidratasyonda ki olgu görünürde daha az dehidrate gibi görünür , dikkat !) 
  
ŞOK MAYİ: 
20 cc/kg dan %0,9 NaCl ile şok sıvısı hesaplanacak 
bu sıvı en fazla 2 defa verilecek 
Verilen sıvı 24 saatlik mayiden düşülecek 
  
SSA: 
•SSA hesaplarken hastanın doğum ağırlığı kullanılacak. Çünkü çocuk doğumdan itibaren kilo 
kaybediyordur, SSA çocuğun kaybettiğini düşündüğümüz sıvıdır bu kaybettiği sıvıyı eklemek amacı ile 
doğum ağırlığı alınır. 
•SSA en az 48 saatte kapatılacak 
•SSA nın kaç saatte kapatılacağı aşağıda ki tabloda ki serum Na düzeyi tablosuna göre yapılacak ve 
günlere dağıtılacak (SSA/2, SSA/3 gibi) 
•SSA / 2 demek: Na mu normale 48 saatte döndüreceğimiz için 2’ye bölüyoruz ki 24 saatte ne kadar 
vereceğimizi bulalım. 72 saatte döndürecek olsaydık 3’e bölecektik çünkü 72 saat 3 günüdür  
  
SSA formülü; 
 [(mevcut Na - 145) /145] x doğum ağırlığı (kg cinsinden) X 0,7  

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON TEDAVİ PLANI 



Başlangıç Na konsantrasyonuna göre tedavi zamanın belirlenmesi 

Serum Na Serum Na nun normale dönme süresi 

150-157 mEq/L > 24 saat 

158-170 mEq/L 48 saat 

171-183 mEq/L 72 saat 

184-196 mEq/L 84 saat 

İDAME SIVI; 

•İdame sıvı hesaplanırken mevcut vicut ağırlığı kullanılır.  

•Verilecek idame sıvısı hastanın gününe göre alması gereken sıvı çizelgesine göre 

hesaplanır 

Doğum ağırlığına göre YD bebeklerin günlük sıvı gereksinimleri  

(insensibl kayıplar dahil, kapalı küvezde ki bebekler için) 

TARTI (gr) 0-24 SAAT 24-48 SAAT > 48 SAAT 
 < 1000 gr 105 140 150 

1001-1250 100 130 140 

1251-1500 90 120 130 

1501-1750 80 110 130 

1751-2000 80 110 130 

 > 2000 60-60 100 130-140 

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON TEDAVİ PLANI 



HASTALAR ; 
•Diürez, TA, VA 
•Serum Na açısından izlenecek 

İlk Na kontrolü, SSA sıvısını taktıktan sonra: 2.-4. saatler arasında yapılır 
Sonra ki Na kontrolleri 4-6 saat aralıklar ile yapılacak 
Na düşüşü; 0,5 mEq/saat yada 10-15 mEq/24 saat den fazla olmamalı 
VA da ki artıl %5 den fazla olmamalı 
Hipernat. DH da bradikardi gelişebileceği akılda tutulmalıdır 

Hipernatremik dehidratasyon kx ve tadavileri: 
•Na hızlı düşmesine bağlı Konvulsiyon olursa  anti-konvulsan başlanır ve 3-5 cc/kg %3 NaCl verilir (max 12 cc/kg olmalıdır, 1 ml/dk 
hızında verilmelidir) 
•Beyin ödemi olursa  hiperventilasyon yaptırılır ve mannitol verilir 
•Hipokalsemi olursa Ca glukonat verilir 

 
 

ÖRNEK HASTA: 
•3 günlük TERM YD Doğum Ağırlığı: 3500 gr, Başvuru anında VA: 3000 gr, Na: 155, % 10 dehidrate 
•Çocuğa ; Na : 3 , Glc: TERM YD: 6, PM YD: 8 dan vereceksin 
•Çocuğa ne kadar Na vereceğim? : Na: 3 mEq / kg dan vereceğiz  3 x  3 = 9 mEq  Na verilmeli 
•Çocuğa ne kadar Glc vereceğim? : Glc: 6 x 3 x 1,44 = 25,9 mg dakikada gidecek Glc verilmeli 
•1 defa şokladım (20 cc/ kg dan) : 20 x 3 = 60 cc % 0,9 NaCl 
•SSA: (155-145)/145 x 3500 x 0,7 = 168 cc 
•İdame sıvı: 140 cc x 3 kg = 420 cc/gün 
•100 cc %0,9 NaCl de 15,4 Na varsa  9 Na , kaç cc %0,9 NaCl de vardır = 58 cc %0,9 NaCl  
•Total sıvı: İdame + SSA / 2 – Şok mayi= 420 + 84 - 60   = 444 cc (eğer şok mai verilmiş ise total sıvıdan düş) 
•DEFİSİTİ EKLEME !!! (Defisiti ekleyecek miyim? SSA hesaplarken zaten ekliyosun ayrıca defisit eklemeyeceksin) 
 
SSA da 1’e 1 lik mayi; 
1 kısım %0,9 NaCl (SF) + 1 kısım %5 dextroz  
(YD da 6 mg/kg/dk dan glukoz olacak şekilde %10 – 20 ya da karışım mayi olabilir. Ha hesapta 23 mg vermen gerekiyor senin mayin de 
karışım yapmana rağmen 21 mg çıkmıştır 3 ün 5 in lafını etme tak) 

HİPERNATREMİK DEHİDRATASYON TEDAVİ PLANI 



HİPONATREMİ MAYİ TEDAVİSİ (açık kapama) 

•Na < 130 ise açık kapatılır 
•İdame sıvı vereceksin ve eğer çocuğun dehidratasyonu da varsa defisit de hesaplayıp  defisitide idame sıvıyı ekleyecek çocuğa 
vereceğin total mayiyi hazırlayacaksın  
•Açık kapama sıvısına ekleyeceğin Na miktarı: Na açığı (formül) + Günlük idame sıvıda verilmesi gereken Na kadar olmalı 

•Na açığı = (135 – Hasta Na) X 0,6 X kg (0,6: Hücre içi sıvı total vücut suyunun %60 dır) (Normal Na değeri: 135 - 145) 

•Günlük Verilmesi gereken Na: 3 – 4  mEq / kg / G olmalı .Kısaca 1 günde verilmesi gereken Na: 4 X kg kadar olmalı 
•İdame mayi yaş grubuna göre her zaman ki değerlerle hesaplanır 

•Defisit = (çocuk % kaç dehidrate ise X gr cinsinden kilosu) / 100 formülü ile hesaplanır 

•Total verilecek sıvı : İdame + defisit kadardır 
•Tatal mayiyi kaç saatte (24-48-36 ) verileceğine dehidratasyonun derecesine göre karar vereceksin 
•Dehidratasyon ne kadar fazla ise o kadar uzun bir aralığa yayacaksın, örn 36 saatte vereceksin 
•Ağır dehidrate kabul ettiğin çocuk şoktadır ŞOK lamayı unutmayacaksın 
•ÖRN: 

5000 gr (5 kg), SOÇ, %5 dehidrate, Na:120, 48 saatte kapatmak istiyorum 
Na açığı = (135 – Hasta Na) X 0,6 X Kg = (135-120) X 0,6 X 5 = 45 [135-120=15 AÇIK] 
1 günde verilmesi gereken Na: 4 X kg = 4 x 5 = 20 [4 İDAME] 
İdame mayide ki toplam vereceğin Na miktarı : 45 + 20 = 65 mEq / G 
İdame mayi : 100 cc / kg = 100 x 5 = 500 cc 
Defisit : (çocuk % kaç dehidrate ise X gr cinsinden kilosu) / 100 = (5 x 5000) / 100 = 250 cc 
Total Mayi: İdame + Defisit = 500 + 250 = 750 cc 
Karışım mayi hazırla, karışım mayiyi Dex + SF ile hazırla, karışım mayinde ki SF içinde ki Na=65 olacak 
Unutma Dex içinde ki Glc miktarı yaş grubuna göre 4 – 8 mg/kg/dk olmalı 
100 cc SF de 15,4 mEq Na varsa  65 mEq Na kaç cc SF de vardır = 422 cc 
Total mayi = 750 idi, 422 cc SF kalanı = 750 – 422 = 328 cc dextrozlu mayi olacak 
Bu dextrozlu mayi de , karışımda dakikada gitmesini istediğin Glukoza göre istenilen dexstroz seçilebilir 
Glukozu 5 den veriyorum = 5 x 5 x 1,44 = 36 mg glukoz olmalı 
Dextrozlu mayiyi deneyerek bulursun, %10 dex dendiğimizde 
100 cc de 10 mg Glukoz varsa  328 cc de 32 mg vardır, bende 36 mg verecektim yaklaşık tutuyor 
ORDER: 

750 cc total mayi + 15 cc KCl içine 
422 cc % 0,9 NaCl 
328 cc %10 dextroz 
S: 750 / 48 = 15 cc/saat  
DEVREDERKEN: 15 AÇIK , 4 İDAME ŞEKLİNDE HAZIRLANDI DERSİN 

10 açık + 4 idame ver derse  Açık: 10 x VA x 0,6 / idame: 4 x VA dır 



HİPOPOTASEMİ MAYİ TEDAVİSİ (açık kapama) 

•İDAME MAYİ VER 
•İÇERİSİNE KOYDUĞUN POTASYUMU ARTTIR 
•MAX: 40 mEq / lt olacak unutma 

HİPOPOTASEMİDE POTASYUM REPLASMANINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 



HİPERPOTASEMİYE YAKLAŞIM 
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İLAÇ DOZ ETKİ BAŞLAMASI SÜRE ETKİ MEKANİZMASI 
VERİLİŞ 

ŞEKLİ 

KALSİYUMGLUKONAT (%10) 0.5-1 ml/kg Hemen Dakikalar 
Membran etkisi 

antagonize 
2-10 dk İV 

SODYUN BİKARBONAT 1-2 mEq/kg 30-60 dk Geçici 
HDS genişleme 
Artmış hücre içi 

alım 
10-20 dk İV 

GLUKOZ / İNSÜLİN 

0.5-1 gr/kg 
0.1 Ünit/kg 
1.5 gr/kg 
0.5 Ünit/kg 

30-60 dk Geçici 

HDS genişleme 
Artmış hücre içi 

alım 
Artmış renal atılım 

15-30 dk 
(insülinle) 

KAYEXALATE 
SODYUM POLİSTEREN 

SÜLFAT 
1 gr / kg 60 dk Saatler 

Barsakta Na-K 
değişimi ile atılım 

artması 

2-4 ml 
Sorbitol 
veya % 10 
Dex PO veya 
rektal 

NACL %0.9 NaCl 30-60 dk Geçici HDS genişleme 45-60 dk 

SALBUTAMOL 10 mEq/kg 30-60 dk 6.saat Artmış HiS alım 50cc/15dk 

HİPERPOTASEMİ TEDAVİSİ 



HİPERPOTASEMİ TEDAVİSİ 

•K > 6 GELDİ 
•Sıkarak mı aldın ?, bir defa daha BK al, K  bak 
•Hala yüksekse hemen EKG çek : 

•T sivri (I-II-V6 da bakılır, İLK BULGU dur) 
•P düşük 
•PR uzun 
•QRS geniş 
•ST düşük 
•QT kısa ise 
 

•TEDAVİ BAŞLA 
1.Tampon mayi başla 
2.Ca Glukonat ver (4 x kilosu kadar cc) 
3.NaHCO3 başla (ORDER: NaHCO3  S: 1 x 1 mEq/kg (4 saatlik inf)) 
4.Nebülize ventolin ver (ORDER: VENTOLİN 2Ç5/2.5 FLAKON  S: 7 kiloya 1 cc) 
5.Kayekselat başla (ORDER: Kayekselat Poşet  S: 4 x 1 gr / kg   PO) 

 

EKG etkilenmesi varsa: tüm tedavileri (1+2+3+4+5) sırayla order et 
EKG etkilenmesi yoksa: 4+5. tedavileri ver BK gör 



HİPOGLİSEMİSİNDE  
KARIŞIM MAYİ TEDAVİSİ 

•KŞ < 40 ise oralini kes 
•GLUKOZ  SOÇ-BÇ: 4-5, PM YD: 8, TERM YD da: 6 mg/kg/dk olacak şekilde hesapla 
•Mayiye : Na: 3, K: 2 den koy 
•Karışımı hazırlarken İstediğin yüzdede dextroz içeren sıvıyı kullanabilirsin (% 5 – 10 – 20 ) 
•Na için % 0.9 NaCl kullanacaksın 
•Glc derişimi periferik damar yolundan %12.5 aşmayacak 
•Derişim hesabı; Total mayi de ki glukoz şu kadarsa, 100 de kaçtır , oran orantısı ile hesapla 
•47 her yaşta hipoglisemi sınırıdır unutma 
•47 altında önce oral besle, 20 dk sonra bir kan şekeri daha ölç hala 47 altında ise kilosunun 2 katı 
kadar % 10 dex puşele.  

HİPERLİPİDEMİ PROTOKOLÜ 
Bilgi:  
•Ailesel hiperlipidemi?  Aile öyküsü önemlidir 
•Obezite var mı? VA persantili, VKİ bak 
•TA ölç 
•TG yüksekliği varsa Glomerülonefrit açısından değerlendir  
•İstenecek tetkikler: 

•Rutinlerini gör 
•Endokrinoloji kons 
•Diyetisyen kons 



HİPOGLİSEMİ 
YD 

YAKLAŞIM 



HEPAİT SEROLOJİK MARKER, HEPATİT TESTİ, HEPATİT TİPLERİ, HAV-HEV-HBV-HCV 

HBV Ag anti HBV Ab 

HBsAg HBeAg Anti-HBc Ab Anti-HBe Ab Anti-HBs Ab 

-Enfeksiyon 

    (+) 6ay > AKUT 

    (+) 6ay < 
KRONİK 

-Taşıyıcılıkta  

 
 

-Bulaştırıcılığı gösterir 

-Yüksek enfektiviteyi gösterir 

-Persistansı gösterir 

-KC hastalığını gösterir 

-Yapısal Ag değildir 

-Viral Replikasyonu gösterir 

(HBV DNA daha özgün) 

M G -Bulaştırıcılığın çok 
düşük olduğunu 
gösterir 

-Aşılı 
-Bağışık 
-HBV’yi yenmiş 
-Karşılaşmış 
-İyileşmiş 
-10< Korunuyor 

-Sadece Akut Enf 

-Pencere dönemi 

- Kronik Enf 
- Hastanın 
hayatının bir 
döneminde 
HBV ile 
karşılaştığını 
gösterir 

HBcAg : Seruma çıkmaz.EPR dadır, parçalanması ile HBeAg mg. | (Ag) s-e / c-e-s (Ab) SERUMA ÇIKMA SIRASI 

Anti HBc (+)  ve Anti HBs (+) ve HBeAg (-) ve Anti-Hbe Ab (+) İYİLEŞMİŞ 

HBs Ag (-) ve Anti HBs (-)  ve Anti HBc IgM (+) PENCERE DÖNEMİ 

Anti-HBs  Ab (+)   AŞILI 

Anti-HBs  Ab (+)  ve Anti-HBc Ab (+) HBV GEÇİRMİŞ, KARŞILAŞMIŞ 

HBsAg(-) , Anti-HBc Ab (-) , Anti-HBs  Ab (-) olduğu durumda Aşı Vurulur | HBsAg(+)  Aşı yapılmasına gerek yoktur AŞI YAPILIR - YAPILMAZ 

HBsAg (+) ve Anti-Hbs Ab (-)  TAŞIYICI 

6 aydan uzun süre HBsAg (+)  ya da herhangi bir zaman da HBsAg (+)  Anti HBc IgM (-)  [risk yaşla ters orantılı] KRONİK 

HBsAg (+) ve HBeAg(+) BULAŞ RİSKİ EN YÜKSEK 

A-E 
•Kronikleşmez, Taşıyıcılık 
yoktur 
•Fekal Oral Bulaşır 
•Zarfsızdır  

AKUT ENF GÖSTEREN SEROLOJİK MARKERLER: 
HAV: Anti HAV IgM 
HCV: Anti HVC 
HDV: Anti HDV IgM 

B-C-D •Kronikleşir, Taşıyıcılık vardır 
•Kan,Sex,Anneden bulaşır 



HAVA KAÇAĞI SENDROMLARI (HKS) 
(pnömotorax-pnömomediastinum, pulmoner interstisyel amfizem, pnömomoperikardium) 

ETYOLOJİ 
SIKLIK 

Hava kaçağının ESS alveoler ventilasyonun AC in her sahasında eşit olmaması nedeni ile bazı AC saharında ki alveollere daha fazla 
hava gitmesi sonucu o alveollerin overinflitrasyonu ve patlamasıdır. Erkeklerde kızlardan , term ve post-termlerde PM lerden daha 
sık görülür. YD ların % 1-2 sinde vardır, ES Asx dir. RDS, MAS, Yüksek basınçla ventilasyon, Oligohidramniyoz yaparak AC gelişimini 
bozan durumlar (kr. Amniyos sızıntısı, Üriner sistem anomalileri, potter snd), Diafragma hernisinde HKS nın sıklığı artar. 

KLİNİK 

Aniden gelişen huzursuzluk, ağlama nöbeti, irritabilite HKS nu akla getirir. Bebekte apne, İnleme, takipne, siyanoz, İK-SKÇ, BKS, Tek 
taraflı ise torax duvar asimetrisi, etkilenen tarafta hiperrezonans ve solunum seslerinde azalma, kalp apeksinin karşı tarafa itilmesi 
ile kardiak osk da atımların normalde duyulandan farklı yerde duyulması olabilir. Subcutan amfizem patognomonik bir bulgudur, 
Pnömotorax %10 iki taraflı old dolayı simetrik bulguların varlığı tanıyı dışlatmaz. 
Pnömomediastinumda; boyun venleri genişler, kardiak debi düşer ve şok gelişebilir. Deri altı anfizemi gelişebilir ve 
patognomoniktir. 
Pnömoperikardium da; Ani hipotansiyon, siyanoz ve bradikardi gelişebilir.  
Pulm interstisyel amfizem; Parankim hastalığı nedeni ile (örn: RDS) ventile edilen PM lerde sıktır. Burada komplians azalır, 
hiperkapni, hipoksi, RD gelişir. 

TANI 

Ani solunum sıkıntısı gelişen ya da solunum problemi nedeni ile izlenen YD da aniden solunum sıkıntısı gelişmesi, huzursuzluk-
irritabilite akla HKS nı getirmelidir.  
PAAC grafisinde ;  
pnömotorax da: Kollabe olan AC pnömotoraxın altında görülür.  
pnömoperikardiyum da; Kalp sınırları etrafında gaz görülür, yan grafide sternum ile kalp arasında hava görülür, Timusun hava ile 
çevrelenmesi sonucu tipik yelken işareti görülür.  
Pnömoperikardiyum da da kalbin etrafında hava vardır ancak burada pnömomediastinumdan farklı olarak diafragma ile kalp 
arasında da hava vardır.  
Pulm interstisyel amfizem de ise PAAC de kistik görünüm vardır. 
Tanslimunasyonda etkilenen alanda ışık daha fazla yayılır 
Ek renal anomalilerin tesbiti iin batın UİSG yapılmalıdır. 

TDV 

Hava sızıntısı olmayan, Asx ve hafif Sx vakkalar sadece izlenir, Diğerleri : Oksijen toxisite riski yoksa 6-12 saat %100 oksijen 
verilebilir (bu PM lerde önerilmez). Az az sık sık beslenebilir (sus payı) böylece bebek ağlamaz ve ventilsyon ihtiyacı artmaz.  Acil 
durumlarda önce iğne ile aspirasyon ardından TT ve su altı drenajı yapılmalıdır. Pulmoner interstisyel amfizem de etkilenmeyen 
AC in bronşuna selektif (tek taraflı) entübasyon yapılarak o tarafın havalanması arttırılır ve yüksek frekanslı ventilasyon yapılır. RDS 
de sürfaktan tedavisi pnömotorax sıklığını azaltır 



HBsAg DURUMU BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ANNELERİN BEBEKLERİNE YAKLAŞIM 

HBIG dozu: S: 1 x 0,5 cc IM 
Doğumdan sonra ne kadar erken yapılırsa o kadar etkilidir. Doğumdan sonra geçen sürede etkinliği gittikçe azalır 
 HBsAg (+) anneden doğan bebekte aşı sonrası HBsAg ve Anti-HBsAb testleri: 9-15.aylarda yapılmalıdır, bu test sonuçları aşağıda ki gibi yorumlanır: 
•HBsAg(+) , Anti-HBsAb (-)  Aşı koruyucu olmamıştır, bebek enfektedir, aileye danışma verilir, GE yönlendirilir 
•HBsAg(-) , Anti-HBsAb (+)  Bebek HBV ye bağışıklanmıştır, ek öneri ya da tedavi gerekmez 
•HBsAg(-) , Anti-HBsAb (-)  HBV aşılamasını 0-1-6. ay olarak tekrar uygula, takipte yeterliliği belirlemek için Anti-HBsAb  bak 



Kan Basıncı ve Boy Ölç ve BMI Hesapla 
Cins, yaş ve boya göre 

İlaç 
tedavisi 

Normotansif Prehipertansif Evre 1 Hipertansiyon Evre 2 Hipertansiyon 

Ölçüm tekrarla 
3 defadan fazla 

Yaşam stili 
değişikliği 

Eğitim, tüm 
aile 

90-<95p <90p 

Etiyolojik araştırma 
hedef organ hasarı 

Ölçüm 
tekrarı 

Kilo 
verme 

Kilo verme+ 
ilaç tedavisi 

ileri merkeze 
sevk et 

İlaç 
tedavisi 

veya primer 
hipertansiyon 

sekonder 
hipertansiyon 

Normal 
BMI 

Kilolu 

Etiyolojik araştırma 
hedef organ hasarı 

İlaç tedavisi 
nedene yönelik 

sekonder 
htn 

≥ 95p 

primer 
htn 

Yaşam stili 
değişikliği 

Normal 
BMI 

Kilolu 

≥ 95p ise 

Etiyolojik araştırma 
hedef organ hasarı 

kilo fazlası veya ek 
hastalık varsa 

İzle 6 
ay aralarla 

Kilo 
verme 

Normal 
BMI 

Kilolu 

90-<95p 

Hipertansiyon 
YAKLAŞIM 



Hipertansif Kriz 

•Furosemid IV 

•Diazoksit IV 

•Nifedipin Sublingual 

Cevap var Cevap yok 

Beta blokör 

Diüretik 

hidralazin 

Tedaviye devam 

Sodyum nitroprussid 

Cevap var Cevap yok 

Diyaliz  
Beta blokör 

Diüretik 

hidralazin 

Kaptopril, enalapril 

Kalsiyum kanal blokörü 



HİPERTANSİYON SINIFLANMASI,  
ÖLÇÜM SIKLIĞI, TEDAVİ ÖNERİLERİ 

SBP veya 

DBP 

persantili 

Ölçüm Sıklığı 
Tedavi  

(yaşam şekli) 

Tedavi 

(farmakolojik) 

Normal <90p Her fizik muayene 

Sağlıklı diyet, 

uyku ve 

egzersiz 

--- 

Prehipertansiyon 

90p-<95p 

veya 

>120/80 

6 ayda bir 

Kilo kontrolü, 

diyet ve 

egzersize başla 

(KBY, DM, KKY, 

LVH yoksa) 

Evre 1 

Hipertansiyon 

95p-99p + 5 

mmHg 

Semptomatikse 

araştır veya 1-2 

hafta arayla 2 

ölçümde daha 

yüksek ise araştır 

Kilo kontrolü, 

diyet ve 

egzersize başla 

 

Endikasyon* 

veya KBY, DM, 

KKY, LVH varsa 

Evre 2 

Hipertansiyon 

>99p + 5 

mmHg 

Araştır, 

semptomatikse 

hemen (acil) 

Kilo kontrolü, 

diyet ve 

egzersize başla 

Tedavi başla 

(sıklıkla birden 

fazla ilaç) 



Monogenik Hipertansiyon Nedenleri 
Sendrom K+ pH Renin Aldo Tedavi Gen 

Glokokortikoid yanıtlı 

aldesteronizm (GRA) 
↓ ↑ ↓ ↑ Spironolakton, 

amilorid, triamteren 

chimeric 

gen 

Liddle sendromu ↓ ↑ ↓ ↓ Amilorid, 

triamteren 

ENaC 

Aşikar mineralokortikoid 

fazlalığı (AME) 
↓ ↑ ↓ ↓ Spironolakton, 

amilorid, triamteren 

11-β-

HSD 

Minerolokortikoid reseptör 

mutasyonu (MR) 
↓ ↑ ↓ ↓ --- MR 

Gordon sendromu ↑ ↓ ↓ ↓ Hidroklorotiyazid WNK1/4 

Hipertansiyon brakidaktili 

sendromu (Bilgin-Turan) 

N N N (↓) N --- ??? 

Monogenik Hipertansiyon Nedenleri araştıracaksan bu tetkikleri yap: 

•Kan gazında K ve pH, Renin, Aldosteron 



HEMATÜRİSİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM 



POLİKLİNİKTE MAKROSKOPİK +MİKROSKOPİK HEMATÜRİ 
Bilgi:  
•TA ölç 
•Diare ve diare öyküsü olan da (olmasa da) HÜS açısından uyanık ol, HÜS çocuklarda ABY nin ES nedenidir 
•HÜS: Diare öyküsü (özl kanlı), Mikroanjiopatik Hemolitik anemi (DC negatif, rtc > %2) +Trombositopeni+BFT 
bozukluğu+HÜ 
•İstenecek tetkikler: 

•Rutinlerini gör 
•Spot idrarda Ca/Cr gör (Hiperkalsemik Hiperkalsüri) 
•C3 (GN ?) 
•Endokrinoloji kons 
•Diyetisyen kons 
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HEMOLİTİK ANEMİLER 

İNTRAVASKÜLER EXTRAVASKÜLER 

• Hemoglobin üri (ATN)  

• Met hem albümin üri 

• Serbest Hb artar 

• Hemosiderin üri 

• Met hem albümin kanda artar 

• Met hemoglobin kanda artar 

 
• Haptoglobin azalır (EÖ) (Globin’i bağlar) 
• Hemopeksin azalır (Hem’i bağlar) 

• HSM 

• Safra taşı görülür 

• İdrar ve gaitada Ürobilinojen artar 

 

1. G6PDH eks (PY: sfer) 

2. Yanlış kan transfüzyonu (PY: fragmante) 

3. OiHA (PY: sfer, fragmente) 

4. Mikroanjiopatik Hemolitik Anemi 

(HÜS-DİC vb…) (PY: fragmante) 

1. Herediter Sferositoz  

2. OHA 

3. OİHA 
 

SPLENEKTOMİ YAPILMAZ SPLENEKTOMİ YAPILABLİR 

İNTRA ve EKSTRA VASKİLER HEMOLİZ DE ORTAK BLG: 

• İ.BiL artar (EÖ) 
• Retikülositoz 
• LDH yükselir 



HEMOLİTİK ANEMİ 

d. rtc 2-5 
d. rtc < 2 

Hemoliz Kan kaybı 

Herediter Akkiz 

Membran bz 

Enzim 
eksikliği 

Hemoglobin 
Nonimmun İmmun 

OİHA 
YDHH 
Trans. Reak 
PNH 

Mekanik hasar 
MAHA          
DİK,TTP,HÜS 
İnfeksiyon    
KC yetmezliği  
metabolik hst 



PRİMER – SECONDER HEMOSTAZ AYIRICI TANISI 
PRİMER HEMOSTAZİS 
(Trombositopeni, trombosit 

fonksiyon bozuklukları) 

SEKONDER HEMOSTAZİS 
(Pıhtılaşma faktör eksiklikleri, 

sıklıkla hemofilikler) 

Genel kanama semptomları - Peteşi sık, ekimoz, mukoza 
kanamaları, epistaksis, 
menometroraji, 
gastrointestinal sistem 
kanamaları 

- İntrakraniyal kanama 
görülebilir 

- Ekimoz ve hematom 

- Hemartroz, adele içine, 
derin yumuşak doku içine 
kanama 

-  İntrakraniyal kanama 
görülebilir 

Yüzeyel kesilerde kanama - Genellikle uzun ve fazla - Genellikle hafif 

Derin kesi ve diş çekimi - Hemen başlar 

-  Lokal bası ile durur 

-  Nadiren tekrarlar 

-Geç başlar 

- Lokal bası ile durmaz 

-Tekrarlar 

Spontan kanamalar - Genellikle yüzeysel - Genellikle eklem içine 

Cinsiyet - Her iki cinsiyet - Erkeklerde sık 

Aile öyküsü - Az - Sık 



HEMOSTAZ ,  

YAŞ GRUPLARINA GÖRE NORMAL PARAMETRELERİ 

TERM YD 



HEMOSTAZ ,  

YAŞ GRUPLARINA GÖRE NORMAL PARAMETRELERİ 

PREMATÜRE YD 



HEMOGRAM 
RBC 
HTC 
Hb 

NORMALLERİ 



HEMOGRAM 
MCH 
MCV 

MCHC 
RDW 

NORMALLERİ 



HEMOGRAM 
RTC 
WBC 

NÖTROFİL 
NORMALLERİ 



HEMOGRAM 
ÇOMAK 

LYM 
MONO 
EOZO 

NORMALLERİ 



HÜS-TTP AYIRICI TANISI 
HÜS TTP 

GÖRÜLME YAŞI 4 yaş (-) Genç adölsan kız 

ES NÖROLOJİK BLG Konfüzyon  Afazi – Körlük 

ATEŞ yok VAR 

PROGNOZ İYİ KÖTÜ 

KLİNİK Başlıca böbrek Başlıca  SSS 

ORTAK BLG Coomp’s (-) Hem. Anemi 
PY da Fragmante Eritrositler 
Trombositopeni 



HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM 

TANIM 

İyi pişmemiş et, pastörize edilmemiş peynir, dışkı ile kontamine meyve-sebze yeme öyküsü olan, kreş – anaokulunda ki  çocukta  şiga toksin oluşturan o157,h7 
E.coli ve shigella dysanteria tip1 in neden olduğu ishal  ya da nadiren üsye sonrası gelişen , 1-8 günlük inkubasyon sonrası endotel hücre hasarı ile , 
mikroanjiopatik hemolitik anemi (dc-, hemoliz blg+) + trombositopeni ve aby bulguları ile karakterize, nörolojik bulgularında olabildiği çocukların en sık aby 
nedenidir. 

KLİNİK 

BEYİN: konvulsiyon, AC: yüklenme blg (sekretuvar ral), KALP: yüklenme blg, HT, RES: HM,SM, hafif ikter, GİS: kolit, ishal, kanlı ishal, karın ağrısı, dehidratasyon, 
GÜS: anüri ,oligüri (diürez takibi yap), mak-mik HÜ, PÜ KAN: solukluk, peteşi 
Ani başlangıçlı aby olan çocukta mutlaka hüs düşünülmelidir. En sık 4 yaşın altında ki çocuklarda, 
 K=E OLARAK GÖRÜLÜR, HAFİF ATEŞ-KUSMA-KARIN AĞRISI-GENELLİKLE KOLONİK SULU DİYAREDEN ANİDEN KANLI İSHAL  (ishal kanlı olmayabilir, ishal bile 
olmayabilir) İLE GELİŞEN AGE DEN  5-10 GÜN SONRA ANİ BAŞLAYAN SOLUKLUK, HUZURSUZLUK, LETARJİ, OLİGÜRİ UYARICI OLMALIDIR. Pankreasta tutulabilir 
glukoz intöleransı-t1dm gelişebilir. Fm de dehidratasyon, ödem, peteşi, hsm saptanabilir. Renal ven trombozundan dopler usg ile ayrılmalıdır, sle ve malign ht 
ekarte edilmelidir. 

LAB 

BKHAFİF BY DEN AĞIR BY NE KADAR DEĞİŞEBİLİR, BUN-Cr-ÜA-K-P-KOLLESTEROL-TG ARTAR, Na (Dilüsyonel)-Ca, ALB DÜŞER, AST-ALT artar, İ.BİL artar, LDH 
artar (Hemolizi gösterir), Amilaz-Lipaz artar 
HMG Hb-HTC düşer, PLT < 50-100.000, HB < 5-9, WBC > 30.000 (kötü prognoz) OLABİLİR 
RTCORTA DERECEDE ARTAR 
DC NEGATİF 
PY Siferosit, Şistozit, Polikromazi, Disfonksiyone yani küme yapmayan PLT, MİĞFER HÜC, BURR HÜC 
TİTHAFİF, MİKROSKOPİK VE/VEYA MAKROSKOPİK HEMATÜRİ, PROTEİNÜRİ 
HMSTZPT,APTT NORMAL, D-DİMER ARTMIŞ 
KGMETABOLİK ASİDOZ (pH < 7,35, pco2: N, HCO3 < 26) 
CRP- SEDİM  Yüksek 

HÜS den 
ŞÜPHELEN 

Kanlı ishalHem. AnemiTrombositopeniABY 
Kanlı ishalAnemi yok, hafif trombositopeni Hafif Nefropati 
İshali olan çocukta Dehidratasyon düzeldiğinde idrar hacminde artış olur eğer bu artış olmuyorsa 
Hemolize bağlı aniden solukluk, hafif ikter, trombositopeniye bağlı peteşi görüyorsan 

AY TAN 
DİCDİC de sepsis gibi klinik olur, PT, aPTT artar 
TTPerişkin hastadır, diare ile başlamaz, mevsimsel özl göstermez, renal bozukluk enderdir 

KX 
Anemi, asidoz, sıvı yüklenmesi, kky, ht, üremi, sss hasarı, kolit,invaginasyon, barsak perforasyonu, hepatit, pankreas nekrozu, t1dm, perikardit, aritmi, cilt 
nekrozu, parotit, adrenal ytm, rabdomiyoliz 

TDV 

SIVI ELK TDV: DH varsa replase et, oligürik BY varsa fazla hidrasyondan kaçın, K çok düşük değilde K verme, Hemorajik kolit varsa kayekselat verme, İdame 
sıvıda izotonikleri kullan (SF) BESLENME: katabolik bir süreç olduğu ve ALB düştüğü için besle, Kusma ve diare devam ederken TPN ver düzelince enterale geç. 
TRANSFÜZYON: Hb = 6-7 ise 10 cc/kg dan ERT ver, kanama ya da iznvezif girişim yapılacaksa Aferez ya da TZP verebilirsin. HT: sıvı kısıtla, CaKB-Hidralazin ver. 
Acilse Nitroprussid ver ya da dialize al. DİALİZ: kontrol edilemeyen hiperpotasemide, pulmoner ödem ve üremide yapılır. Furocemid dializ iht. Azaltır 77 de 
insülün verilid. AB endikasyonu yoktur, oluşan kolitin spesifik tdv yoktur 

KLİNİK 
İZLEM 

Ta-kta-diürez-va izlenir. Anüri-oligüri olabilir. Ht görülebilir, 



HEPATOMEGALİ AYIRICI TANISI-1 
•2 yaşına kadar kot altını 2 cm geçmesi normaldir 
•Önce üst kenarı perküsyonla bulunur, midclavicular hat 4.ika da sonorite kaybolur burası üst kenarıdır 
•Astım, amfizem, subdiyafragmatik abse,  gibi durumlarda hepatopitoz olabilir 



HEPATOMEGALİ AYIRICI TANISI-2 



HEPATOMEGALİYE YAKLAŞIM 



HUZURSUZ 
ÇOCUKTA 
DÜŞÜN 



HLH TANI KRİTERLERİ 
(hemofagositik lenfohistiyositoz) 

A GENETİK YATKINLIK 
AİLE ÖYKÜSÜ AİLEDE BİLİNEN GENETİK DEFEKT 
(örn: kardeşinde HLH nedeni ile ex öyküsü olması) 

1 ATEŞ 7 GÜNDEN FAZLA SÜREN, > 38,5  

2 Bİ – PAN SİTOPENİ 
Hb < 9 
PLT < 100.000 
ANS < 1000 

3 FERRİTİN >500 

4 ORGANOMEGALİ SM (HM de olabilir) 

5 
TG yüksekliği 
    ve/veya  
FİBRİNOJEN düşüklüğü 

TG > 263 
FİBRİNOJEN < 100 

6 Kİ – BOS – LN da HEMOFAGOSİTOZ’un gösterilmesi (1 tane yeter) 

X sCD25 > 2400 -ülkemizde bakılmıyor 

X NK hücre akt. azalması ya da hiç olmaması-ülkemizde bakılmıyor 

TANI: 
“A” VARSA TEK BAŞINA TANI KRİTERİDİR 

6 KRİTERDEN 5’i POZİTİFSE  

AKTİVASYON KRİTERİ 
6 KRİTERDEN 3’ü POZİTİFSE 



HSV-HSP (HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI/VASKÜLİTİ) 
ANAFLAKTOİD PURPURA-ALLERJİK VASKÜLİT 

TANIM 
Küçük damarların vaskülitidir, allerjen teması ya da ÜSYE sonrası gelişebilir. Nedeni belirli değildir. En sık 2-8 yaşta, erkeklerde 
daha sık görülür. 

KLİNİK 

En sık olarak Gluteal bölge ve alt ext de önce kaşıntılı ürtikeryal döküntü sonrası palpabl purpuralar  gelişir. Gövde ve yüzdede 
nadiren de olsa  palpabl purpura görülebilir. Yüzde ve göz kapaklarıda lokalize ödem, büyük eklemlerde ağrı ve şişlik, eksüda 
birikimi gibi artrit gelişebilir. Eklem blg-döküntüler sekelsiz iyileşir, kolik karın ağrısı, melena, kusma, hematemez, anemi, 
invaginasyon, barsak perforasyonu olabilir. Renal tutulum 1-4 hf da ortaya çıkar, oligüri, hematüri, HT olabilir. Nefritik snd, KBY 
gelişebilir.HM, LAM, MSS tutulumu konvulsiyon gelişebilir. 

LAB Tanı koydurucu lab. bulgusu yoktur. Sedim, wbc, eozonofil,ASO artabilir. TİT de HÜ,LÜ,PÜ, dışkıda: melena ve GGK + saptanabilir  

TANI 
EULAR/PreS 

•Palpabl purpura ve aşağıdakilerden en az biri olmalı 
•Yaygın karın ağrısı-Deri,böbrek vb dokuda IgA birikiminin Bx ile gösterilmesi-Artrit (akut herhangi bir eklemde) ya da artralji-
Böbrek tutulumu (HÜ,PÜ) 

TDV 
Özgül tdv yok, allerjenden uzak durmalıdır, enfeksiyon varsa tdv edilmelidir. Şiddetli karın ağrısında kortikosteroid (Deltacortil 5 
mg tb S:2 mg/kg/G-2x,3x  PO) verilebilir. Ağır vakalarda P-MP (Prednol-L  250/4 amp s: 1x 30 mg/kg/G  IV ) verildikten sonra 
yanıta göre oral KS devam edilir. Azaltarak kesilir 

KLİNİK İZLEM 

Her türlü HSV yatar. İnvaginasyon ve renal tutulum açısından izlenir. Genellikle HSV artriti görülür bu hastalara İbuprofen ve 
Sükralfat başlanır. Ayırıcı tanıda ARA  ve diğer artritler düşünülebilir.  Tipik Döküntü varsa HSV tanısı kesindir. Diğer  organ 
tutulumları aranır, hastanın rutinleri alınır. Hastalığın şiddetine göre KS başlanır. İnvaginasyon ve Renal tutulum açısından 
dikkatli olunur, TİT (PÜ-HÜ) – GGK izlemi yapılır. Renal tutulum genellikle ilk ay içerisinde olur. KS başlanmışsa KŞ ve TA izlemi 
yapılır. KS’in WBC yüksekliği yapabileceği akılda tutulur.  Palpabl purpura aktivasyonu gösterir bu yüzden yeni döküntüler izlenir.  
Renal tutulum şüphesinde nefroloji ile görüşülür ve Nefritik snd açısından Ödem, TA, TİT, TCA,Spot-24 saatlik Pr/Cr, Diürez 
takibi ile hasta izlenir. A.batın açısından cerrahi ile görüşülür. FM de Rebound – defans, RT de çilek jölesi şekllinde kanlı gaita, 
GGK pozitifliği, WBC yüksekliği, ADBG de hava sıvı seviyesi, Batın usg de sağ alt kadranda iç içe geçmiş barsak ansları ile 
invaginasyon aranır.  Kliniği gerileyen olguda aktivasyon olmayan yani döküntüleri solan, İnvaginasyon ve renal tutulum ekarte 
edilen ve artriti iyileşen hasta kontrole çağırılarak taburcu edilebilir. 



GLUKAGON TESTİ 
BİLGİ:  
Hipoglisemide hiperinsülinemiyi diğer nedenlerden ayırmada kullanılır 
TESTİN YAPILIŞI 
• Açlık sonrası 0, dk bazal kan alınır 
• Glukagon 0,1 mcg/kg (max: 1 mg) IV ya da IM yapılır 
• 5-10-15-30-45-60. dakikalarda kan örneği alınır 
• Kan örneklerinde kan şekeri (gerekirse insülin ce C-peptit bakılır) 
YORUM:  
Normalde glukagon uyarısı sonrası KŞ 25 – 40 mg/dl ye yükselir, KŞ de aşırı artış, hiperglisemik 
yanıt hiperinsülinemiyi yansıtır. Glukojen depo hst da KŞ yükselmesi çok az ya da hiç yoktur 



Hipoglisemi ilk 24 saat için ( hem term, hem de pretermlerde ) 
Kan glukoz değeri < 40 mg/dl 
24 saat sonrası < 45 mg/dl 

Glukoz dengesi için,  
 

1- Yeterli glikojen depoları, Yeterli glikoneogenik substrat, Normal glukojenoliz ve  glukoneogenez, Yeterli glukojenolitik ve  
glukoneogenetik enzim / matürasyon, Endokrin hormonlar, Normal lipoliz ve ketogenez, gereklidir. 
 

                       HİPOGLİSEMİLİ BİR İNFANT İÇİN YANITI VERİLECEK SORULAR 
1-Hipoglisemi varlığı kesin mi?  
•Dextrostix ile ya da Kemostrip ile bakılan hipoglisemik değerler, mutlaka plazma kan şekeri ile kontrol edilmelidir.  
•Pb lazma glukozu tam kandan bakılan glukozda %10 – 15 daha yüksektir 
•Oda ısısında bekleyen kanda glukoz değeri saatte 15-20 mg/dl düşer. 
 

2-Bebek semptomatik mi? 
            Bebekler, tamamen asemptomatik olabileceği gibi, çok geniş bir yelpazede bulgular da görülebilir. Apne, hipotoni, yetersiz 
emme refleksi, irritabilite, bradikardi, taşikardi, anormal ağlama, taşipne, kusma, düzensiz solunum, kötü emme ve beslenme, abartılı 
moro, siyanoz, tremor, pallor, konvülsiyon, letarji, bilinç değişiklikleri, ısı instabilitesi, koma… gibi yenidoğanın başka pek çok 
hastalığında da olabilecek bulgularla karşımıza gelebilirler. 
            Hipoglisemi olduğunda önce otonom sistem bulguları ( bradikardi, taşikardi, pallor…)  ve nöroglikopenik bulgular         ( 
konvülsiyon, letarji, bilinç değişiklikleri, ısı instabilitesi, koma…) olabilir. 
 

3-Anne diyabetik mi?  
      Anamnez derinleştirilir, gebelikte kilo alımı, düzenli izlem olup olmadığı, glukoz yükleme testi yapılıp yapılmadığı, önceki gebelikler 
ve doğan bebekler sorgulanır. Gerekirse annede HbA1c bakılabilir. Diyabetik anne bebeklerinin % 40’ı hipoglisemiktir. 
  
4-Bebek besleniyor mu, glukoz infüzyonu yeterli mi? 
               İlk 2 saat içerisinde normal yenidoğanda hipoglisemi sık görülebilir. Normalde glukoz 
gereksinimi 6mg/kg/dakikadır.          

YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 



Geçici Hipoglisemi Nedenleri 
1- Yetersiz, geç adaptasyon 
2- Perinatal stres 
3- Sepsis ( özellikle gram negatif ) 
4- Asfiksi, HİE 
5- Hipotermi 
6- Polisitemi 
7- Şok 
8- Diyabetik anne bebeği 
9- Yetersiz glukoz verilmesi 
10- Maternal yüksek glukoz infüzyonu 
11- Maternal ilaç ( terbutalin, ritodrin, benzotiazid, klorpropamid, 
propranolol…) 
  
Azalmış glukojen depoları 
İntrauterin büyüme geriliği & SGA 
Prematürite 
Postmatürite 
Persistan & kalıcı Hipoglisemi nedenleri 
Hiperinsülinizm 

Beckwith-Wiedemann Sendromu 
Adacık hücre adenomu 
Adenomatozis 
Beta hücre hiperplazisi veya displazisi 
Nezidioblastozis/adenom spektrumu 

           -SUR-1 gen mutasyonu, Kir6.2 gen mutasyonu, glutamat dehidrogenaz 
gen mutasyonu 
  
  

YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 

  
Hormon eksiklikleri 

Büyüme hormonu eksikliği 
ACTH eksikliği ya da yanıtsızlığı 
Tiroid hormon eksikliği 
Glukagon eksikliği 
Epinefrin eksikliği 
Kortizol eksikliği ( KAH, adrenal hemoraji…) 
Hipoplastik pituiter bez ya da antarior hipofiz aplazisi, orta hat 
defektleri 
Konjenital optik sisnir hipoplazisi 
Hipotalamik hormon eksiklikleri 

  
Karbonhidrat metabolizması bozuklukları 

Glukojen depo hastalıkları 
- Tip 0, 1, 3, 6, 9 
- Galaktozemi 
- Fruktokinaz eksikliği 

Glukoneogenez bozuklukları 
- Fruktoz 1-6 difosfataz eksikliği 
            - Fosfo enol pruvat karboksi kinaz eksikliği 
            - Piruvat karboksilaz eksikliği 
Aminoasid metabolizma bozuklukları 
1- MSUD 
     2- Propionik asidemi 
3-  Metilmalonik asidemi 
4- Tirozinemi 
5- 3 hidroksi 3 metil glutaril Ko A liyaz eksikliği 
6- Etil malonik adipik asidüri 
7- Glutarik asidemi Tip 2 
  
 Yağ asidi metabolizma defektleri 
      Orta ve uzun zincirli yağ asidi oksidasyon defektleri 
  
 Nörohipoglisemi: Aslında KŞ normal ancak beyin dokusu ve BOS’a geçiş 
bozuk, beyin ve 
      BOS’da glukoz düşük. 

HİPOGLİSEMİ NEDENLERİ 



YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 

•Öykü ve fizik bakı:  
Hipoglisemi semptomlarını değerlendir. Ek fizik bakı bulguları ( sendromik görünüm, atipik görünüm….) 
•Laboratuvar çalışmaları:  

A)Geçici hipoglisemi başlangıç testleri: 
- Serum glukoz düzeyi ile kesin hipoglisemi doğrulaması 
-Hemogram, PY, CRP ( polisitemi, sepsis dışlanmalı ) 
 

A)Persistan Hipoglisemi testleri: 
- Hipoglisemi anında ; Serum glukoz, eş zamanlı insülin ve kan ketonu bakılır 
- İnsülin/glukoz>0.30 ise hiperinsülinizm düşün ( ya da KŞ<50 mg/dl iken İnsülin 2mIU/ml altına baskılanamamış ise ) 
- Serum ketonu negatif ya da çok düşük ise 

-Hiperinsülinizm veya 

-Yağ asidi oksidasyon defekti 
 

A)İleri araştırma testleri:  
Metabolik defekt, hipopitüitarizm ve hiperinsülinizmi ayırt etmek için; 
Hipoglisemi sırasında alınan kan örneğinde; 
- İnsülin, glukoz ve I/G oranı 
- Büyüme hormonu 

- Kortizol 
- Serbest yağ asidi 
- T4,T3,TSH 

- Glukagon 

- Ürik asid 

- Laktat 
- Alanin 

- Ketonlar 
- Amino asidler 
-Somatomedinler ( IGF-1, IGF-2, IGF-BPs ) 
 

C) Radyolojik görüntüleme ve diğer tetkikler: USG, BT, MRG ( pankreası görüntülemek için )  

NEONATAL HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM 



YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 

NORMOGİLİSEMİYİ İDAME ETTİRME ANA AMAÇ 
Glukoz düzeyleri stabil olana dek her 1-2 saatte bir glukoz düzeyi ölçülür. Düzene girince her 4 saatte bir KŞ bakılır.  
A-Niçin hipoglisemi olduğu ve semptomlar araştırılır: 
Bebek prematüre, term ancak beslenememe öyküsü, DAB, IUBG, aşikar sepsis olabilir ( risk faktörleri ). 
Asemptomatik Hipoglisemi:  
Tedavi tartışmalıdır. Tedavinin bir yöntemi, izlemdir. Asemptomatik sağlıklı görünümlü term infantta,glukoz bolus rebound hipoglisemiye yol 
açacağından önerilmemektedir.  
 
KŞ<40 mg/dl ise; 
Bebek term ise 
İlk 6-12 saat içerisinde  
Risk faktörü yok ise Kan glukozu<25 mg/dl ise hastanın kliniğine göre;  
•Erken beslenme veya 
•IV glukoz bolus ile tedavi yapılabilir.  
  
Stik ile KŞ<25 mg/dl ise,  
Serum örneği alınır ve laboratuara yollanır. 
İV yol açılarak 6mg/kg/dk glukoz infüzyonuna başlanır. Her 30 dk.da bir KŞ bakılır.  
İnfüzyon hızı normoglisemi temin edilene dek her 30-60 dk. da bir gerekiyorsa 1-2 mg/kg/dk arttırılır ( Periferik damar yolundan % 12.5’u 
geçmeyecek şekilde ).  
Normoglisemi sağlanır ve sebat ederse aynı şekilde infüzyon hızı azatılarak kesilirken, bebek uygun ise enteral beslenmeye geçilir. 
 
Semptomatik Hipoglisemi: 
Daima acilen tedavi edilmelidir. Kan örneği alınır, laboratuvara yollanır. Hemen İV yol açılır.% 10 Dekstroz 2cc/kg ( 200 mg/kg ) dk/1cc hızla verilir. 
Ardından 6-8 mg/kg/dk glukoz infüzyonuna geçilir. İnfüzyon hızı normoglisemi temin edilene dek her 30-60 dk. da bir gerekiyorsa 1-2 mg/kg/dk 
arttırılır ( Periferik damar yolundan % 12.5’u geçmeyecek şekilde ). Daha konsantre gerekiyorsa santral yol açılır. Bu amaçla umbilikal venöz yol 
açılabilir. Eğer İV yol sağlanamazsa acil Glukagon 300mcg/kg(maksimum 1mg) İV olarak verilir. Glukagon özellikle yeterli glikojen deposu olan DAB’de 
etkili olup, aynı nedenle IUBG’de etkinliği azdır.  
 
 
 

TEDAVİ 

ERKEN 
BESLENME 



YENİDOĞANDA HİPOGLİSEMİYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 

Persistan Hipoglisemi: 
7 günden uzun süren ya da tekrarlama gösteren hipoglisemilerdir. Endokrinoloji konsültasyonu istenmelidir. 
Normoglisemiyi temin için İV glukoz infüzyonu 16-20 mg/kg/dk.ya dek çıkılabilir. Genellikle 20 mg/kg/dk’dan daha 
fazla glukoz infüzyonu yararsızdır. Bu arada hastanın hipoglisemisini aydınlatmak için ileri tetkikler 
tamamlanmalıdır. Persistan hipoglisemili infantta, bu amaçla;  
  
300mcg/kg/doz Glukagondan 15 dakika önce ve sonra Serum glukoz, keton, serbest yağ asidi, laktat, alanin, ürik 
asid, insülin, GH, kortizol, glukagon, T4, TSH alınır.İdrar biriktirilir  
( Organik asid, amino asid, indirgen madde, kateşolaminler için ).Test sonuçları beklenirken,  
 
1-Kortikosteroidler: 
Hidrokortizon sodyum süksinat 5mg/kg/gün İV ya da oral 12 saatte bir ya da Prednisone 2mg/kg/gün PO verilebilir. 
Etkisi, glukoneogenetik enzim aktivasyonunu arttırma ve glukoz kullanım hızını azaltma yoluyladır. 

Eğer Hipoglisemi ısrar ederse, bir önceki tedaviyi kesmeksizin 
 

Somatostatin analoğu olan Octreotide  
Başlangıç dozu 2-10 mcg/kg/gün SC ( 3-4 dozda ) 
Ya da devamlı infüzyon 40mcg/kg/güne dek kullanılabilir.  
 

Diazoksid İV 3-5 mg/kg/doz 8-12 saat ara ile  
Human GH Somatrem ya da Protropin 0.1U/gün IM 
Glukagon 
Nifedipine 
Cerrahi tedavi 

 
 
 

TEDAVİ 



AĞLAYAN 
BEBEKTE 

ALGORİTMA 



PERİFERİK FACİAL PARALİZİ SANTRAL FACİAL PARALİZİ 



I harfi 
İ harfi 



AKUT ITP KRONİK ITP 

YAŞ Çocuk (2-8 yaş) Erişkin 

CİNS K = E K / E: 3 / 1 

MEVSİMSEL DAĞILIM İlkbahar Yok  

BAŞLANGIÇ Akut  Yavaş  

NEDEN Öncesinde Sıklıkla ÜSYE var Öncesi Enfeksiyon nadir 

PLT SAYISI Plt<20.000 Plt : 40.000-80.000 

IGA Normal Azalmış 

EOZONOFİLİ - LENFOSİTOZ Sık  Nadir  

SÜRE 2-6 hf 6 aydan uzun 

PROGNOZ Spontan Düzelir Değişken 

İYE DA KLİNİK BULGULAR 
Yaş Klinik Bulgular 

YD ve Süt Çocuğu 
Hipotermi, hipertermi, kusma, ishal, irritabilite, letarji, 
sarılık, sepsis, büyüme geriliği, tartı alım eksikliği 

Oyun Çocuğu 
Karın ağrısı, kusma, ishal, kabızlık, ateş, tartı alım 
eksikliği, anormal işeme şekli 

Okul Çocuğu 
Dizüri, pollaküri, sıkışma hissi, karın ağrısı, inkontinans, 
enürezis, kabızlık, ateş 

Adölesan Dizüri, pollaküri, sıkışma hissi, karın ağrısı, ateş 



İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONU 

İYE ŞÜPHESİNDE 
ALGORİTMA 



İDRAR YOLU 
ENFEKSİYONU 

 
İYE KLİNİK SEYİR 

ALGORİTMA 



İYE,  
POZİTİF  

İDRAR KAB OLAN  
HASTADA  

ALGORİTMA 



İDRAR YOLU ENFEKSİYONU 

ALT İYE ÜST İYE 

•Ateş ve diğer sistemik belirtiler genellikle yoktur 
•Ağrılı idrar yapma 
•Sıkışma hissi 
•Sık idrar yapma 
•Mesane üstünde duyarlılık 
•Bulanık kötü kokulu idrar yapma,  
•Hematüri 
 

Sistemik belirtiler VARSA 
•Ateş 
•Bulantı-kusma 
•Halsizlik, baş ağrısı 
•Yan ve sırt ağrısı 

 
Modifiye Jodal Kriterleri 

Ateş (>38.5 C) 
CRP yüksekliği (>20 mg/dl) 
ESR yüksekliği (>25 mm/saat) 
Konsantrasyon defekti (düşük idrar osmolalitesi) 
DMSA’da bulgu (Altın Standart) 

 
3’ünün pozitifliğinde  Üst İYE 

İYE - KESİN TANI:  
•Kültür antibiogram ve koloni sayımı (tek bakterinin ürediği)  
•Anlamlı Bakteriüri  (semptomsuz hastada 2 kültür gerekli) 

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLERİ TETKİKLER 
 

•2 yaşın altında kız çocukları bir kez alt İYE geçirdiğinde ileri tetkik edilmez, diğer yaş ve cinslerde tüm İYE ler ileri tetkik edilir 
•Pyelonefrit düşünülüyor ise her yaşta ileri tetkikler yapılır 
•Kanıtlanmış, Sx İYE: BATIN USG + MSUG 
•Tekrarlayan Kanıtlanmış, Sx İYE: BATIN USG + MSUG + DMSA 
•Rastgele çekilen BATIN US de pelvikalisiyel genişleme görüldüyse bu polüüriye de bağlı olabileceğinden 15 gün sonra tekrar kontrol 
BATIN US çekilmeli ardından aynı sonuç gelirse MSUG planlanmalıdır 



İYE DEĞERLENDİRME VE İZLEMİNDE ALGORİTİM – TEDAVİ - PROFLAKSİ 

 İYE DE HASTANEYE YATIŞ ENDİKASYONLARI 
1. Genel durumu bozukluğu 
2. Kusma ve dehidratasyon  
3. Sepsis, ürosepsis  
4. Üriner obstrüksüyon  
5. Batında kitle  
6. Hipertansiyon 
7. Renal fonksiyon bozukluğu 
8. Tedavi ve izlem uyumsuzluğu’dur 

İYE - TEDAVİ 
•Süre 
•Antibiotik 

Alt İYE 7-10 gün 
Üst İYE 10-14 gün 
Ürosepsis 21 gün 
2-3 günde düzelme olmazsa antibiotik 
değiştirilir 
Pyelonefritte tedaviye parenteral başlanıp, 
düzelme olduğunda peroral tedaviye 
geçilebilir 

Semptomatik düzelme 
Sistemik bulguların ortadan kalkması 
48 saat ateşsiz dönem 
Üretilen mikroorganizmaya etkili PO 
antibiotik varsa 

 
İYE DE PROFLAKSİ 

•Radyolojik inceleme endikasyonu konulmuş tüm 
hastalarda incelemeler tamamlanana kadar 

Tüm üst İYE 
Tüm erkek çocuklar ve <2 yaş kız çocuklar 
Tekrarlayan İYE olan >2 yaş kızlar 

•Yatmadan önce tek doz 
•Tedavi edici dozun 1/4-1/5’i 

Co-trimaksazol 
Amoksisilin 
Nitrofurantoin 



İYE DE HANGİ ÇOCUKLAR ANTİBİYOTİK VERİLMELİ 
•İdrar kültürü ile anlamlı bakteriüri saptanan tüm hastalar tedavi edilmeli 
•Ateşli + Pyüri, Ateş + Nitrit (+) olan tüm hastalar 
•Nitrit (+) ise bu mesanede bakteri olduğunun kanıdıdır AB başla 
•Kısaca seni pyelonefrite yönlendirecek her durumda tedavi verilmelidir, AB tedavisine geç başlanması renal skar riskini arttırır 
 

•Ateşsiz pyüri de AB verme, ateşsiz pyüri sistiti düşündürür, İ.KAB al, sonucu çıkıncaya kadar bekleyebilirsin, sonucunda; 
•Eğer üreme varsa AB ver, kontrol ve ileri tetkikleri planla.  
•İ.KAB da üreme yoksa sistit düşün AB verme, kontrole çağır 



İYE DE TEDAVİ 
ALGORİTMASI 

İdrar KAB ve 
Koloni sayımı 

48 saat sonra değerlendir 
klinik ve laboratuvar iyileşme 

var yok 

Tedaviye devam et Antibiotik değiştir 

Ampirik antibiyoterapi başla 



İSHAL DİYETİ 
1. Üç gün yağlı yiyecek yok 

2. Bol su 

3. Elma rendesi 

4. Şeftali 

5. Muz 

6. Pirinç lapası veya suyu 

7. Yoğurt, tuzlu ayran 

8. Patates püresi 

GÖRÜNTÜSÜ BENZER İLAÇLAR 



YAZILIŞI  
OKUNUŞU 

BENZER İLAÇLAR 



İMMÜNGLOBULİN 

NORMALLERİ 



Ig-G1-2-3-4 

NORMALLERİ 



AÇLIK İNSÜLİN / GİKOZ ORANI 
1. Çocuk gece 00:00 dan sonra aç kalır 
2. Sabah aç karnına insülin ve glukoz bakılır 
3. Glukoz (mg/dl ) / İnsülin (mÜ/ml) < 7 ise insülin direnci vardır 



       

İUBG ile SGA ilişkilidir ancak sinonim değillerdir. İUBG fetal gelişimin beklenilen paterninde bir azalmaya neden olan proçesi ifade 
ederken, SGA önceden belirlenen cut-off değerinin altında doğum kilolu bebeği ifade eder. Her SGA, İUBG iken; her İUBG SGA 
değildir.  
 

İUBG;  gestasyonel yaşa göre 10 p altı bebekleri anlatır. Tüm gebeliklerde %3-10, Doğan bebeklerde % 20 
Patofizyoloji 
•Fetal faktörler: 

•Genetik faktörler:  
•Genetik potansiyel / Sosyoekonomik durumdan ayrımı zor 
•Cinsiyet: Erkekler kızlara göre 150-200 gram daha fazla doğum kilosuna sahiptir.  
•İlk bebekler daha düşük doğum ağırlığına sahipken, parite artışı ile doğum ağırlığı artar. Beşin üzerinde doğumda doğum kilosu tekrar azalır. 
•Genetik bozukluklar ( Akondroplazi, Russel-Silver Sendromu, Lepraşanizm…) 

•Konjenital Enfeksiyonlar:  
•CMV ve Rubella en sık 
•Sifiliz 
•Trepanesoma 
•Plasmodium sp. 

•Kromozomal Anomaliler: Trisomiler, delesyonlar 
•Konjenital malformasyonlar 

•Anensefali, GİS atrezileri 
•Potter Sendromu 
•Pankreatik ageneziler 

•Fetal kardiyovasküler sistem anomalileri ( Fallot ve BAT dışında ) 
•Doğumsal metabolik hastalıklar ( Galaktozemi, geçici neonatal diabetes mellitüs, fenilketonüri…) 

•Maternal Faktörler: 
•Azalmış uteroplasental akım 

•Preeklampsi 
•Eklampsi 
•Kronik renal hastalık 
•Kronik hipertansif vasküler hastalık 
•Antifosfolipid antikor sendromu 
•Komplikasyonlu maternal D. M 
•Kollagen doku hastalıkları 

İNTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ ( İUBG ) PROTOKOLÜ 



• Maternal malnutrisyon: 
• Maternal boyut: ( Doğum öncesi 40 kg altı, boya göre düşük ağırlık, kısa boy…) 
• Gebelikte düşük kilo alımı 
• Gebelik öncesi düşük BMI 
• Son trimesterde maternal kötü beslenme, kısıtlı diyet, kıtlık, açlık 
• Total kalorik tüketim azlığı 

• Multipl gebelik 
• İlaçlar 

• Sigara ve alkol 
• Eroin 
• Kokain 
• Teratojenler, antimetabolitler, trimetadion, varfarin, DPH  ( Beraberlerinde karakteristik malformasyonlar ) 

• Maternal Hipoksemi: 
• Hemoglobinopati ( Orak hücre…) 
• Yüksek rakım 

• Diğer maternal faktörler: 
• Genç anne, yaşlı anne ( 16-20 altı ya da 35 üzeri ) 
• Primiparite, multiparite 
• Gebelik arası kısa süre ( 6 ay altı ) 
• Önceden İUBG’li bebek doğurma öyküsü 
• Annenin İUBG olması 
• Ağır fiziksel iş 
• Evli olmayan anne 

• Stres 
• Plasental Faktörler: 

• Plasental Yetmezlik 
• Anatomik problemler: 

• Multipl infarktlar 
• Aberan kord insersiyonları 
• Umbilikal vasküler tromboz 
• Tek umbilikal arter 
• Hemanjiomlar 
• Erken plasental ayrılma 
• Sınırlı plasental mozaisizm 
• İkiz ikize transfüzyon 

İNTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ ( İUBG ) PROTOKOLÜ 



Klasifikasyon: 
Ponderal indeks= ( Doğum kilosu/Boy³ ) X 100 
1) Simetrik İUBG:  
Hem boy, hem baş çevresi, hem de doğum ağırlığı 10 p altındadır. Ponderal indeks normaldir.  
Erken dönemde etkilenme vardır.  
Konjenital infeksiyonlar ya da genetik bozukluklar ya da erken dönemde ekstrensek durumlar sonucu olur.  
SGA komplikasyonları daha azdır.  
Catch-up yapma olasılıkları çok düşük 
  
2) Asimetrik İUBG:  
Boy ve baş çevresi, doğum ağırlığına göre daha az etkilenmişlerdir.  
Her üçü de 10 p altındadır.  
Boy ve baş çevresi kiloya göre beklenen persantillere daha yakındır.  
Beyin gelişimi genelde korunmuştur.  
Geç dönemde uteroplasental yetersizlik, maternal malnutrisyon gibi nedenlerle olur. SGA komplikasyonları sık ve ağırdır.  
Genetik potansiyellerine ulaşma şansları daha yüksektir.  
  
Tanı:  
Fetal değerlendirme 

Klinik tanı: Öykü, seri fundal ölçümler, tartı alımı 
Hormonal değerlendirme: Üriner östriol ve human plasental laktojen 
Ultrasonografik değerlendirme 

BPD 
Abdominal çap 
BÇ/Abdominal çap 
Femur uzunluğu  
Amniotik sıvı ölçümleri 

 
Neonatal Değerlendirme: 

Azalmış doğum kilosu 
Fiziki görünüm: Konjenital enfeksiyon ve malformasyonlar dışında, ince soyulmuş buruşuk deri, verniks azalmış, alert, canlı bakışlı, yaşlı görünümlü, büyük 
kafalı, skafoid karınlı bebekler. 
Lubchenko kartları 
Ponderal indeks 
Ballard skorlaması 
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Tetkikler: 
•SAT’inin belirttiği gestasyonel yaşa göre persantiller belirlenir. 
•Ponderal indeks hesaplanır. 
•Klasifikasyon yapılır.  
•Ayrıntılı anamnez ile risk faktörleri ( genetik, ailesel, gebelik öncesi, gebelik, plasental…) sorgulanır. 
•Komplikasyonlar araştırılırken, tetkikler de planlanır.  
•Fizik muayane ile konjenital enfeksiyon ve anomaliler aranır. 
•Simetrik İUBG ise,  
•Genetik tetkikler ve konsültasyon 
•TORCH 
•Kraniyal, batın USG, EKO istenir. 
  
Komplikasyonlar: 
•Hipoksi 

•Perinatal asfiksi 
•Persistan pulmoner hipertansiyon 
•Mekonyum aspirasyonu 

•Hipotermi 
•Metabolik 

•Hipoglisemi 
•Hipokalsemi 

•Hematolojik: 
•Polisitemi ve hiperviskosite 

Tedavi:  
•Risk faktörleri öyküsü: Erken saptama ve erken müdahale 
•Doğum ve uygun resusitasyon   
•Komplikasyonların uygun tedavisi 

İNTRAUTERİN BÜYÜME GERİLİĞİ ( İUBG ) PROTOKOLÜ 



J harfi 
K harfi 
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JRA TANI KRİTERLERİ 
1 16 yaşından önce başlaması 

2 

Bir veya iki eklemde birden 
1) Şişme 
2) Efüzyonla birlikte artrit 
3) Hassasiyet 
4) Hareket kısıtlılığı 
5) Hareketle ağrı 
6) Isı artışı 

***Son 3 belirtiden en az 2’si olacak 

3 Hastalık 6 hf dan uzun sürecek 

4 
Poliartrit: 5 veya daha fazla eklem tutulumu 
Oligoartrit: 4 veya daha az eklem tutulumu (ES başlangıç formu) 
Sistemik hastalık (still hst): İntermittan ateşle beraber artrit 

LAB: 
CRP Özellikle akut ataklarda önemli 
RF pozitifleri artritin kötü olduğunu gösterir, poliartiküler tipe dönüşür 
ANA pozitifliği İridosikliti gösterir 
KOMPLİKASYONU 
Tip-2 Histiyositoza dönüşebilir   



YD KONVULSİYON 

Konvulsiyon süresine bakılmaksızın 

HİPOGLİSEMİ, HİPOKALSEMİ, HİPOMAGNEZEMİ, İKK,ASFİKSİ, DAB, DOĞUM TRAVMASI GİBİ RİSK FAKTÖRLERİNİ DÜŞÜN 

Hemen KŞ bak 

Tüm rutinlerini aldır, geniş BK al (Mg mutlaka olsun) 

1) Epanutin 250/5 flk S: 1x20 mg/kg   30 dk IV inf 

2) Epanutin 250/5 flk S: 5 mg/kg/G – 2x    IV puşe 

3) Luminaletten 15 mg tb S: 5 mg/kg/G PO 

1) 2 mg/kg dan %10 dex puşele 

2) 8 mg/kg/dk dan karışım mayi hazırla, 24 saate gidecek şekilde tabelaya yaz 

15 dk sonra KŞ bak 

Saatlik KŞ takibine al 
2 mg/kg dan %10 dex puşele 

Karışım mayisi içerisinde ki glukozu ; 
2 mg/kg/dk dan arttır 
Ancak mayi içerinde ki glokoz derişimi ; 
glukoz (gr) / total mayi < 12,5 olacak 

İlk hazırladığın mayiye devam et 

KŞ takiplerinde  KŞ > 60 ise KŞ takiplerinin arasını aç 

Düşerse Normal ya da yüksekse 

normalse  
düşükse 

KŞ NORMAL  KŞ DÜŞÜK  



STATUS EPİLEPTİCUSA YAKLAŞIM 
OKSİJEN VER, 2 dk BEKLE (ASPİRASYONUNU ÖNLE, NÖBET NEDENLERİNİ DÜŞÜN,FM YAP,KŞ  BAK, RUTİNLERİNİ AL) 

DAMARYOLU AÇIK DEĞİL İSE 
(DİAZEM)DİAZEPAM DESİTİN 5-10 mg REKTAL  
•3 Yaşa kadar (10-15 kg): 5 mg  Diazepam  
•3 yaştan sonra (15 kg'ın üstünde): Tek doz halinde 10 mg.  
•NAZAL VERİLEBİLİR NAZAL DOZU REKTAL DOZUNUN 3 KATIDIR 
(MİDAZOLAM) DORMİCUM  15/3 cc amp: S: 1 X 0,3-0,5 mg/kg ( NAZAL YADA BUCCAL ) 

(LEVOTRESETAM) KEPPRA 500 mg / 5cc  FLK:  

20 – 30 mg/kg/G – 2X, 3X  (MAX: 60 mg/G) 

(MİDAZOLAM) DORMİCUM  15/3 cc amp:  0,1 mg/kg /saat (24 saat infüzyon)  

ENTÜBE ET GENEL ANESTEZİYE GEÇ 

(TİOPENTAL) PENTAL SODYUM 0,5 – 1 mg FLAKON: S:  1-5 mg/kg BOLUS VERİLİR  DURMAZSA 1-6 mg/kg/saat inf. geçilir 

(LİDOCAİN) JETMONAL 100/5cc AMPUL:  1 X 2-3 mg/kg IV BOLUS verilir  DURMAZSA 3-10 MG/KG/SAAT İNF. geçilir) 

(PROPOFOL) PROPOFOL GENTHOL 100/1cc ampul: S: 1 X 1-2 MG/KG IV BOLUS  DURMAZSA 1-15 MG/KG/SAAT  İNF. 

(NA-VALPROAT) DEPAKİN 400/4cc AMP:  
1 x 20 mg/kg (20 dk IV infüzyon) 
-KONTRAENDİKASYON (BU DURUMLARDA LEVETRASETAM TERCİH ET): 
- 2 yaşın altında hastada  
-hematolojik rahatsızlığı varsa -kcft yüksekliği eşlik ediyorsa 
-Metabolik hastalık şüphesi varsa  

DAMARYOLU AÇIK İSE 
(MİDAZOLAM) DORMİCUM  15/3 cc amp: 1 X 0.1 mg/kg (5 kiloya 1 dzm) (IV PUŞE) 

(FENİTOİN) EPANUTİN 250/5cc flk: 20mg/kg (IV yavaş puşe) 

(FENİTOİN) EPANUTİN 250/5cc flk: 10mg/kg (IV yavaş puşe) 
(B6 VİTAMİNİ) LİBAVİT B6 FORT 300/2 cc AMP:  3 YAŞ ALTI: 1 X 100 mg (1/3 AMP) IM VERİLİR 



İDRARDA kalsiyum 
•24 saatlik idrarda Ca atılımı < 4 mg/kg ise NORMAL dir 
•Spot ya da 24 saatlik idrarda Ca/Cr > 0.2 ise  
HİPERKALSÜRİ - NEFROKALSİNOZ düşün 

DÜZELTİLMİŞ kalsiyum 
•(4 – hasta albumin) X 0.8 + Hasta Ca 

KONVULSİYON İLE GELEN HASTADA AYIRICI TANI 
1)HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ 
2)İKK 
3)SEREBRAL İNFARKT 
4)METABOLİK BOZUKLUKLAR 

a) HİPOGLİSEMİ 
b) HİPOKALSEMİ 
c) HİPOMAGNEZEMİ 
d) HİPONATREMİ / HİPERNATREMİ 
e) PRİDOKSİN BAĞIMLILIĞI  

5)ENFEKSİYONLAR 
a) MENENJİT, ENSEFALİT 
b) TORCH 

6)KONJENİTAL BEYİN MALFORMASYONLARI 
7)İLAÇ KESİLMESİ SND (anne; METHADON- KOKAİN - NALOKSAN) 
8)LOKAL ANESTETİK İNTOX (KAUDAL LİDOKAİN) 
9)DOĞUMSAL METABOLİZMA HST (AA VE ORGANİK ASİT BZK) 
10)POLİSİTEMİ 
11)HİDROSEFALİ 
12)İLAÇ TOX (örn: Teofilin) 

KAWASAKİ SND TANI KRİTERLERİ 

• Konjonktivit (bilateral ve Non-prülan) 

• Orofarenks tutulumu (çilek dişetleri) 

• Döküntü (Non-veziküler) 

• Ekstremite tutulumu (desquamasyon-eritem) 

• Servikal LAP (1.5 cm den büyük, tek taraflı) 

• 5 gün süren ATEŞ !!!!!!!!!! 

TANI: Ateş + diğerlerinden en az dördü 
-ATİPİK KAWASAKİDE: PPT skarında eritem olur 



KREATİN KLERENSİ 

K sabiti:  
•Yenidoğan ve süt çocukları için : 0.45 
•1-13 yaş arası için: 0.55 
•Adolesan dönemindeki kızlar için: 0.57,  erkekler için: 0.7’dir. 



Skor > 5 ise Hipotroidi olarak yorumlanır 

KONJENİTAL HİPOTROİDİ 
KLİNİK SKORLAMA 

ADRENAL KRİZİN KLİNİK VE LABORATUAR BULGULARI 
- Dehidratasyon, hipotansiyon, şok 
- Bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, karın ağrısı 
- Açıklanamayan ateş veya hipotermi 
- Açıklanamayan hipoglisemi 
- Hiponatremi, hiperkalemi, azotemi, hiperkalsemi, eozinofili  

KT İLACI EXTRAVAZE OLURSA: 
•İnfüzyonu kes 
•Damar yolundan 5cc kan çek 
•Extravazasyon bölgesine Sc aspirasyon yap 
•Vincristin ılık, Vincristin dışı KT lerde soğuk uygula 

KEMİK İLİĞİNDE ERİTROİD SERİ , MİYELOİD SERİ ORANI 
•NORMALİ; 
•E/M = 2/1 – 5/1 

KATILMA NÖBETİ PROYOKOLÜ 
Bilgi: 
•Katılma sonrası epileptik kasılmalar gösteriyorsa, katılma nöbeti uzun sürüyorsa patolojik olabilir 
•En sık nedeni anemidir, anemi yönünden tetkik edilir 
•Epileptiform şekilde ise, Nöroloji tarafından değerlendirilmelidir 
•İstenecek tetkikler: 

•Hemogram  



KOLLESTEROL 

PREGNANOLON 

DOC 

ALDESTERON KORTİZOL 

ANDROJEN 

3 EKS (Ald-Kort Eks,And Fazla) 
K: Ambigus 

E: Ambigus (DHEA-S nedeniyle) 

•DHEAS Yüksek 

•Su ve Tuz kaybı 

•Renin Yüksek 

•İdrar 17OHP Yüksek 

•Hipotansiyon 

* İNH: Trilostan - Ketakonazol 

3 

21 

11 

3 

21 

11 

21 EKS (Ald-Kort Eks,And Fazla) 
K: Ambigus 

E: Makrogenitalya*** 

•Su ve Tuz kaybı 

•Renin Yüksek 

•İdrar 17OHP Yüksek (Tanı) 

•Hipotansiyon 
•ES endokrin Ölüm Sebebi 

20-22 

11 EKS (Ald-Kort eks,And,DOC Fazla) 

K: Ambigus 

E: Makrogenitalya*** 

•DOC Yüksek 

•HİPER tansiyon  

•Renin Düşük 

•İdrar 17OHP Yüksek 

*İNH: Metirapon 

ES 

2.ES 

20-22 EKS  

K: Normal 

E: Ambigus 

 

•TÜM STEROİDLER DÜŞÜK 

•YAŞAMAZ 

*İNH: Aminoglutemit - Mitotan  

17 

17 EKS (And-Kort Eks,Ald Fazla) 

K: Normal 

E: Ağır Ambigus 

•HİPER tansiyon 

•Renin Düşük 

•İdrar 17OHP düşük 

*İNH: Ketakonazol –Spiranolakton  

Tüm Enzim Eksikliklerinde  

ACTH 

Yüksektir 

•3-17 : 
Hem Adrenal 
Hem gonadlarda 
•Diğerleri: 
Sadece Adrenalde 
•3: 
Her iki çinstede 
Ambigus yapar 

21=11 
17=STAR 
Bunların  

dış genitalyaları  
aynı 

•Ambigus Genitalya’nın 

ESS KAH’dır. 

•Heteroseksüel Hipogonadizmin  
ESS KAH dır 

HK BASAMAK 

   Bu basamağı: 

•Overde: LH 

•Adrenalde: ACTH 

        Kontrol eder 

17-OH Pregnanolon 

Aminoglutetimit: 20-22 inh, Meme Ca tdv 
Trilostan: 3 inh 
Ketakonazol: 3-11-17 inh, Antifungal 
Metirapon: 11 inh, Adren. Krtx Fonx ölç, Cushing tdv 
Mifepriston: P rsp antg, Abortus 



KRUP yaklaşım 
1. 3 ay – 5 yaş arası çocukta, Krup öksürüğü var, toksik görünmüyor (ateşi olsada) 
2. Mevzu üst hava yolu obstrüksiyonu… unutma 
3. Abeslantla muayene etme, Hastayı ağlatma , kısaca çocuğu irrite etme (soğuk buhar irrite ediyor) 
4. İlaçlarını yaz, İzleme al 

• DECORT 8/2 amp  S: 1 X 0,6 mg/kg (UZUN SÜREDE ETKİ EDER, dikkat) 
• ADRENALİN  neb 1mg AMP S:1X1 mg (2,5 cc SF ile 2,5 cc adrenalini karıştır nebülizatöre dök 20 dk inhale ) 

5. 30 dk sonra gel de, bu arada soğuk havada dolaşsın 
6. Arada hasta yakını seni taciz ederse decort’un etkisi için zaman kazanmak amacı ile soğuk buhar verebilirsin. Soğuk buhar 

çocuğu daha da irrite eder dikkat. Aileye şöyle anlat: Ayağını bir yere çarpıp ayağın şiştiğinde nasıl üzerine buz koyuyorsan 
burada da çocuğun hava yolu şiş o yüzden çık soğukta dolaş, soğuk havayı solusun şişi insin hatta evde de odası soğuk olsun.  

7. Açılmazsa acil gözleme gönder 
• Acil gözlemde 6 saatte bir Adrenalin verebilirsin, adrenalini max: 3 mg / doz’a kadar çıkabilirsin 
• PULMİCORT 0.25 mg  AMP S: 10 kilo altına 1x1/2 , 10 kilo üstüne 1/1 amp verebilirsin 

8. KBB cinin telefonu kenarda hazır olsun (trakeostomi !!!) 
9. Açılmazsa ve exp uzunluğu varsa (bronşiolit ?) salbutamol ekle 
10. 1 yaş altı, dirençli, toksik görünümde ise yatar 
11. Difteriyi aklının kenarında bulundur 
12. PAAC çektirmene gerek yok 
13. Eve yollarken antipretik yeter (Dexametazon tb verme aileler decort’u suistimal ediyorlar) 

Akut,ani genel durum kötü 
Akut,ani genel durum iyi 

EPİGLOTİT 
SPAZMOTİK KRUP 

Prodromal dönemi var (2 gündür sürüyor derse) ve genel durum kötü 
Prodromal dönemi var (2 gündür sürüyor derse) ve genel durum iyi 

BAKT. KRUP 
VİRAL KRUP  



KOSTİK MADDE İÇEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM 



KAS – İSKELET SİSTEMİ AĞRILARI 

KRANİAL SİNİR ETKİLENMESİ - BULGU 



KCFT YORUMLARI 



KANAMALI 

ÇOCUĞA YAKLAŞIM 



KAN GAZI 

NORMALLERİ 



KAN GAZI NORMALLERİ 



KAN GAZI DEĞERLENDİRMEDE PRATİK YAKLAŞIM 

BE ecf: > -10 (-12…-13) İSE MTB ASİDOZU DESTEKLER, HCO3 DAN DAHA DEĞERLİDİR 



KUSMA  

AYIRICI TANI 



Kuduz riskli temasta proflaksi yaklaşımı 
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Kuduz Koruma ve Kontrol Yönergesi - 2001 

VAHŞİ HAYVAN 

• Yara bakımı + Tetanoz proflaksisi 
Kuduz Ig 
Aşı (0, 3, 7, 14 ve 28. gün) 
(10 gün içinde kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir)  

EVCİL HAYVAN 

•AŞILI  
• Yara bakımı + Tetanoz proflaksisi 

Hayvanın gözlemi 
(10 günlük gözlem içinde ölürse)  

• Kuduz Ig 
Aşı  (0, 3, 7, 14 ve 28. gün) 
(Kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir)  

•AŞISIZ  
• Kuduz şüpheli  

• Yara bakımı + Tetanoz proflaksisi 
Kuduz Ig 
Aşı (0, 3, 7, 14 ve 28. gün) 
(10 gün içinde kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir)  

• Provokasyon sonucu ısırmış sağlam, gözlem altında, bölgede kuduz yoksa  
• Yara bakımı + Tetanoz proflaksisi 

Hayvanın gözlemi 
(10 günlük gözlem içinde ölürse)  

• Kuduz Ig 
Aşı  (0, 3, 7, 14 ve 28. gün) 
(Kuduz olmadığı kanıtlanırsa aşı kesilir)  

•KAÇMIŞ VEYA ÖLDÜRÜLMÜŞ  
• Yara bakımı + Tetanoz proflaksisi 

Kuduz Ig 
Aşı (0, 3, 7, 14 ve 28. gün)  

ACİL GÖZLEMDE; 
•Sabunlu suyla yıka 
•Sütüre etme 
•Kuduz ve Tetanoz aşısını IM yap 
•Ko amoksilav PO yaz 
•Kuduz merkezine yolla 



KİSTİK FİBROZİS (KF) – TER TESTİ 

• 3 haftaya kadar ter testi bakma, anlamlı değil 
• YD da immünreaktif tripsinojen  (gutrie kağıdı ile bakılır ) ile tarama yapılabilir, bu değer > 95p ise pozitif kabul edilir ve delta F 508 gen 

mutasyonu bakılır (Bu mutasyon Türkiyede en sık görülen mutasyon) 
• Kardeşinde KF olan her bebek  YD da immünreaktif tripsinojen  ile taranmalıdır 
• TER TESTİ:  (2 defa yapılmalı) 

• > 60 ise pozitif 
• YD da > 40 ise pozitif 
• 40-60 arasında şüpheli 
• > 160 ise yanlış sonuçtur 

• Yalancı TT pozitifliği nedenleri: malnütrüsyon, mekonyum ileusu, hipotroidi, dehidratasyon 
• Yalancı TT negatifliği: ödem, ishal, kusma, tuz kısıtlaması yapılmışsa 
• TER TESTİ TANI KRİTERLERİ: (A GRUBUNDAN 1,+B GRUBUNDAN 1 ) 
• A GRUBU 

1. 1 ve daha fazla klinik bulgu varlığı 
2. KF li kardeş öyküsü 
3. YD da immünreaktif tripsinojen  pozitifliği 

 
• B GRUBU 

1. TT 2 defa + 
2. İki homozigot mutasyon + 
3. Anormal nazal elektrik potansiyeli  

KRONİK KABIZLIK PROTOKOLÜ 
Bilgi:  
•2 haftayı geçmişse kronik kabızlık düşünülür 
•Fonksiyonel kabızlık mı, organik bir nedene mi bağlı ayırt edilmelidir 
•FONKSİYONEL KBIZLIK: 2 yaş üstü çocuk, Psikososyal problemleri var, yetersiz besleniyor, liften fakir besleniyor ya da fazla inek 
sütü tüketiyor.Aile öyküsünde de fonk. Kabızlık var. Ek hst yok, İlaç kullanım öyküsü yok, karın ağrısı, iştah azalması var, önce sert 
ve az sayıda daha sonra büyük kalibreli dışkılamış ve gayta kaçırıyorsa aklına gelsin 
•FM de: Batın distansiyonu, Fekalom, anal fissür, spina bifida ara 
•İstenecek tetkikler: 

•Rutinler 
•TFT 
•Diyetisyen kons 



Akut kan kaybına bağlı hipovolemik şok durumunda, 
 

Hematokrit< % 40 ise; 
• Mekanik ventilatör desteğinde : MAP> 8cm H2O 
• Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığı 
• Konjestif Kalp Yetmezliği 
• Hastane içi ya da hastaneler arası mekanik ventilatörde transport 
• Major cerrahi 

 

Hct< % 35 ise, 
• Hood ya da CPAP ile FiO2> % 35 veriliyorsa, 
• Mekanik ventilatör desteğinde : MAP 6-8 cm H2O arasında  

 

Hct< % 30 ise, 
• Hood ya da CPAP ile FiO2 < % 35 veriliyorsa, 
• Mekanik ventilatör desteğinde: MAP < 6cm H2O  
• Vazopressör gereksinimi varsa 
• Apne veya bradikardi: 24 saat içerisinde 2 veya daha fazla balon maske ventilasyonu gerektiren 
• KN>= 180/dk veya SS>=80/dk ise 
• Kilo alımı < 10gram/kg/gün / son 4 gün için: 100 cal/kg/gün verilmekteyken 
• Minör cerrahi 

 

Hct< % 20  ise, 
• Asemptomatik, ancak retikülosit sayısı <  % 2  
• Semptomatik anemi 

YENİDOĞANLARDA KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI 
PROTOKOLÜ 

Yd da KAN TF ENDİKASYONU PRATİK 

Ağır – Orta MV ihtiyacı olan hastada Htc <35 / Hb < 11 

Hafif MV ihtiyacı ya da CPAP da olan hastada Htc <30 / Hb < 10 

Kİ – Hİ – CPAP da oksijen alan ve aşşağıda ki Sx lardan biri olan bebekte 
Taşikardi – Taşipne – Tartı alamama – Oksijen iht artma – Apne – Bradikardi - 
Cerrahi 

Htc <25 / Hb < 8 

Asemptomatik bile olsa Htc <25 / Hb < 8 



YD DA İVH (intraventriküler hemoraji) 
RADYOLOJİK EVRELEMESİ 

EVRE-1 Germinal matrix ve subependimal bölgede kanama ve/veya 
Ventrikülün %10 nundan azını dolduran kanama 

EVRE-2 Ventrikülün %10 – 50 sini dolduran kanama 

EVRE-3 Ventrikülün %50 sinden fazlasını dolduran kanama 

EVRE-4 Evre3 + intraparankimal kanama 



KLİNİKTE İZLEDİĞİMİZ HASTADA KİLO KAYBI 
OLDUYSA NELERE BAKMALISIN 

1. Tartıyı kontrol et 

2. Verilen mayiyi kontrol et , oral – enteral beslenmeyi kontrol et 

3. Genel durumu kontrol et 

4. Sepsis ? (rutinler - AFR) 

5. Takipnesi var mı  

6. Anemisi var mı 

7. Diürez bak 



KEMİK YAŞI ATLASI 

8 ay  10 ay 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

12 ay 14 ay 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

16 ay 18ay 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

20 ay 24ay 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

28 ay 30 ay 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

3 yaş 3,5 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

4 yaş 4,5 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

5 yaş 5,5 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

6 yaş 7 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

8 yaş 9 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

10 yaş 11 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

12 yaş 13 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

14 yaş 15 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

16 yaş 17 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

18 yaş 

ERKEK 



KEMİK YAŞI ATLASI 

8 ay 10 ay 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

12 ay 14 ay 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

16 ay 18 ay 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

20 ay 28 ay 

KIZ 



2 yaş 2,5 yaş 

KIZ KEMİK YAŞI ATLASI 



KEMİK YAŞI ATLASI 

3 yaş 3,5 yaş 

KIZ 



4 yaş 4,5 yaş 

KIZ KEMİK YAŞI ATLASI 



KEMİK YAŞI ATLASI 

5 yaş 5,5 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

6 yaş 7 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

8 yaş 9 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

10 yaş 11 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

12 yaş 13 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

14 yaş 15 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

16 yaş 17 yaş 

KIZ 



KEMİK YAŞI ATLASI 

18 yaş 

KIZ 





L harfi 



LENFADENOPATİYE NEDEN  
OLABİLECEK İLAÇLAR 

1. Allopurinol 
2. Penisilin 
3. Karbamazepin 
4. Atenolol 
5. Sefalosporinler 
6. Primetamin  
7. Kaptopril 
8. Kinidin  
9. Sulfonamid 
10. Pirimidon 
11. Fenitoin 
12. Hidralazin  
13. Sulindak 

LENF NODLARININ DRENE ETTİĞİ BÖLGELER 
Lateral servikal grup Drene ettiği bölgeler 

     Spinal aksesuar zincir Oksipital nod. Boynun üst-yanı omuz 

     Supraklavikuler Göğüs üst kısmı, AC. ,boyun altı,GİS 

     İnternal juguler zincir 
Supraklavikuler dışı 
nod.,nasalfossa,farinks,tonsil,dil,damak,tiroi
d,Larinks,tükrük bez. 

Aksiller nodlar Göğüs üst-lateral,sırt, meme ve kol 

Epitroklear nodlar El,ön kol,bilek 

İnguinal Yüzeyel 
Karın cildi,penis-skrotum,vulva-
vagina,perine,kalça,alt ekstremite 

İnguinal Derin Alt ekstremite derin lenfatikleri 

İnguinal Popliteal Bacağın arka bölümü,diz 



LENFADENOMEGALİ-SERVİKAL LAM YAKLAŞIM 

Ateş, sistemik semp. 

Lenf nodu <2cm 

Fluktuasyon yok Fluktuasyon var 

Hemogram 

Boğaz KAB 

Hemogram 

PPD 

Drenaj,kültür,gram 

Antibiyotik tedavisi, 2-3 hafta sonra değerlendirme 

Değişiklik yoksa 2-3 hafta daha devam 

Değişiklik yok EKSİZYONEL BİYOPSİ 

Lenf nodu > 2cm 

Boğaz KAB, Sedim, 
hemogram 

Sola kayma 

Lökositoz 

Atipik lenfosit 

PPD, PAAC, 
EBV,CMV,Toxo 

(-) (+) ise uygun 
ted. 

Asemptomatik 

Pake yapmış 

Sistemik başka 
neden ara 

Hemogram, PAAC 

Tek LAP 

Testler tanı koydurucu değil ve nod 
büyüklüğü 4-6 hf. Sebat ediyorsa 



SERVİKALLENFADENOMEGALİ İLE GELEN HASTADA DEĞERLENDİRME 



SERVİKAL LENFADENOMEGALİ İLÖZELLİKLERİNE GÖREYAKLAŞIM 



LENFADENOMEGALİ YAKLAŞIM 
•Genellikle nodların 1 cm kadar büyüklükleri normal kabul edilir.  
•Ancak epitroklear nodlar için 0.5 cm'den büyük olması, inguinal nodların da 1.5 cm'den 
büyük olması patolojikdir.  
•Çocuklarda 2 cm'den büyük lenf nodlarının granülamatöz hastalık (tüberküloz), ya da 
kanser tanısı için anlamlı olduğu düşünülmektedir. 
•LAM ile gelen çocukta; 

•Klinik (enfeksiyon) + LAM varsa Antibiyoterapi başlanır 
•Klinik olmadan sadece LAM ile geldiyse LAM yeri,sayısı, boyutu, kıvamı değerlendirilir. 
10 gün ko-amoksilav tedavisine alınır ve tekrar değerlendirilir 
•Enfeksiyona seconder LAM enfeksiyon düzeldikten sonra, Klinik olmadan LAM ile 
gelen hastada 10 günlük AB tdv sonrasında ki değerlendirilmede  hala LAM patolojik 
boyutta ise  artık malignite ekarte edilmelidir bu durumda; 

Rutinleri + sedim istenir (Malignite, Kronik hst?) 
PY bakılır (atipik hücre – balst ?) 
Yüzeyel doku US istenir (Boyut,Kistik, solid, kalsifikasyon? Yüzeyel doku US de 
kalsifikasyon mligniteden uzaklaştırır) 
Batın US istenir (Abdominal LAM ?, organomegalimalignite?) 
Viral markerler (EBV, CMV, Toxo?) 
PPD (TBC?) 
Büyüme devam etmiş, kıvam maligniteyi düşündürüyorsa biyopsi (Sert kıvamlı 
ise: eksizyonel, Kistik ise İİABx yapılır) 



LÖKOZDAN ŞÜPHELEN 
•Uzun süren ateşi, eklem ağrısı var, kilo kaybı var 
•Doğru antibiyotik kullanımına rağmen ateşi düşmemiş 
•FM de: Organomegali – LAM var 
•Hemogramında lökositozu var, bi-pansitopenisi var 
•Yayma yap…blastı gör… yatır 

LHRH (GnRH UYARI TESTİ) 
•Açlık şart değil (BH testi ile yapılıyorsa şart) 
•0.dk: LH-FSH al, ardından LH-Rh ampulden 100 mcg total ya da 2.5 mcg/kg IV ver 
•15. dk: LH-FSH al 
•30.dk: LH-FSH al 
•60.dk: LH-FSH al 
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MAMA 
APTAMİL 
MİLUPA 



MAMA 
TARİFLERİ 



BİBERON  
MAMASI 
APTAMİL 
MİLUPA 



6 - 12  AY ARASI BEBEKTE YEMEK TARİFLERİ VE MÖNÜ 

4.AY 6.AY 7.AY 8.AY 9.AY 10.AY 11.AY 12.AY 

Anne sütüne 

ek olarak; 

endüstriyel 

(formül) mama 

alıyor ise; taze 

sıkılmış meyve 

suyu ve yoğurt 

başlanabilir.             

Anne sütüne ve 4. 

aya ek olarak 

-Meyve suyu 

-Meyve püresi 

-Muhallebi 

-Kahvaltı püresi. 

*kahvaltı püresi 

için; 1/4 yumurta 

sarısı ile başlanıp 4 

gün sonrasında tam 

yumurtaya geçilir. 

Anne sütüne 

ve 6. aya ek 

olarak; 

-Köfte 

-Sebze 

yemekleri 

-Tam 

yumurta 

Anne sütüne ve 7. 

aya ek olarak;  

-Kurubaklagiller 

(fasülye,nohut 

ezmesi) 

-Dolma içi, pilav, 

makarna. 

-Tavuk. 

Anne sütüne ve 

8. aya ek 

olarak;  

-Balık 

verilebilir. 

Beslenme 

tarzı 9. ayla 

aynıdır. 

Anne sütüne ve 

10. aya  

ek olarak;  

çok yağlı ve tuzlu 

olmamak şartı ile; 

ev yemeklerinden 

iyice ezerek 

verilmeye 

başlanabilir. 

Anne sütüne ve 11. 

aya ek olarak; 

-Aile ile beraber 

sofraya oturabilir. 

-Yemekler yağlı ve 

baharatlı olmamak 

şartı ile aile ile 

beraber yemek 

yiyebilir. 

-Konserveler 

verilmemelidir. 

*KAHVALTI PÜRESİ: 100 cc su kaynatılıp ılıtıldıktan sonra 3 ölçek mama 1 yumurta sarısı (tam pişmiş), 5-6 bebe bisküvisi, 

1 tatlı kaşığı tuzsuz peynir, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 halka muz koyulabilir. Hepsi karıştırılır ezilerek kaşık ile verilir. 1 yaşa 

kadar mama ile 1 yaşından sonra süt ile hazırlanmalıdır. 
 

*YOĞURT YAPIMI: 100 cc süt kaynatılır, elin dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğutulur, 1 çay kaşığı yoğurt mayası 

eklenir, üzeri örtülür ve 3-4 saat oda sıcaklığında bekletilir (yoğurt günlük mayalanmalıdır). Mayalanacak yoğurdun içine 

yarım tatlı kaşığı şeker koyulabilir. 
 

*MUHALLEBİ: 100 cc soğuk süt temiz bir kaba konur, 1 tatlı kaşığı pirinç unu ilave edilir ve yavaş yavaş pişirilir, piştikten 

sonra şeker ilave edilir (kilolu bebeklerde şeker eklenmez ve kabız olan bebekler için de 1 kaşık sıvı yağ eklenir). 
 

*SEBZE ÇORBASI: 1 küçük boy havuç, 1 orta boy patates, 1 orta boy domates, 1 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç,1  

yemek kaşığı zeytinyağı ve 300 cc su koyup kaynatılır, piştikten sonra blender ya da çatalla ezerek püre haline getirilir. 

*4.ayda başlanırsa; ilk gıda 1 tatlı kaşığı ile çocuk aç olduğu zaman başlanmalı ve her gün miktarı arttırılmalıdır (1 hafta 

sonunda 1 fincan olacak şekilde). 

*Meyveler cam rende ile taze olarak hazırlanmalıdır (her öğün için). 

*Tüm ek gıdalar aç olduğunda başlanmalı ve az miktarda başlanarak her gün miktarı azar azar arttırılmalıdır. Ek gıdalar tek 

tek başlanmalı, her hafta başka bir gıda başlanmalıdır.             



MAMALARDA Kİ TOTAL VE PROTEİN-LİPİD-KH KALORİLERİNİ HESAPLAMA FORMÜLÜ 
 

[ (HASTAYA VERİLEN TOTAL MAMA MİKTARI X MAMANIN 100 cc DE O BESİN ÖGESİNDEN NE KADAR GR OLDUĞU) / 100] X 

4 (PROTEİN İÇİN), 4 (KH İÇİN),9 (LİPİD İÇİN) 
 

 



MANŞON BOYU 

Manşon 
Genişliği 

(cm) 

Manşon 
Boyu 

(cm) 

Yenidoğan 2.5-4 5-9 

Süt Çocuğu 4-6 11.5-18 

Çocuk 7.5-9 17-19 

Erişkin 11.5-13 22-26 



MAYİYE KOYULACAK İYONLAR 

Na 2 – 4  mEq / kg / G (max: 80 mEq / G) 

K 2 – 3  (ort:2) mEq / kg / G (MAX: 40 mEq / Litre ya da gün) (diürez – BFT kontrolü yap) 

Glc  YD - SOÇ: 6 - 8 mg/kg/dk, BÇ: 4 mg/kg/dk 

Cl 2 – 3  mEq / kg / G 

Ca 50 – 100 mEq / kg / G 

Mg 0,4 – 0,6 mEq / kg / G 

MAYİ HAZIRLARKEN KULLANILAN SIVILARIN İÇERİKLERİ 

Osm Na Cl K - Ca Glukoz  

%0.9 NaCl 308 154 154 - - 

% 3 NaCl 1026 513 513 - - 

% 5 – 10 – 2 0 Dekstroz 253 – 506 - 1012 - - - 50 – 100 - 200 

1/3 S mix  

% 0,3 NaCl  + %5 dex 

1 kısım SF + 2 kısım dextroz 

270 51 51 - 33 

% 0,2 S mix 

%0,2 NaCl  + %5dextroz 

1 kısım SF + 4 kısım dextroz 

320 34 34 - 50 

1/2 mayi 

%0,45 NaCl + %5 dextroz 

1 kısım SF + 1 kısım dextroz 

405 77 77 - 50 

1/1 mayi 

%0,9 NaCl  + %5 dextroz 

1 kısım SF + 1 kısım dextroz 

560 154 154 - 50 



ŞOK MAYİ 
YD: 20 cc / kg % 0.9 NaCl  
10 KG ALTINDA: 20 cc / kg % 0.9 NaCl  
10 KG ÜSTÜNDE : 400 cc/m2 % 0.9 NaCl 
Kalp ytm varsa: 10 cc/kg  

•Klinik düzelme yoksa aynı sıvı ikinci kez tekrar edilebilir. 
•Eğer üçüncü kez şok sıvısına gereksinim duyulursa daha yavaş (genelde >30 dk) infüzyon yapılır. 
•15 – 30 DK DA GİDER 
•1 SAATTE MAX: 3 DEFA ŞOKLANIR 
•1 DEFA DA MAX: 500 cc İLE ŞOKLANIR 
•ŞOKTAKİ ÇOCUK BOZULMUŞ GFR’YE BAĞLI ANÜRİ İLE BİRLİKTE OLAN ATN VE AGRESİF RESÜSİTASYONLA GELİŞEBİLECEK 
PULMONER ÖDEM RİSKİ ALTINDADIR. 
•1 SAAT İÇİNDE >60 ML/KG SIVI ALIP İDRAR ÇIKIŞI OLMAYAN ÇOCUKTA KKY GELİŞEBİLİR, dikkat !!! 

MAYİDEKİ DEXSTROZ İÇİNDE Kİ GLUKOZ MİKTARI 

Mayi: 400 cc olsun 
% 5 dex İlk iki rakkamın yarısı: 40 / 2 = 20 

%10 dex İlk iki rakkam kadar : 40 

% 20 dex İlk iki rakkamın iki katı: 40 x 2 = 80 

YD da MİDE HACMİ (cc OLARAK) 
Kg X 25-30 

MESANE KAPASİTESİ (cc OLARAK) 
30 + [ yaş (yıl) x 30 ] 



İDAME IV MAYİ 
SOÇ 100 -150 cc/kg  

9 ay altına: % 0,2 Smix 
9 ay üstüne : 1/3 Smix 

BÇ 1500 – 3000 cc/m2  
Hidrasyon için 1/3 smix 
Onkoda KT hidrasyonu için 1/1 mayi 

GÜNLÜK VERİLECEK MAYİ 4000 cc’yi GEÇMEYECEK !!! 

YD VE PM de DOĞUM AĞIRLIĞINA GÖRE VERİLECEK İDAME MAYİ 

Tartı (gram) 
1-2. gün 

(ml/kg/g) 
3. gün 

(ml/kg/g) 
15-30. gün 
(ml/kg/g) 

< 1000 105 140 150 

1001-1250 100 130 140 

1251-1500 90 120 130 

1501-1750 80 110 130 

1751-2000 80 110 130 

> 2000 60-80 100 120-150 

0 – 24 saatte 
(1.gün mayisi) 

60 - 80 cc / kg  % 10 dex (K eklenmez) 



MAYİ DE İNSENSİBL SIVI AÇIĞI 

YD DA İNSENSİBL SIVI AÇIĞI 

DOĞUM AĞIRLIĞI İNSENSİBLE SIVI KAYBI 
1000 gr ve altı 2.7 X DA* X 24 

1001- 1250 gram 2.3 X DA X 24 

1251-1500 gram 1.5 X DA X 24 

1501-1700 gram       1 X DA X 24 

1751-2000 gram       0.8 X DA X 24 

 Fototerapi alan bebekler için  

•İnsensibl sıvı kaybı : 2 cc/kg/G olarak günlük sıvıya eklenir.  

10 kg üstünde insensbl sıvı açığı: 400 cc/m2 

Vücut ısısında ki her 1 derce artış  insensbl sıvı kaybını 0,4 mg/kg/saat arttırır 



MAYİ İÇİN DEHİDRATASYONA GÖRE 
KAYBEDİLEN ELEKTROLİT MİKTARI 



MAYİ İÇİN 

İDAME VE DEFİSİT SIVI TEDAVİSİ VERİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 



VENÖZ HUM 
•Sistolo-Diastolik (Devamlı) olan bir masum üf. dür (Bu diğer Masum üf . lerden FARKI dır) 

•Başın Hareketleri ile üfürümün şiddeti değişir (HAM yaparken Eİ duyulur) 

Otururken Eİ duyulur,Yatarken duyulmaz (Oturarak ham yaparız) 

Baş Exstansiyondayken Eİ duyulur,Fleksiyonda Duyulmaz (Kuşlar kafalarını yukarı kaldırarak 

ham yapar,Kafayı öne eğince yemek yenmez) 

Baş üfürümün olduğu tarafa çevrilince damar sıkışacağından üfürüm şiddeti azalır 

MASUM ÜFÜRÜM 



METABOLİK ASİDOZA YAKLAŞIM 



METABOLİK ASİDOZ DA AYIRICI TANI 



METABOLİK HST LARDA KLİNİK VE LAB BLG GÖRE TANISAL YAKLAŞIM 



METABOLİK  
HST 

 
AYIRICI TANISI 



METABOLİK  
HST 

 

HİPERAMONYEMİ  
AYIRICI TANISI 



METABOLİK 
HST 

 
LAKTİK ASİDEMİ 

AYIRICI TANISI 



MENENJİTTEN ŞÜPHE EDİLEN HASTAYA YAKLAŞIM 



Mesane kateterizasyonu, steril koşullarda mesaneye steril kateterle girme ve idrarı boşaltma işlemidir. Kateterizasyon 
uygulamada amaçlar şunlardır: 

■ Steril idrar örneği almak, 
■ Masanede biriken idrarı boşaltmak ( idrar retansiyonu )  
■ Ameliyat öncesi hazırlık olarak mesaneyi boşaltmak, 
■ Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek ve idrar sistemini dinlendirmek, 
■ Rezidüel idrar miktarını ölçmek, 
■ İdrar inkontinansı olan hasta için kuru ve temiz güvenli bir çevre sağlamak, 
■ Uretrada oluşan darlık ve tıkanıkları değişik türde sondalarla önlemek, 
■ Mesane irigasyonu uygulamak, 
■ Mesaneye ilaç uygulamak, 

1- Kateterizasyonda Kullanılan Kateterler: Bu uygulama için kateter, kişinin yaşına,ve uygulama 

    amacına göre seçilir. Steril idrar örneği veya rezidüel ( artık ) idrar ölçümü için yapılan 

    kateterizasyonda, kalıcı olmayan nelaton sonda seçilir. 
2- Hastaya sonda takılacaksa işlem öncesi tüm malzemeler hemşire tarafından hazırlanır. 
    Malzemeler; 

  ● Steril spanç ya da pamuk tamponlar 
  ● Steril eldiven 

  ● Steril sonda 2 adet ( uygulama amacına göre nelaton veya silikon sonda, biri yedek ) 
  ● Steril delikli kompres 

  ● Solüsyon kabı 
  ● Penset 
  ● Kayganlaştırıcı  
  ● Antiseptik solüsyon 

  ● İdrar örneği kabı  
  ● Böbrek küvet 
  ● Gerekiyorsa aydınlatma aracı 
  ● Kasetli idrar torbası ( Foley kateterle kateterizasyonda ) 
  ● 10 cc’ lik enjektör, serum fizyolojik veya distile su 

3- Mutlaka kullanılan malzemeler steril olmalı ve işlem sırasında sterilliğe dikkat edilmelidir. 
4- Hastanın perineal bölgesi kirli ise işlem öncesi sabunlu su ile yıkanmalı ve kurutulmalıdır. 

MESANE KATETERİZASYONU PROTOKOLÜ 



NELATON SONDA İLE KATETERİZASYON UYGULAMASI 
1- Hijyenik el yıkama yapılır. 
2- Steril eldiven giyilir, steril bir çalışma alanı sağlamak için steril kompres açılır. 
3- Araçlar kullanım kolaylığına göre sıralanır. 
4- Solüsyon kaba boşaltılır. 
5- Solüsyon kabına bırakılan 4-5 pamuk tampon ıslatılır. 
6- Antiseptik solüsyonla periüretral temizlik yapılır.  
■ Kız bebeklerde ıslak pamuk tamponla önce uzak labia majör yukarıdan aşağıya 
   doğru ve tek hareketle silinir, atılır. Aynı işlem ikinci pamuk tamponla yakın labia 
   majöre uygulanır. Labia minörler de aynı şekilde ayrı ayrı temizlendikten sonra, 
   son olarak temizleme işlemi ayrı bir pamuk tamponla klitoristen aşağı doğru 
   yapılır. 
■ Erkek bebeklerde sünnet derisi geri çekilir. Meatüs görüldüğünde temizliği dairesel 
   hareketlerle yapılır. 
  
7- Katetere kayganlaştırıcı jel sürülerek başka bölgelere değmeden direkt üretreya 
    sokulmalı ve zedeleyici olmayacak şekilde uygulanmalıdır. İşlem uygularken 
    kateter üretra dışında bir yere değmişse sterilliği bozulan kateter atılıp yedek 
    kateter açılır ve işleme devam edilir. 
8- Kateterizasyon mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır. 
9- Gerekli olan idrar örneği alınır, kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır, eller  
    yıkanıp işleme son verilir. 

FOLEY SONDA İLE KATETERİZASYON UYGULAMASI 
10- İşlem nelaton sonda uygulamasındaki 7.maddeye kadar aynı şekilde uygulanır. 
11- Kateter takıldıktan sonra balon steril su ile şişirilir. 
12- Kateter hafifçe dışarı çekilerek yerinde olup olmadığı ve çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. 
13- Kateterin ucu sterilliği bozulmadan açılan kapalı idrar torbasının ucuna dikkat edilerek 
      bağlanır. Kateter idrar torbası bağlantısı sıkı yapılmalıdır. 
14- Kateter hastanın hareketini engellemeyecek şekilde bacağa tesbit edilir. 
15-  Drenajı sağlayan tüp ve idrar torbası hastanın hareketini engellemeyecek şekilde yatağının  
      kenarına tespit edilir. 
16- Drenaj torbası mesane düzeyi altında tutulmalıdır. Drenaj torbası yere değmemelidir. 
17- Kapalı sistem bozulmamalı ve idrar drenaj musluğundan boşaltılmalıdır. 
18- Kateter çıkarılırken yine aseptik tekniğe uyulmalı önce eller işlem öncesi yıkanıp balon 
      içindeki sıvı boşaltılır daha sonra sonda çekilir ve periüretral bölge temizliği yapılır. 
19- Kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır. 
20- Eller yıkanır işleme son verilir. 
21- Yapılan uygulama hasta dosyasına kayıt edilir. 

MESANE KATETERİZASYONU PROTOKOLÜ 



MULİBREY SENDROMU (PERHEENTUBA SENDROMU) 
•Prenatale geriliği 
•Büyük el ve ayaklar 
•İnce ses 
•Dolikosefali 
•J şeklinde sella 
•Üçgen yüz 
•Fundusta sarı lekeler 
•Konstrüktif perikardit ve buna bağlı büyüm hepatomegali, juguler vende dolgunluk 



MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU 

ETYO 
EPİDEM 

Term ve posterm bebeklerin hastalığıdır 
Postterm bebek ya da zorda ki bebek mekonyum çıkartır, zorda old dolayı derin bir 
insp yapar ve bu mekonyumu aspire eder. Bu hipoksiye, hiperkapniye ve asidoza yol 
açar. İlerleyen evrede AC de etkilenir ve PPHT gelişir 

KLİNİK 

Prenatal takipte riskli gebelikten doğan ya da doğumda sorun yaşayan her bebekte 
akılda tututlmalıdır. Mekonyum boyalı, amniyos mayi, plasenta, tırnaklar, ayaklar ve 
cilt görülebilir. RD, çekilmeler, BKS, inlemeli solunum, göğüste şişme, göğüs ön arka 
öapında artma, apne, siyanoz görülür. Satürasyon düşebilir, bradikardi gelişebilir. 

RDY 

•Yama tarzı inflitrasyonlar 
•AC parankiminde kaba çizgilenmeler 
•Göğüs ön-arka çapında artma 
•Diafragma da ve kostalarda düzleşme görülür 

LAB KG: asidoz, pozitif asfiksi kriterleri 

ÖNLEME 

Fetüs zorda ise acil doğum yaptırılmalıdır, mekonyum boyalı sıvı varsa 
amniyoinfüzyon ile mekonyum seyreltilebilir, riskli bebeğin başı çıkar çıkmaz aspire 
edilmeli solunum zorluğu olan bebekte PBV uygulamadan önce tıkacı daha distale 
itmemek için MAS düşünülmelidir. 
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NÖROMUSKÜLER HASTALIKLARIN ÖZELLİKLER 



315 

FAKOMATOZLAR 
(nörokutanöz sendromlar) 

 

NF-1 (Von-Ricklenhausen snd) 
• ES görülen tiptir 

• Aile öyküsünde vardır 

• NF-1’de ES görülen Tm: Nörofibrom’dur (Cafe o la lekeleri vardır) 

• Gözde Lish nodülleri Patognomonikdir 

• Gözde Optik Gliom (göz önde NF-1 rakamsal olarak NF-2 den önce gelir) 

• Her türlü nöronal kökenli Tm görülür 

• Aksiller ve İnguinal Çillenme vardır 

• Sfenoid Displazi ve diğer kemiklerde lezyonlar vardır 

• Ras geni inaktivasyonu vardır 

 

NF-2 

• NF-2’de ES görülen Tm: 

– Bilateral Schwannomlar – Medülloblastomlar’dır 

• Schwannom (kulak arkada NF-2 rakamsal olarak sonra gelir) 

• Menengiom NF-1’e göre daha sık görülür 

TUBEROZ SKLEROZ 
• Renal Anjiyomyolipom 

• Kardiyak Myolipom (Rabdomiyom) 

• Yüzde Anjiyofibrom (Adenoma Saboseum) 

• Pulmoner Kistler,Renal Kistler 

• MR 

• Konvulsiyon (Epilepsi) 
 

VON HİPPEL LİNDAU (VHL) 
• RCC 

• HCC 

• Serebellar Hemanjiyoblastom (Epo salgılar) 

• Feokromasitoma 
 

STURGE WEBER 
• S…Şarap rengi Angioma (5.KS trasesinde) 

• T…Taş kafalı (İntraserebral kalsifikasyon var) 

• U…Uyuşma (kontralateral Hemiparezi) 

• R…Retarde Mental 

• G…Glokom (Angiom ile aynı tarafta) 

• E…Epilepsi 

• Kalıtsal geçişi olmayan tek NK sendromdur 



O harfi 
Ö harfi 



ÖKSÜRÜĞÜN ÖZELLİKLERİ VE HASTALIK İLİŞKİSİ 

Balgamlı  CF, bronşektazi, PCD 

Havlar tarzda Laringotrakeobronşit  

Paroksismal  CF, boğmaca, yca, Myc,Ch 

Metalik  Trakeit, PNA, psikojenik 

Beslenme  Faringeal diskordinans, TÖF 

Nokturnal  ÜSYE, astma, CF, GÖR 

Egzersizle Astma, CF, bronşektazi 

Sabah artan Bronşektazi  

Gürültülü garip Psikojenik 

Uykuyla geçen Psikojenik  

YAŞA GÖRE KRONİK ÖKSÜRÜK 

İNFANT ERKEN ÇOCUKLUK GEÇ ÇOCUKLUK 

Gör Post viral reaktivite Astma 

Enfeksiyon Astma Pnds 

Konjenital malformasyon Pasif sigara içimi Sigara 

Pasif sigara iç Gör Tbc 

Çevresel kirlilik YCA Bronşektazi 

Astma Bronşektazi Psikojenik 

ÖDEMLENEN BEBEKTE 
•Ödemlenen bebekte mayisini düşeceksen yeni mayi hesabında 
kullanacağın kiloyu bebeğin ödemsiz olduğu son günde ki kilosu ile yap 



OGTT TESTİ 
•T2DM, insülin direnci, jigantizm ya da akromegali tanısında 
•Çocuk 3-5 gn normal beslenir (kh dan zengin) 
•Testin yapılacağı gecenin akşamı 8-10 saat açlık gerekir 
•1.75 g/kg (max: 75 g) glukoz, %20 lik dextroz solüsyonu olarak 5 dk da ORAL verilir. 
•0-30-60-90-120. dk larda BK alınır ya da strip ile KŞ bakılır 
•0 ve 120. dakikalarda insülin bakılır (hormon tüpüne) 

OBEZİTE PROTOKOLÜ 
Bilgi:  
•2 yaş üstünde  ağırlık persantili 97 üzerinde olan her olgu obezite yönünden araştırılmalıdır 
•Eksojen obezite değilse aşşağıda ki tetkikler yapılmalıdır 
•İstenecek tetkikler: 

•Rutinler 
•TG- kollesterol – LDL – HDL  
•Açlık insülin 
•Cushing düşünüyorsan: Kortizol – ACTH 
•Batın US (hepatosteatoz) 
•Endokrin kons 
•Diyetisyen kons 



OTOANTİKOR HASTALIK ANTİJEN 
Anti-Çift sarmal DNA SLE (Spesifik) DNA 

Anti-Smith (Anti-Sm) SLE (Spesifik) Ribonükleoprotein (smRNP) 

SS-A (Ro) / SS-B (La) Sjögren ve Lupus Ribonükleoprotein 

Scl-70 Sistemik Scleroz DNA Topoizomeraz-I 

Anti-Sentromer Ab Skleroderma (CREST) Sentromerik Prot 

Anti-Histon İlaca Bağlı SLE İlaç 

Jo-1 İmflamatuar Myopatiler (Polimiyozit/Dermatomiyozit) Stoplazmik Histidin 

RF RA ve Sjögren (infeksyöz ve kollojen hst da) 

c-ANCA Wegener Granülomatozu 

p-ANCA Mikroskopik PAN, Crught Straus Vasküliti,Primer Sklerozan Kolanjit 

Anti-RNP Mix bağ dokusu hastalığı 

Anti kardiyolipin antikor IgM ve IgG Antifosfolipit Ab sendromu 

Lupus Antikoagülanı Antifosfolipit Ab sendromu 

Anti-glomerül bazal membran Ab (Anti GBM Ab) Goog Pasture snd ve RPGN-I 

Troid stimülan Ig (TSI) TSH rsp antikoru: Graves hastalığı 

Anti-Troglobulin Ab  Hashimoto (erken dönemde) 

Anti-Mikrozomal Ab Hashimoto (Geç dönemde, Post partum troidit) 

İslet cell Ab Tip I DM (insülin bağımlı) 

Anti insülin Ab Tip II DM (insülin bağımsız) 

Anti-İntrinsik faktör ve Parietal hüc. Ab Pernisiyöz Anemi 

Anti-Mitokontrial Ab (AMA) Primer Bilier siroz 

Anti-Yo Subakut serebellar dejenerasyon 

Asetil Kolin reseptör Ab Myestenia graves 

Anti Liver Kidney Mikrozomal Ab (LKM-I) Otoimmün Hepatit 



Neonatal Sepsis Tedavisi 
 

Neonatal sepsisin  tanımı: 
•Yaşamın 1. ayında 

• Pozitif kan kültürü ile dökümente edilmiş 

• Sistemik bakteriyel enfeksiyon 

Erken Başlangıçlı Sepsis ( EBS )  
•İlk 7 gün 

•Genellikle fulminan 

•Multisistemik 

•Vertikal geçiş 

•Mortalite % 5-20 

•Erken belirti ve bulgular silik ve nonspesifiktir. 
•Tedavide gecikme ölüm ve sekel riskini arttırır. 

Geç Başlangıçlı Sepsis ( GBS ) 

•7-28 gün 

•Genellikle sinsi 
•Sıklıkla menenjitle birlikte 

•Horizontal  geçiş 

•Mortalite % 5 

Çok Geç Başlangıçlı Sepsis ( ÇGBS )  
•28 gün-3 ay 

•VLBW, ELBW infantlarda daha sıklıkla 

•Kommensal mikroorganizmalarla, 
•Uzamış enstrumentasyon öyküsü varlığında 

•Kateter varlığında 

•ETT ile ilişkili olarak 

NEONATAL SEPSİS PROTOKOLÜ 

SEPSİSTE ERKEN TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİDİR !!! 
10 bebekte sepsis taraması + Ampirik antibiyoterapi    
Yalnız biri septik!   
             Buna karşın kazançlar kayıpların önünde olduğundan 
kuşku halinde tedavi mutlaka başlanır. Tedaviye devam izlem ve 
tetkik sonuçlarına göre planlanır. 
  

I)  Antibiyoterapi: Ampirik, Tanımlanmış 
Destek Tedavi 

Monitorizasyon 
Isı kontrolu  
Damar yolu açılması  
Tansiyonun stabil tutulması  

Şok tedavisi  
Sıvı resusitasyonu 
İnotropik tedavi  

Asit-baz ve sıvı elektrolit dengesinin korunması :Asidoz tedavisi  
Normogliseminin sürdürülmesi, TPN- yeterli kalori alımı 
Ventilatör desteği 

Diğer Tedavi ModelleriKonak savunmasını arttırıcı 



I- Antibiyoterapi: 
  
A) Ampirik Başlangıç Tedavisi: 
    En sık rastlanan etkenlere yönelik, gram pozitif ve gram negatif bakterileri etkileyecek şekilde ikili antibiyoterapi başlanır. Kültür sonuçlarına göre monoterapiye 
geçilebilir. 
  
    Antibiyotik seçimi nasıl yapılmalı? 

Hastalığın zamanı ve yerine göre, 
Toplum ve ünitede sık karşılaşılan mikroorganizmalar göz önünde tutularak, 
Bu organizmaların hassasiyet profilleri belirlenerek, 
Şüpheli enfeksiyon bölgeleri belirlenerek, 
O bölgeye spesifik antibiyotiğin penetrasyonu düşünülerek, 
O hasta için verilecek antibiyotiğin güvenilirliği de göz önüne alınarak seçilmelidir. 

  [Tüm antibiyotik dozları gestasyonel yaşa, postnatal yaşa ve karaciğer böbrek fonksiyonlarına göre servisimizde de bulunan Neofax’a göre ayarlanmalıdır. ] 
  
Erken Sepsise sıklıkla yol açan ajanlar: 

GBS ( tip I, II, III )  
E.coli 
Gram negatif enterik bakteriler  
Listeria monositogenesis 

  
ERKEN SEPSİSTE AMPİRİK ABNTİBİYOTİK TEDAVİSİ 
  
1. Seçenek : AMPİSİLLİN SULBAKTAM* + AMİNOGLİKOZİD ** 
2. Seçenek: SEFOTAKSİM*** + AMPİSİLLİN SULBAKTAM 
  
* Son antibiyotik duyarlılıklarında Ampisilin direnci yüksek olduğu için Ampisilin Sulbaktam  
   seçilmekte olup, yıllık antibiyogram sonuçlarına göre değiştirilmektedir. 
  
** Aminoglikozid için daha az ototoksik ve nefrotoksik olan Netilmisin kullanılmaktadır. 
     Aminoglikozid seçiminde Tobramisin ve amikasin MDR için saklanmalıdır. 
  
*** Sefotaksim: BOS’a geçiş iyi olmasına karşın, L. monositogenes ve enterokoklar penisilin 
       ve sefalosporinlere dirençlidir. Özellikle renal fonksiyonların bozuk olduğu asfiksi gibi  
       durumlarda aminoglikozid yerine seçilebilir. 
  
3. Jenerasyon Sefalosporinlerin ampirik kullanımı dirençli hastane infeksiyonları riskinde artışa yol açar. Sefalosporinler, kanıtlanmış bakteriyel menenjit olguları için 
saklanmalı. Seçim hassasiyet paternlerine göre yapılmalıdır. 
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Geç başlangıçlı Sepsis Etkenleri Koagülaz negatif stafilokok ( KONS ), Staf. Aureus, E.Coli, Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Enterobakter sp., Kandida, Grup 
B streptokok, Serratia sp., Acinetobacter sp., Anaeroblar 
  
Geç Başlangıçlı Sepsis ajanları; 
  
A) Toplumdan veya anneden kazanılan ajanlar ( 7 günün üzerinde evden gelen bebekler ) 
B) Uzun süreli hospitalizasyon öyküsü olan bebeklerde: Nozokomiyal infeksiyon ajanları, Santral kateterizasyon ajanları  
  
Geç Başlangıçlı Sepsis Ampirik Tedavisi 
  
A) Toplumdan veya anneden kazanılan ajanlar  
     ( EBS ajanları yanısıra S. pnm, N. meningitidis…) 
Geç Başlangıçlı Sepsiste menenjit sık bir komplikasyon olduğu için seçenek; AMPİSİLİN  + SEFOTAKSİM 
  
B) Uzun süreli hospitalizasyon öyküsü olan hastalarda nozokomiyal infeksiyon ajanları: %55 CoNS ( Koagulaz negatif stafilokok ), S. Aureus, Enterokoklar, 
Enterobacter sp., E. Coli, %18, Pseudomonas, klebsiella, enterobacter, serratia... 
Santral kateterize bebeklerde  Stafilokoklar 
Stafilokoklarda % 80 penisilin direnci mevcut olup, kullanılabilecek olan Nafsillin veya Metisillin ülkemizde yok. 
Koagülaz negatif stafilokok ( CoNS ) veya Metisilin dirençli stafilokok ( MRSA ) varlığında Vankomisin ya da Teikoplanin kullanılmaktadır. 
  
Ampirik tedavi (kültür sonuçları elde edilene dek): 
TEİKOPLANİN* VEYA VANKOMİSİN + AMİNOGLİKOZİD ya da TEİKOPLANİN VEYA VANKOMİSİN + SEFOTAKSİM 
  
* Klinikte menenjit düşünülmüyorsa;Daha önce aminoglikozid alımı yoksa; Teikoplanin + Aminoglikozid 
Daha önce aminoglikozid alımı varsa:Teikoplanin + Meropenem  ya da Teikoplanin + Piperasillin tazobaktam  
Menenjit saptanmışsa; 
Vankomisin + Sefotaksim tercih edilmektedir. 
Ampirik Vankomisin veya Teikoplanin başlandı ise ve  kültürde üreme yoksa glikopeptidler 48 saatte kesilmeli !!!! 
  
Santral kateterize bebekler:  
 Stafilokoklar sıklıkla karşımıza çıktığından, kateter ve periferal kan kültürü alımından sonra tedavi aynı şekilde planlanır.  
Kateterin mutlaka çıkarılması gereken durumlar; 
 Uygun tedaviye rağmen, 2-4 gün sonra ısrar eden infeksiyon bulguları varsa,  
 Mantar sepsisi varsa. 
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SPESİFİK MİKROORGANİZMA KÜLTÜR ÜREMELERİNDE  ÜREDİĞİNDE YA DA KUVVETLİ OLASILIK DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE; 
  
PSEUDOMONAS İÇİN;  
   SEFTAZİDİME+ AMİNOGLİKOZİD  ya da TİKARSİLLİN+ AMİNOGLİKOZİD ya da KARBENİSİLİN     + AMİNOGLİKOZİD 
Pseudomonasa giderek direnç artışı olduğu için;  
   SİPROFLOKSASİN + AMİNOGLİKOZİD veya  KARBAPENEM + AMİNOGLİKOZİD  veya PİPERASİLLİN/TAZOBAKTAM + AMİNOGLİKOZİD  
ENTEROKOK İÇİN;AMPİSİLLİN + AMİNOGLİKOZİD  veya VANKOMİSİN + AMİNOGLİKOZİD 
VRE için; 
  Kloramfenikol, tetrasiklin, nitrofurantoin yenidoğanda kullanılamaz.  
  Dalfopristin-Quinupristin ( Erişkinde ) yenidoğanda denenmemiştir. 
GRAM NEGATİF  MİKROORGANİZMALAR; Dirençli E.Coli, , Klebsiella, Enterobakter… 
  3. JENERASYON SEFALOSPORİN + AMİNOGLİKOZİD*  veya PİPERASİLLİN TAZOBAKTAM + AMİNOGLİKOZİD 
  * Gentamisin ve kanamisine yüksek rezistans söz konusu olabilir. Netilmisin ve özellikle ağır dirençli infeksiyonlarda Amikasin kullanılır. 
  Karbapenem ve diğer aminoglikozitlere dirençli Klebsiella suşlarında İsepamisin kullanılabilir. 
ANAEROB MİKROORGANİZMALAR; 
  Tikarsillin, Klindamisin, Metranidazole, Sefoksitin kullanılabilir. 
ESBL ( İndüklenebilir beta laktam direnci olan gram negatif bakteriler ) Enterobakter , Serratia, Sitrobakter, Proteus vulgaris …  
  ESBL varlığında; kültürde duyarlı bile görünse,  sefalosporin, kinolon, aminoglikozid kullanmayıp,  KARBAPENEM VEYA SEFEPİM kullanılmalı. 
FUNGUSLAR: 
  Predispozan faktörler; İnvaziv girişimler 
  Yoğun ve geniş spektrumlu antibiyotik tedavileri Kısıtlanmalı !!! ( mümkün olduğunca ) 
SİSTEMİK FUNGAL İNFEKSİYONLARDA;  
FLUKONAZOL : 6 mg/kg dozda 4-6 hafta süre  
AMFOTERİSİN B:  0.2-0.3mg/kg ile başlanılıp her gün 0.25 mg/kg arttırılarak 2-3 günde maksimum 0.5-1mg/kg/G  
FUNGAL MENENJİT VARLIĞINDA; Amfoterisin  B + 5-Flusitozin  3-6 hafta ( 50-150 mg/kg/gün oral 4 dozda )  
Lipozomal Amfoterisin B veya Amfoterisin lipid kompleks ( ABLC ); 
   Konvansiyonel Amfoterisin B’ye dirençli durumlarda,Toksisite, ,Allerji nedeniyle kullanılamadığı hastalarda kullanılabilir.   
Kaspofungin, Mikafungin, Anidulafungin;Flukonazol ve Amf B’ye rezistan kandidiyazislerde kulanılabilirler. 
Antifungal Tedavi Süresi: Antifungal tedavinin süresi hakkında kesin bir görüş olmamasına karşın, kanıtlı mantar enfeksiyonlarında 14 gün tedavi önerilmektedir. 
 
ANTİBİYOTİK KULLANIM YOLU VE SÜRELERİ 
  İntravenöz uygulama tercih edilir. Antibiyotik başlanmadan önce tam sepsis taraması ve kan kültürü alınır. Antibiyotiğe başlandıktan sonra 48-72. saatte kültür tekrarı 
alınır. Kültürde üreme sinyali günlük olarak yakından takip edilir. Sinyal varsa ya da klinik ve laboratuvar yanıtsızlık halinde, antibiyotik değişimi öncesi tekrar kan kültürü 
alınır. Tedaviye yanıt varsa,  iki kez temiz kültür elde edilerek 7-10 günde tedavi kesilir.  
  GBS sepsislerinde 14 gün,  gram (–) sepsislerde 14-21 gün tedavi önerilmektedir. Ancak çok uzun geniş spektrumlu antibiyoterapiler fungal enfeksiyona zemin 
hazırlayacağından, son negatif kültürden sonra 14 gün kullanılarak da kesilebilir. 
Fokal odak ( pnömoni, üriner infeksiyon ) varsa ve tedaviye yanıt varsa, 14 gün tedavi yeterlidir. 
Antibiyoterapiye yanıt veren kateter infeksiyonlarında 2-3 hafta ya da ilk negatif kültürden sonra 10 gün tedaviye devam edilir. 
Şüpheli sepsis tedavisi gören olgularda kültür negatif ise ve klinik durum iyi ise tedaviye 3 günden fazla devam edilmemelidir. Özellikle aminoglikozidler öncelikle 
kesilmelidir. 

NEONATAL SEPSİS PROTOKOLÜ 



NEONATAL MENENJİT TEDAVİSİ 
 
BOS’a  iyi geçen antibiyotik seçilmelidir.  
Başlangıç tedavisi olarak;        
AMPİSİLLİN + AMİNOGLİKOZİD  
                      veya  
SEFOTAKSİM*  +  AMPİSİLLİN  
 
*Sefotaksim için;  gram (-) bakteriler için gerekli MIC, aminoglikozidlerden daha düşük, inflame meninkse geçişi çok iyi, yüksek dozlar güvenli, serum ve BOS’da 
Ampisillin + Aminoglikozid kombinasyonundan daha yüksek bakterisidal düzey sağlayabilmesi bir avantajdır. Ancak Staf. aureus ve L. Monositogenes üzerine çok 
az etkili olması, enterokoklara etkinliğinin olmaması nedeniyle monoterapi ve ampirik tedavi amaçlı kullanımdan kaçınmak gereklidir. Ayrıca yaygın kontrolsüz 
kullanımla, dirençli suşlar ortaya çıkmasına neden olunabilir. 
Dirençli gram (–) infeksiyonlarda ( örneğin Klebsiella Pneumonia menenjiti ) gibi;  
MEROPENEM  
           veya  
MEROPENEM + AMİNOGLİKOZİD kullanılabilir. 
 
Gram negatif menenjitte özellikle likör sterilizasyonunda uzama olabilir ve komplikasyon olasılığı fazladır.     
Dirençli infeksiyonlarda potansiyel kıkırdak toksisitelerine rağmen; 
SİPROFLOKSASİN kullanılabilir. Ancak BOS geçişi azdır. Bu durum göz önünde tutulmalıdır. 
İntratekal ve intraventriküler uygulamaların, intravenöz uygulamaya göre artmış yararı olmadığı gibi, intraventriküler uygulamada artmış mortalite gözlenmiştir. 
Menenjit tedavisinde, sepsis tedavisinden daha yüksek dozlar kullanılır.  
Gram pozitif menenjitte toplam 14 gün, gram (-) menenjitlerde 21 gün tedavi verilir. Komplikasyon varlığında  tedavi süresi uzatılır. 
Menenjit tedavisinde 48 saat sonra BOS sterilizasyon kontrolü yapılır. 
  
 BOS kültürü pozitif ise, gram boyamada bakteri görülürse ve/veya nörolojik komplikasyon kuşkusu varsa, antibiyotik değişikliği için değerlendirme yapılır. Bu 
amaçla hasta komplikasyonlar açısından araştırılır ( Subdural ampiyem, beyin absesi, ventrikülit gibi…) 
Beyin absesi varlığında cerrahi boşaltma önerilir. 
Komplikasyonsuz olgularda tedavi bitiminde kontrol LP gerekmez. 
Neonatal menenjit sırasında uygunsuz ADH salınımına bağlı sıvı elektrolit dengesizliği  gelişmesi halinde düzeltilmesi, kan basıncı yakın izlemi hipoglisemi, 
hipokalsemi, hiperbilirubinemi gibi sorunlarla mücadele edilmesi, solunum desteği, anemi, kanama diyatezi için destek tedavi gerekebilir. 
Menenjit nörolojik sekellerini azaltmak amaçlı daha büyük yaş gruplarında kortikosteroid kullanımı önerilse de, yenidoğanlarda yeterli çalışma olmadığından 
önerilmez.  
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II) Destek tedavi: 
•Monitorizasyon, Isı kontrolu  
•Damar yolu açılması  
•Tansiyonun stabil tutulması  

•Şok tedavisi  
•Sıvı resusitasyonu 
•İnotropik tedavi  

•Asit-baz ve sıvı elektrolit dengesinin korunması  
•Asidoz tedavisi  

•Normogliseminin sürdürülmesi, TPN- yeterli kalori alımı 
•Ventilatör desteği 

•Septik şok mortalitesi % 50’nin üzerindedir. 
•Erken mortalite, genellikle progresiv asidoz ile sıvı resusitasyonuna ve yüksek doz kateşolaminlere refrakter hipotansiyon nedeniyle olmaktadır. 
•Hastada hipotansiyonun nedeni olarak hipovolemi düşünüldüğünde; 

•10-20ml/kg SF ( bebeğin prematüritesine ve diğer sorunlarına bağlı olarak bu miktar değişebilir ) 1 saat içerisinde İV olarak, en fazla iki kez ve daha sonra 
idameden düşmek üzere verilebilir.  

Dopamin 3-5 mcg/kg/dk başlanır.  
 Hipotansiyon devam ederse;  
Dobutamin 5mcg/kg/dk eklenir.  
 Hipotansiyonun devamında her ikisi de 10-20mcg/kg/dk’ya dek çıkılabilirse de renal perfüzyonu kötü etkileyeceği unutulmamalıdır.  
10 mcg/kg/dk üzeri dopamine karşın refrakter hipotansiyonda, hayatı tehdit edici durumlarda ve temin edilebilirse ; 
 Hidrokortizon ( Stres doz ); Her 8 saatte bir 1 mg/kg 5 gün 
 
III) Konak savunmasını arttırıcı tedavi modelleri:IVIG,Human rekombinant G-CSF/GM-CSF, Kan ve kan ürünleri,Pentoksifilin 
  
IVIG: 500-1000mg/kg/gün 5 gün , Ya da IgM’den zengin IVIG ( Pentaglobulin 5cc/kg/ 6 saat 5 gün ) 
Human rekombinant G-CSF/GM-CSF: 
      Nötrofil fonksiyonlarını arttırmak ve nötrofili sağlamak amacıyla verilebilir. 
      Yenidoğanda maksimum doz 20 mcg/kg G-CSF  
      5-10mcg/kg/gün SC ( 20.000 altında trombositopeni varlığında İV )  
      Lökosit sayısı >10.000/mm3 olana ve ANS > 1000 olana dek günlük hemogram ve PY kontrolleriyle verilir. 
Kan ve kan ürünleri:  

Anemi varlığında 10-20ml/kg ERT süspansiyonu ( transfüzyon kriterlerine göre ) 
DİK varlığında TDP 10ml/kg günde 1-4 kez bir saatte 
Term bebekte trombosit<20.000/mm3, pretermde trombosit<50.000/mm3 ya da aktif kanama varsa TZP ya da aferez trombosit verilebilir. 

Pentoksifilin:  
Fosfodiesteraz inhibitörü, geniş spektrumlu inflamasyon module edici, proinflamatuvar sitokin inhibisyonu yapar.  
Sepsis ve komplikasyonlarını azaltabilir. Antibiyotiklerle kombine kullanılır. Yan etki olmaksızın sepsis mortalitesini azalttığına dair kanıtlar var.  
5 mg/kg/saat,  6 saat/gün – 3-5 gün kullanılabilir.  
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Profilaktik Tedaviler: 
  
Profilaktik antifungal tedavi: 
Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde  
Mukozal kolonizasyon varlığında  
İnvaziv hastalık için risk altında olduğu düşünülen bebeklere başlanabilir.  
  
Geniş spektrumlu antibiyoterapi alan bebeklere  
Oral Nistatin proflaksisi ( 3 x 0.5 ml ) başlanmaktadır. 
  
Endotrakeal entübasyon,  
Mekanik ventilasyon,  
Vasküler kateterizasyon,  
PL gibi işlemlerde, 
Mekonyumla boyalı bebeklerde proflaktik antibiyotik kullanılmamalıdır.   
  
      Sadece mekonyumu aspire etmek için entübe edilmiş prematüre bebeklere 
antibiyotik başlanır. 
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P harfi 



ÇOCUK YOĞUN BAKIM PIM 2 SKORLAMA CETVELİ 
Seçilmiş Olgu Yatışı Evet   Hayır 

Post Op yada Girişim Sonrası Yatış Evet   Hayır 

Kardiak ByPass sonrası yatış Evet   Hayır 

Yüksek Risk Grubu Evet   Hayır 

Düşük Risk Grubu Evet   Hayır 

Pupil Yanıtı Yok Evet   Hayır 

İlk Saatte Mekanik Ventilasyon Evet   Hayır 

Sistolik Kan Basıncı(mmHg)   
Baz Açığı   
FiO2*100/ PaO2    

NOTLAR: 

Birinci saatte ölçülen ilk değerler yazılmalıdır 
Değer bilinmiyorsa KB için 120 diğer parametreler için 0 giriniz 
Kardiyak arrest durumunda KB 0, şokta ölçülemeycek kadar düşükse 30 giriniz 
İlaca, toksine yada lokal travmaya bağlı göz bulgusunu kaydetmeyiniz 
Maskeli yada nazal CPAP ve PİPAP mekanik ventilasyona dahildir 
Elektif yatış elektif cerrahi sonrası monitörizasyon,katater takılması, ev tipi ventilatör eğitimi vb. işlemler için yatış 

Yüksek Risk : 
 

1) Kardiak arrest öyküsü (hastanede yada hastane dışı)””” 
2) SCID 
3) İlk indüksiyon sonrası lösemi yada lenfoma 
4) Spontan serebral hemoraji 
5) Kardiyomyopati yada myokardit 
6) Hipoplastik Sol Kalp 
7) HIV enfeksiyonu 
8) Karaciğer yetmezliği nedeniyle yatış 
9) Nörodejeneratif Hastalık 

Düşük Risk: 1) Astım nedeniyle yatış 
2) Bronşiolit nedeniyle yatış 
3) Krup nedeniyle yatış 
4) Obstruktif uyku apnesi nedeniyle yatış 
5) DKA nedeniyle yatış 



POsm=  2 Na+  + (glukoz / 18) + (BUN / 2.8) 

Plasma Osmolalitesi (N) = 285-295mOsm 

PEF DEĞİŞKENLİK FORMÜLÜ 
•100 x [(PEF akşam – PEF sabah) / ½ x (PEF akşam – PEF sabah)] 
•> 20 ise (BD kullanmıyorsa) ASTIM için anlamlı 
•> 10 ise (BD kullanıyorsa) ASTIM için anlamlı 

PROTEİNÜRİ (spot idrarda) 
•Nefrotik PÜ > 40 mg/m2/saat 
•Nefritik PÜ < 4 mg/m2/saat 

PROKALSİTONİN 
•3 ay altında bakılırsa anlamlı 
•En hızlı yükselen (6 saat AFR) 
•PCT < 0.5 ise negatif, TERM YD ve PM de 5’e kadar normal 
•0.5 – 1 arasında ise birdaha değerlendir (viral-bkt ayrımı yapılamaz) 
•> 1 ise anlamlı (bakteryel enf) 
•YD da ilk 48 saatte 5 ve 5 in altı normal bu durumda kontrol görmene gerek yok, 48 saatten sonra ki düzeyler diğer yaşlarla aynı 

PONDERAL İNDEKSİ 
Pİ = ( kg x 100 ) / (boy)3 

•IUGR bebekta Asimetrik mi (iyi progn), Simetrik mi (kötü progn) buna bakılır 
•2,32 > Asimetrik  |  2,32 < Simetrik 



PROTEİNÜRİ 
PROTEİN KREATİNİN 

 



PERİFERİK YAYMA DA PLT SAYIMI - PSEUDOTROMBOSİTOPENİ 
•Hemogramda gelen trombositopeni değeri PY ile kontrol edilir 
•Dev trombositleri makine saymaz.  
•Kontrol için baktığın yaymada kümeli ve dev PLT leri görmek pseudotrombositopeni olduğunu 
düşündürmelidir 
PY de 10 alan say, 
Kümeli+dev dahil 10 alanda 20 PLT saydıysan ortalama her alanda 20/10=2 PLT vardır  
2 x 15000 = 30,000 PLT, bunu “periferik yaymada her alanda 2 PLT var, 30.000 ile uyumlu” şeklinde belirtirsin 

PRİMER POLİSİTEMİ SECONDER POLİSİTEMİ 

EPO Düşük 

pO2 Normal 

EPO Yüksek 

pO2 Düşük 

Polisitemiya Vera  KOAH 

PULMONER KONUSUN KABARIK OLDUĞU DURUMLAR 

1) Soldan – Sağa şantlı Konj. Kalp hst (AC Vaskülarite Artmıştır) 

2) Pulmoner HT (AC Vaskülarite Azalmış) (Budanmış ağaç Görünümü) 

3) Pulmoner Valvüler Darlık da (AC Vaskülarite Azalmıştır) 

4) Genç Kızlarda Görülen İdiopatik Pulmoner Vasküler hast. (AC Vaskülarite Normal) 

 

 

 

 



PROTEİNÜRİLİ 
HASTAYA 

YAKLAŞIM 



PROTEİNÜRİ 

GEÇİCİ SÜREKLİ 
Renal veya sistemik hastalık 

araştırılmalı 

Renal hastalık yok 
Ateş, egzersiz, stres, 

dehidratasyon 
Ortostatik proteinüri 

Ek araştırma ve 
Tedavi gerekli değil 

Tübüler 

Renal tübüler 
hastalık 

Overload 
proteinürisi 

Glomerüler 

İzole 

Nefritik 
sendrom 

Birlikte 

Nefrotik 
sendrom 

Kronik renal 
hastalık 

Proksimal renal 
Tübüler hastalık 

İnterstisyel nefropati 
İYE, reflü nefropatisi 

Obstrüktif üropati 

MM, lösemi 
Myoglobulinüri 
hemoglobinüri 

Yüksek KB 
Gl. hiperfiltrasyon 

Bx? 
İzlem? 



PROTEİNÜRİYE YAKLAŞIM 
•Normalde idrarda protein olur mu? 150 mg/gün, 0,4 mg/kg/dk protein çıkışı normaldir 
•Diyelim ki rutin tetkikler sırasında baktığın TİT de PÜ gördün 
•FM: Enfeksiyon var mı, enfeksiyonlar da PÜ olur 
•Nefrotik snd mu? Ödem olur – TA yüksekliği olur 
•Egzersizde PÜ olur 
•Ortostatik PÜ olur 
•Ertesi gün tekrar başvurup sabah ilk idrar örneğinde PÜ aranacak evet hala PÜ varsa 
 

POLİSTEMİ 
•Doğumdan sonra 6.saatten sonra alınan topuk htc > 70, kontrol veönöz htc >=65 ize 
polistemidir. Polisitemi tanısı konduktan sonra mutlaka nedeni araştırılmalı ve kardiyak-renal-
SSS-GİS Kx varlığı araştırılmalıdır 



PROTEİNÜRİ 

• Stik ile protein (-) 

• Total protein  

• Albumin/Total protein <0,5 

• Alfa-1 mikroglobulin 

– AMG / (AMG + ALB) >0,15 

 

• Stik ile protein (+) 

• Total protein  

• Albumin/Total protein >0,5 

• Alfa-1 mikroglobulin 

– AMG / (AMG + ALB) <0,15 

 

TÜBÜLER GLOMERÜLER 

İYE DIŞINDA PİYÜRİ NEDENLERİ 

•Febril enfeksiyon 

•Üriner traktusa komşu enflamatuar hastalıklar (apandisitis) 

•Vajinitis ve vajinadan kontaminasyon 

•Dehidratasyon 

• Meatal üretral irritasyon 

• Böbrek taşları 

• Renal tubuler asidoz 

• İntersitisyel nefrit 

• Kistik renal hastalıklar 

• Glomerulonefrit 
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HEİNZ CİSİMLERİ 
•G6PDH eksikliği (ES) 
•Hb H hst (alfa talasemi) 
•Soğuk tip OİHA 

TARGET HÜCRELERİ 
•Talasemi*** 
•Hemoglobinopati (Hb C ve OHA) 
•Ağır Fe eksikliği anemisi 

SİFEROSİTLER 

•Herediter Sferositoz 
•ABO uyuşmazlığı 
•OİHA 
•Hipersplenizm 
•Psttransfüzyon 
•Prüvat Kinaz eks 
•Yanıklar  

AKANTOSİTLER 
•Abetalipoproteinemi 
•Vitamin E eks 

ŞİSTOZİTLER 
 (şizise uğramış eritrositler) 

•Mikroanjiopatik hemolitik anemi (HÜS-DİC) 

BLİSTER HÜCRESİ •G6PDH eksikliği 

BAZOFİLİK NOKTALANMA 
•Fe eks anemisi 
•Talesemi 
•Kurşun zehirlenmesi 

HOWELL JOLLY CİSİMLERİ 
•Postsplenektomi 
•Megaloblastik anemi 

EKİNOSİTLER •Prüvat Kinaz eks 

GÖZ YAŞI HÜCRESİ •Primer Miyelofibroz  
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PGE1 VERİLEREK DUCTUSUN AÇIK TUTULMASI GEREKEN DURUMLAR : 
• Pulmoner’e Kan gitmesi için: 

1. PS  
2. Fallot (PS) 
3. TK atrezisi (Siyanoz+LVHT) 

• Sistemik Dolaşıma Kan gitmesi için: 
1. AS  
2. Aort Koarktasyonu 
3. Hipoplastik Sol Kalp  
4. BAT 

PREEMPTİF TEDAVİ NE DEMEK?: 
•Nötropenik hastalarda ki İnvazif fungal 
İnfeksiyonlarda (İFİ) 
•İFİ riskli hastaların belirlenerek yakından 
izlenmesi 
•Erken tanıya yönelik gerekli işlemlerin 
uygulanması sonrası 
•Anti fungal tedavi başlanması demektir 

PUBERTE PREKOKSA YAKLAŞIM 
•Meme gelişimi, testis hacmi (4 ml üstü), pubik kıllanmaya göre değerlendir 
•İstenecek tetkikler: 

•LH-FSH (hipotalamo ipofizer aks değerlendirilmesi için) 
•Estradiol – Testesteron (gonadların değerlendirilmesi için) 
•Pelvik – batın USG değerlendirilmesi 
•Sol El Bileği grafisi (KY için) 

PPD TESTİNİN YORUMLANMASI 
•AŞILI, İMMÜN YTM OLMAYAN ÇOCUKTA PPD 15 mm VE ÜSTÜ İSE ANLAMLI 
•AŞISIZ YA DA İMMÜN YTM VARSA PPD 10 mm VE ÜSTÜ İSE ANLAMLI 
 

•PPD (-) OLGU; 
•6 yaşın üzerinde ise artık aşı yapılmasına gerek yok 
•6 yaşın altında  
   - BCG aşısı yapıldığından eminse aşı yapmaya gerek yok 
   - BCG aşısı yapılmadı ya da emin değilse aşı yapılacak 



PETEŞİ  
VE  

PURPURAYA 
TANISAL 

YAKLAŞIM 



37 hafta altında bir hastada PDA saptandığında; 
• EKO’da hemodinamik olarak anlamlı PDA belirtilmiş ise, 
• LA/AA oranı 1.5 üzerinde ise,  
PDA kapatma planlanır.  
Hasta ibuprofen verilmeye uygunluğu açısından değerlendirilir.  
Renal fonksiyon testleri, Hemogram, PY istenir. 
• Üre, kreatinin değerleri normal ise ( Kan kreatinin düzeyi 1.5mg/dl altındaysa ) 
• Trombositopeni ya da trombosit fonksiyon bozukluğu yok ise, 
• İntraventriküler hemorajisi yoksa  
Hastaya PDA kapatma için İbuprofen verilebilir.  
Hastada eğer çok geniş PDA yoksa ya da İV ibuprofen temin edilemezse oral İbuprofen uygulanır. 
 

 İbuprofen ŞURUP ( Tercihen İbufen ŞURUP ) 100 mg=5 cc 

 1.gün 10 mg/kg/ gün  
 2.gün 5 mg/kg/gün  
 3.gün 5mg/kg/gün tek doz orogastrik sonda ile uygulanır.  

 

 İV Famotidin 1mg/kg/gün ya da Ranitidin 5 mg/kg/gün 2 dozda başlanır.  
 Talcid süsp.  3 X1 cc OG sonda ile verilir.  
 Hasta diürez izlemine alınır.  
 Günlük üre, kreatinin ve trombosit sayısı izlenir.  
 1.gün EKO kontrolü yapılır.  
 2.Eğer PDA halen kapanmadıysa mümkünse İV İbuprofen tedavisi başlanır. Eğer temin edilemezse aynı şekilde 2. kür 
uygulanır.  
 Furosemid vermekten, pulmoner ödem ve aşırı tartı alımı dışında, PG sentezini arttıracağı için kaçınılmalıdır. Kardiyoloji 
önerisi varsa Spironolakton ve Dopamin kullanılabilir.   
 Hasta genel olarak artmış NEK riski nedeniyle PDA kapatma öncesi ve sırasında enteral yoldan beslenmez. 
 İV İbuprofen temini için; 

 Pedea ya da İbuprofen ampul 5mg=1 mlt. ya da 10mg=2mlt.  

PDA KAPATMA PROTOKOLÜ 



POLİARTERİTİS NADOSA (PAN) 

TANIM 
Küçük ve orta çaplı (bazen de büyük çaplı) damarları tam kat ve segmental tutan,  damarların  özellikle dallanmabölgelerinde anevrizma, 
damarlarda oklüzyon ile giden bir vaskülittir  

KLİNİK 

Organ tutulumu olan hastada ATEŞ gibi sistemik bir semptomun olması PAN ve benzer vaskülitik ya da kollojen doku hastalıklarını 
düşündürmelidir. Hasta  kilo kaybı, karın ağrısı, nedeni bilinmeyen ateş, Nefropati (HÜ, PÜ, HT, baş ağrısı), Kardiyopati (kalp yetmezliği , 
miyokardit, üfürüm, çabuk yorulma,siyanoz, çarpıntı, disritmi), deri blg (purpura-ödem-lineer eritem –etkilenen arter boyunca ağrılı nodüller), 
SSS blg (SVO, TİA), Periferik Sinir sistemi blg (nöropatiler, ellerde ayaklarda karıncalaşma, uyuşma, güçsüzlük) , Testis torsiyonu  benzeri bulgular 
gibi tutulan damarın organın bulgularını yansıtır.  Tutulum olmadan önce nedeni bilinmeyen ateş görülür.  

LAB 

Tutulan organa yönelik organ Fx testleri bozulur  
•TİT: HÜ, PÜ 
•HMG: Non spesifik 
•BK: BFT bzk, KCFT bzk, İyon imbalansı 
•CK-CKMB : Yüksek (KKY gösterir, myokarditi gösterir) 
•CRP: Yüksek 
•SEDİM > 50  
•Batın US: Özl Renal – mezenterik  arter oklüzyon, arterlerin dallanma noktalarında anevrizma 
•Renal Mezenter MR anjio:  Özl Renal – mezenterik erter oklüzyon, organ enfarktları, arterlerin dallanma noktalarında anevrizma, arterlerde 
segmentel tutulum 
•EMG: Periferik nöropati (+) 
•EKO: Kalp ytm blg, Myokardit 
•C-ANCA: (-), HBsAg (+), VW Ag (+) 

TANI 
EULAR/PreS 

•A  kesin olmak şartı ile B den 2 kriter. 
A: 1) Anevrizma ve oklüzyonun Anjiografi ile gösterilmesi , 2) Bx ile (özl orta küçük arterlerde nekrotizan vaskülüt) gösterilmesi 
B: 1) Deri bulguları (eritem-purpura-ağrılı subcutan nodüller) 2) Myalji, kaslarda hassasiyet, 3) HT, 4) Mono – Poli nöropati, 5) Anormal 
idrar blg (HÜ-PÜ) ve Böbrek ytm, 6) Testis ağrısı, testis hassasiyeti 7) Diğer  Organ bulguları (Mide-Barsak-Kalp-AC-MSS) 

TDV 

•2 mg/kg dan prednizolon (DELTACORTİL 5 mg TB 3 dozda) ya da  
•30 mg/kg dan P-MP 2-3 kez sonra oral prednizolona geçilir 
•Siklofosfamid  
•KKY: Kaptopril (1 mg/kg/G-2x), Spironolacton (1-2 mg/kg/G-2x), furocemid (1 mg/kg/G – 1x (Kardiyoloji protokolü: Gün aşırı) 

AY TAN •HSP (tipik HSV dök. vardır), WEGENER GR. (Pulmoner arter tutulumu vardır), TAKAYASU ve diğer kollojen doku hst. 

KLİNİK İZLEM 
Vitaller, VA, TA (HT old için), Diürez takibi yapılır (özelikler renal tutulum varolduğu için) , Oligüri ve anüri durumunda  Furocemid IV ile 
araya girilebilir.  Prednizolon başlayınca tuzsuz diyete geçilir. KKY olduğu için kesin yatak istirahati verilir. 



PERSİSTAN PULMONER HT (PPHT) 

TANIM Term ve posttermlerin hastalığıdır 

RİSK 
FAK 

PULMONER VASKÜLER DİRENCİN ARTTIĞI AŞAĞIDA Kİ DURUMLARDA 
PPHTGELİŞME RİSKİ ARTAR: Asfiksi, MAS, RDS, Hipoglisemi, Polisitemiye bağlı 
pulmoner arter obst, Annenin NSAII kullanımına bağlı prenatal dönemde Ductus 
arteryozusun kapanması, Pottersnd, diyafragma hernisi, amniyotik sıvı sızıntısı, 
oligohidramniyoz  gibi AC de hipoplazi mg durumlar, plevral eff. 

KLİNİK 

Doğumda ya da ilk 12 saatte bulgu verir, RD bulguları, siyanoz, sat düşüklüğ gibi sol 
ytm blg olur, Hipoksi değişkendir. Hastalığın şiddeti PAAC grafisi bulguları ile orantılı 
değildir. MY-TY holosistolik üfürümü duyulabilir (bu sağdan sola şantı gösterir), S2 
serttir ancak çift duyulmaz 

TANI 

Siyonozlu her bebekte PPHT dan şüphe edilmelidir, PPHT; Hood içi oksijene yanıt 
vermez, Mek Vent ve PBV na ise geçici yanıt verir.  
Sağ radial arter (preduktal arter) den alınan KG da ki PaO2 ile umblikal arter 
(postductal arter) den alınan KG daki PaO2 arasında ki fark 20 mmHg ise bu Ductus 
arteriyozus yolu ile sağdan sola şantı işaret ader. 
Dopler EKO sağdan sola şantı gösterebilir. 

AY 
TAN 

 Siyanotik Kj kalp hst, polistemi, Hipoglisemi, Sepsis ay tan da düşünülmelidir 



PATENT DUCTUS ARTERİYOZUS (PDA) 
BİLGİ Pulmoner arterin bifurkasyon noktasının sol pulmoner artere yakın olan kısmı ile inen aorta da subclavian arter çıkışının hemen sonrası arasında yer alır. 

Hipoksi, asidoz ve PG E1-E2 duçtusu açık tutar. Maternal rubella (kızamıkçıkta) ductus açık kalır PDA gelişir. Ductus büyüdükçe kalp de büyür. Miad bebekte 
endotelde ki mukoid tabaka ve mediada ki sirküler kas tabakası hasarlı olduğundan dolayı fizyolojik kapanma olmaz, medikal tedavi ile zor kapanır. Cerrahi 
tedavi ile kapatılır (yeni yayınlarda term bebekler de de med tdv ile PDA kapatılıyor), PM lerde ise PM nin her yeri gibi ductusu da immatürdür ve  oksijene 
duyarsızdır bu yüzden ductus kapanmaz ancak duyarsız olsada endotel ve kas tabakası sağlam olduğundan dolayı med tedavi ile ya da fizyolojik olarak 
kapanması daha sıktır, nadiren de cerrahi olarak kapatılır. Yüksek irtifada yaşayanlarda oksijen düzeyi düşük olduğundan dolayı PDA daha sık görülür. PS da 
AC’in kanlanması, AS-Aco da sistemin kanlanmasının devamı için PDA bir yan yol olarak açık kalmalıdır. 

PATOFİZY PDA; VSD gibi soldan sağa şanta neden olur ve sol vent yüklenme blg ortaya çıkar. VSD den farklı olarak hem sistol hem de diastolde şant olduğundan 
dolayı aynı boyutta ki PDA da ki şant VSD den fazladır.PDA da AC’e kaçan fazla kanın sağ kapten sol ventriküle daha fazla volümde geleceği ayrıca sol 
ventirikülün hem sistem hem akciğere kan göndermeye kasması gerektiği için sol vent HT mg. Sol vent den AC’e giden fazla kan sol atriuma fazla volümlü 
olarak döner ve sol atrium HT mg. Şant arttıkça PnHT (Eisenmenger snd) mg. 

KLİNİK Nabız basıncı [sistol-diastol] genişler (çünkü AC PDA ile kan çalar ve diastolik basınç azalır böylece sistol-diastol farkı da artar). Sıçrayıcı nabız görülür. 
Kardiak oskültasyonda; S1 den hemen önce başlayan, sistolde kreşendo, diastolde dekreşendo olarak sonlanan devamlı üf duyulur. Bu üfürüm en iyi sol 2. 
İKA da duyulur, sol klaviculaya, sırıtın sol tarafına, sol sternum kenarına yayılır. Makine-gökgürültüsü-tren sesine benzetilir. Boyunda arteryel pulsasyonlar 
görülebilir. Büyük şantlarda sistolodiastolik trill hissedilebilir. Sol atriuma dönen fazla kan mitral kapaktan fazla volümle geçerken mid diastolik rulman 
duyulur. PnHT gelişmişse, diastolde kalbe dönen kan azalacağından tipik PDA üfürümünün diastolik komponenti duyulmaz, sadece sistolik üfürüm işitilir, 
S2 tek ve şiddetlidir. Femoral nabızların çok kolay palpe ediliyor olması PDA yı düşündürmelidir . EKG de LVHT, KKY görülür. Kesin tanı EKO ile konur. 
Ductus EKO da suprasternal çentikte iyi görülür. 

RDY KMG (PDA büyüdükçe kalpte büyür), AC damarlanmasında artma (AC’e fazla kan gitmesi nedeni ile), LVHT-LAHT, Pulmoner topuzda belirginleşme 

AYTAN Venöz humda PDA gibi sistolo diastolik üf yapar ancak venöz humun üfürümü sağda daha iyi duyulur, Aşırı flx da kaybolur, venöz hum duyulan bebeğin 
kliniği iyidir. Aort-pulmoner damar arasında septal defekt, Sinüs valsalvanın sağ atrium ya da pulmoner ertere rüptürü, koroner AV fistül, Truncus 
arteriyozus da sistolo diastolik üf ve geniş nbz basıncı yapar ancak bunlarda PDA dan farklı olarak üf 2.İKA dan daha aşağıda duyulur. Multipl PS da sistolo 
diastolik üf yapar ancak burada nbz basıncı normaldir. Periferik AV fistülde de PDA ya benzer geniş nbz basıncı vardır ancak burada kalpte tipik PDA üf 
duyulmaz. ARA da ki AS+MY de ve VSD+AY birlikteliklerinde sistolo diastolik üfürüm vardır ancak devamlı üf karakterinde değildir, bunlarda ki üfürüme to 
and Fro üf denir. Sağ koronerden sol koronere abberan kolletaralde PDA ile karışır 

TDV Küçük PDA larda İE ve geç Kx ın önlenmesi için, Büyük PDA alarda ise PnHT, KKY gelişiminin önlenmesi için tedavi yapılır. KKY, iE ve başka bir Kx 
gelişmemişse PDA 1-2 yaşında elektif kapatılır. VA 3-3,5 gr altında ki bebeklerde , PM lerde önce med tdv denenir. Term bebekte yeni yayınlar med tdv 
başarılı diyor ancak cerrahi düşünülüyor. PM bebekte solunum desteği, DÜ tedavi ve sıvı ksıstlaması ile birlikte indometazin ya da ibuprofen ile med 
kapatma uygulanır. İndometazin 0,2 mg/kg dozunda 12 saat ara ile verilir. YE: Oligüri, BFT bzk, Hiponatremi, Trombosit Fx bzk (dikkat sayı değil Fx). 
İbuprofen 1.gün 10 mg/kg, 2.gün 5 mg/kg, 3.gün 5 mg/kg verilir. İbuprofen ; İndometazinden üstün olarak serebral, mezenterik, böbrek kan akımını 
azaltmaz ancak nadiren PnHT na yol açar.  Med tedavi Kx: Trombositopeni (PLT  50.000 nin altında olmasu), Cr yükseklği (Cr nin 1,8 in üzerinde olması), 
oligüri dir. Cerrahi tdv end: 2 kür med tdv rağmen kapanmaması, Düzelmeyen KKY, Ventilatör bağımlılığı. Cerrahi tdv Asx hastada 1 yaşından önce 
yapılmalıdır.  

KX Küçük ductuslar genelde Asx dir, Büyük ductuslarda sık solunum yolu enf,  kr. Hipoksiye bağlı büyüme-gelişme geriliği, KKY, PnHT,LVHT, L+RVHT, LAHT, 
KMG (PDA büyüdükçe kalpte büyür) gelişir. Pulmoner arter anevrizması, Ductus anevrizması, Ductus kalsifikasyonu gelişebilir 

PRGNOZ Bebeklik döneminde sonra ductusun kapanması nadirdir. 



R harfi 



OBEZ ÇOCUKTA RELATİF TARTI 
 

100 X (çocuğun kilosu ) 
------------------------------------ 

çocuğun 50p de ki boyuna uyan yaşının 50p de ki kilo karşılığı 
 

•RT < 75 ise ağır malnütrisyon 
•RT = 90 – 100 ise normal 
•RT = 110 – 120 ise fazla tartı 
•RT > 120 ise şişman 

•Renal Glikozüri var ise , KŞ > 180 mg/dl dir. 

RETİKÜLOSİT BOYAMA 
1. Kanı lama 1 damla damlat, üzerine 1 damla rtc boyası damlat 
2. İğne koruma kapağı ile homojenize olana dek karıştır yay kurut – incele 
3. bir alanda üst üste binmemiş silme eritrosit görüyorsan orada  kabaca 200 eritrosit var diyebilirsin  
4. 10 alan da Rbc ve Rtc say, 10 alan toplamını oranla 
         Örn: 75 Rbc, 7 Rtc saydın…75 de   7  ise…100 de kaçtır 



RTA nasıl anlaşılır 
1. Büyüme gelişme geriliği olan hastada 
2. BK da Cl yüksekse, kan gazı bak HCO3 düşükse (MTB ASİDOZ VARSA) araştırılır 

ROP EVRELEMESİ VE TEDAVİSİ 
EVRE 1 DEMARKASYON HATTI TEDAVİ YOK TAKİP 

EVRE 2 
DEMARKASYON HATTININ BELİRGİNLEŞMESİ 
DAMARLARIN DİLATASYONU 

TEDAVİ YOK TAKİP 

EVRE 3 FİBROVASKÜLER PROLİFERASYON BAŞLANGICI LAZER TDV 

EVRE 4  PARSİYEL RETİNA DEKOLMANI LAZER TDV 

     EVRE 4 A MAKULA AYRILMADIYSA CERRAHİ TDV 

     EVRE 4 B MAKULA DA AYRILDIYSA CERRAHİ TDV 

EVRE 5 TOTAL RETİNA DEKOLMANI, RETİNA LENSE YAPIŞIR CERRAHİ TDV 



RTC (RETİKÜLOSİT) DÜZELTİLMİŞ 
Hasta RTC X (Hasta HTC / Normal HTC) 

Normal htc: YD da 45, diğer yaşlarda 40 alınır 

1-3 gün 3-7 

3-7 gün 1-3 

7 gün – 2 ay 0.8 – 1 

2 ay üstünde 0.5 – 1.5 

MUTLAK RETİKÜLOSİT SAYISI (NORMALİ: 50-100 BİN/mm3) 
•(% Rtc x RBC) / 100 

RETİKÜLOSİTOZ RETİKÜLOSİTOPENİ 
1. Hemolitik A. 

2. DEA ted. 7-10. günleri 

3. B 12 ve Folat ted. 3-4. günleri 

4. Kanama 

5. Hipersplenizm 

6. PNH erken dönem 

1. Aplastik A. 

2. Pirüvat kinaz eks. 

3. K. İliğini infiltre eden hst. 

4. PNH geç dönem 



RAŞİTİZM LAB. AYIRICI TANISI 
Ca P PTH 25-OH D 1,25 (OH)2 D Alkalen Fosfataz İdrar Ca İdrar P 

Vit D eks N,↓ ↓ ↑ ↓ ↓,N, ↑ ↑ ↓ ↑ 

VDRR Tip 1 N,↓ ↓ ↑ N ↓ ↑ ↓ ↑ 

VDRR Tip 2 N,↓ ↓ ↑  N ↑↑ ↑ ↓ ↑ 

KBY N,↓ ↑ ↑ N ↓ ↑ N ,↓ ↓ 

Diette Fosfor eks. N ↓ N ,↓ N N ↑ ↑ ↓ 

OD Herediter 
Raşitizm 

N ↓ N N RD ↑ ↓ ↑ 

X-linked H.R. N ↓ N N RD ↑ ↓ ↑ 

Tümöre Bağlı 
Raşitizim 

N ↓ N N RD ↑ ↓ ↑ 

Fanconi Snd. N ↓ N N RD veya ↑ ↑ ↓ , ↑ ↑ 

Diette Ca eks. N,↓ ↓ ↑ N ↑ ↑ ↓ N 

Herediter 
hipofosfatemik 
Raşitizim 

N ↓ N, ↓ N RD ↑ ↑ ↑ 
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RİKETS 

Serum PTH ölç 

idrar CAMP ölç 

YÜKSEK ise 

Kalsiyopenik R.  

(Ca düşük) 

25 OH2 D ölç 

(Depo D vit) 

NORMAL ise 

D vit bağımlı R. 

(D vit snt-rsp sorunlu) 

1.25 OH2 D3 ölç 

(Aktif D vit) 

YÜKSEK ise 

Tip-2 D vit bağımlı R. 

(Reseptör direnci var) 

DÜŞÜK ise 

Tip-1 D vit bağımlı R 

(1 a OH az eks) 

DÜŞÜK ise 

D vit eksikiği vardır 

(Nütrisyonel R.) 

(Peynir yemiyor) 

NORMAL yada DÜŞÜK ise 

Hipofosfatemik R. 

(D vit dirençli R.) 

(P düşük – 1 a OH az aktv azalmış) 

•Rikets 

•ALP artmış 

•Radyolojik  bulgular uyumlu  



RDS 
YD’nın 

GEÇİCİ 

TAKİPNESİ 

MEKONYUM 

ASPİRASYON 

SENDROMU 

PERSİSTAN 

PULMONER  

HT 

**PM 
KG: Met.Asidoz 

ESS: Sürfaktan Eksikliği 

**TERM  
KG: Normal 

ESS: Sezeryan ile doğum 

**POSTMATÜR-SGA-Asfixi 

KG: Met. Asidoz 

ESS: Asfiksi 

 

KG: Met. Asidoz 

         pO2 düşük (Hipoksik)  

         pCO2 Normal, 

         

Hiyalen Membran 

Atelektazi 

Rdy: 

• Buzlu Cam (Bembeyaz) 

• Retikulogranüler 

Görünüm 

• Kalp-AC gölgesi 

kaybolur 

• Hava Bronkogramı 

 

**BGS Pnömonisi ile 

birebir benzer 

KG bzk ise ; 

         Pnömotoraks ? 

Rdy 

•Astım gibi (simsiyah) 

•Havalanma Artışı 

•RDS’nin Tam tersi 

•Mekonyum obstrks. 

•Kimyasal Pnömoni+Enf 

•Sürfaktan İnaktivasyonu (RDS) 

•Hipoksi-Asidoz-PPH 

•ES Kx: Pnömotoraks 

Rdy: 

•Yama tarzı inflitrasyonlar 

•Odaksal Tutulum 

•Sabun Köpüğü Abdomen 

Rdy 

•Normal  



YD REFLEKSLERİ BELİRME VE KAYBOLMA YAŞI 

TERM BEBEKTE RDS YAPAN NEDENLER 
Asfaltta ASFİKSİ 

Pinçırı PNÖMONİ 

Süre SÜRFAKTAN B GEN DEFEKTİ 

Me MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU 

Di DİYABETİK ANNE BEBEĞİ 



1. TEMEL DEĞERLENDİRME 
• Akciğer grafileri değerlendirilirken ilk olarak hastanın adı, soyadı ve  filmin yönü kontrol edilmelidir. 
• Filmler çekim tarihlerine göre sıralanmalıdır. 
• Film ya içten dışa ya dıştan içe değerlendirilir 

2. ÇOCUĞUN DURUŞU DOĞRU MU-SİMETRİK Mİ 
• Claviculalar vertebraya eşit uzaklıkta olmalı, mediasten ve özefagus orta hatta olmalı 
• T3 ün spinöz çıkıntısı sternoklaviküler eklemlere eşit mesafede olmalı 
• İlk kostanın ön ucu arka 2-3 ika a denk gelmeli 

3. RÖNTGEN SERT Mİ YUMUŞAK MI ÇEKİLMİŞ 
• Vertebralar kalbin arkasında flu, kalbin üzerinde net seçiliyor olmalı 
• Alt lobların büyük damarları kalbin arkasında görülebilmeli 
• Damar gölgeleri akciğerlerin periferinde görülmeli 
• Normalde ; Parankim ; mide gazından koyu, röntgenin boş alanlarında ki siyahlıktan açık renkte olmalı 

4. YETERLİ İNSPİRYUMDA MI ÇEKİLMİŞ 
• Önden 9-10, arkadan 6 kosta sayılmalı (öndekiler arkada arkadakiler öndeymiş gibi görünür, öndekilerin  
kıkırdak kısımları görünmez ve önde ki vertebralar 45 derece açı ile inerler). Yeterli insp çekilmezse kalp normalden büyük görünür. 

5. NE ZAMAN EXPİRYUM GRAFİSİ ÇEKİLMELİ – NE ZAMAN AYAKTA PA AC ÇEKİLMELİ 
• Hava hapsi ya da pnömotorax düşünüyorsan expiryumda çek ayakta çek. Scapula pnömotorax hattı gibi görünüp yanıltabilir. Pnömotorax olan alanın içinde AC 

parankim dkusu bulunmamalıdır 
6. MEDİASTENİ DEĞERLENDİR –YER DEĞİŞTİREN OLUŞUM VAR MI DEĞERLENDİR – TİMUSU DEĞERLENDİR 

• Genişlemiş mi, kitle var mı, Şift yapmış mı: Atelektazide, atelektazinin olduğu tarafa, pnömotoraxda pnömotoraxın olduğu tarafın  tam aksi tarafa kayar. Timus 
göğüs röntgenogramında doğumdan 3 yaşına kadar belirgindir. Bazen geç adolesan döneme kadar da görülebilir. PA grafide, dört köşe, kenarları konveks ya da 
düzdür. 5 yaşından itibaren kenarları konkav hale gelir. Timusu kardiyotimik çentik, yelken işareti ve dalgalı görünümü ile ayırabilirsin. Normal timus homojendir 

7. KALBİN KONUMU - KARDİYOTORASİK ORAN –KARDİYAK KONTURLAR, KALPTEN ÇIKAN ANA DAMARLAR 
• TELE de değerlendirilir, TELE: Ayakta, 180 CM uzaktan, tam dik, simetrik ve inspiryumda çekilir 
• KTO: Mediastenden diyafrgmaya vertikal inilen dikten, kalbin en sağ ve en sol noktasına uzaklıklarının toplam değerini, sağ diyafrgmaya  horizontal olarak çizilen ve 

kostaların iç kısımların kadar uzanantorax çapına böl 
• KTO: YD < 0.60-0,65 / SOÇ < 0.55-0.60 / BÇ < 0.50 İSE NORMALDİR 
• Röntgen de ki “R” harfine göre kalbin yönünü belirle, apex vurusunu oskülte et, situs inversusu atlama 

8. PARANKİMİ DEĞERLENDİR 
• Hiluslar (sol hilus sağdan daha üsttedir, hilusları pulmoner arter oluşturur, hiluslar konkavsa patolojiktir), Parankimde inflitrasyon (lober-diffüz), kalsifikasyon, 

atelektazi, kistik hidatik aranmalı. Havalanma artışı varsa parankim daha siyah görünür. Yabancı cisim varlığında  yerine göre obstrüksiyonun altı radyoopaktır, bir 
ana bronşu tıkamışsa bir AC yarısı opak, bir AC de havalanma artışı vardır. Mediasten havalanmanın az olduğu tarafa itilmiştir . Bronşiolitte havalanma artışı (siyahlık 
artışı) kostaların düzleşmesi ve diyafragmanın aşağıya itilmesi ile kendini gösterir. Çocuklarda akciğer parankim dansitesi erişkine oranla daha yüksektir. Bu nedenle 
patolojiyi havalanması azalmış görünümde olan akciğerde değil de daha siyah görülen tarafta aramak gerekir.  

9. EFFÜZYON VAR MI 
• Sinüsler açık mı, uçları keskin mi, sağ AC de fissürit var mı 

10. DİYAFRAGMA 
• Kalbin ağırlığı nedeni ile sol diyafragma sağdan aşağıdadır. Diafragma Çok yukarıdaysa atelektazi,çökmüşse havalanma artışı yapan hst düşündürür. AC içerisinde 

barsağa ait  gaz gölgesi var mı (Diafragma hernisi) 
11. KEMİK VE YUMUŞAK DOKUYU DEĞERLENDİR 

• Fraktür, kemik Tm, cilt altı amfizemi 
12. SAĞ DİYAFRAGMA ALTINDA GAZ GÖLGESİ VAR MI 

• Perforasyon-akut batın var mı 

PA AC DEĞERLENDİRİLMESİ 



VCS VE ÇIKAN AORTA 
Belirginleşme: 
•AS 
•TPVDA (kardan adam) 
•Arcus ağrtanın sağda olması 

SAĞ ATRİUM 
Belirginleşme: 
•Triküspit atrezisi 
•Ebstain anomalisi 
•TS 
•TY 

SAĞ VENTRİKÜL 
Belirginleşme: 
•Sağ ventrikülde HT yapan durumlar (örn: TOF) 

AORT KAVSİ 
Belirginleşme: 
•8 yaşın altında bu kavis görünmez 
•8 yaş altında görülüyor ise 

•Aort dilatasyonu 
•Aort anevrizması 
•Aort koarktasyonu düşünülür 

PULMONER KONUS 
(normali düz olmasıdır) 

KABARMASI: 
•Sol sağ şant hst (ASD-VSD-PDA) 
•PS 
•İdiopatik (adölsan kız, zararsız) 
ÇÖKMESİ: 
•TOF 
•Pulmoner atrezi 

SOL VENTRİKÜL 
Belirginleşme: 
•AY 
•MY 
•KKY 

Pulmoner arterler 

Trakea 



RTA LARA YAKLAŞIM 



RESÜSİTASYONDA KULLANILAN İLAÇLAR 
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BU HASTALIKLARDA 
 STEROİD KE 

1 Gullien- Barre 

2 Herediter Anjionörotik ödem 

3 Bakteriyel Keratit (Kornea ülseri) 

4 Herpetit Keratokonjoktivit 

5 Bakteriyel Keratokonjoktivit 

6 Akut otititis media ya bağlı Facial Paralizi 

7 Amipli Dizanteri 

8 Aktif TBC 

9 HSV ensefaliti 



RUBİNSTEİN TAYBİ SENDROMU 
•Radyal dönüş yapmış büyük başparmaklar 
•Boy kısalığı 
•Küçük baş 
•Gaga burun 
•Düşük, malforme kulaklar 
•Anti-mongoloid göz yapısı 
•Maksilla hipoplazisi 
•Orta MR 



RUSSELL SİLVER SENDROMU 
•Prenatal başlayan büyüme geriliği 
•Ekstremitelerde asimetri 
•Elde küçük ve içe kıvrık 5.parmak (virgül parmak) 
•Küçük üçgen yüz 
•Büyük ve geç kapanan, aşağıya bakan ağız köşeleri 
•Süt çocuklarında mavi sklera 
•Sütlü kahve lekeler 
•Aşırı terleme 
•Zeka normal 



RDS (RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU) 

RİSK FAK 

Sürfaktan eks bağlı olur, sürfaktan 28-32. hf da amniyos sıvıda görülür,  35. haftada erişkinse viyesine ulaşır 
PM (özellikle 29 hf >), DA (özellikle 1500 gr >), C/S doğum, DAB. Gibi Sürfaktan sentez enz. Olgunlaşmaması ya da Tip-2 pnömonisitlerin işlev 
yetersizliklerinde. Alveoller kollabe olur, AC alveolleri içerisine materyal sızar, intersitisyumda hyalen membran oluşur, perf-vent dengesi  bozulur 
•RDS riskini arttıranlar: Annede DM, GY 37 hf altında olması, Çoğul gebelik, C/S doğum, asfiksi, soğuk stres, önce ki gebelikte RDS öyküsü 
•RDS riskini azaltan durumlar: Kronik ya da geb de HT, Maternal madde bağımlılığı, EMR, Antenatal KS uygulaması 
•SÜRFAKTANI AZALTANLAR: Asfiksi, Hipoksemi, hipovolemi ile birlikte olan pulmoner iskemi, Hipotansiyon, soğuk stres, yüksek O2 konsantrasyonu,  

KLİNİK 

Özl. Yaşamın ilk 4 saatinde başlayan ve 24 saat süren inlemeli solunum, BKS, İK-SKÇ, Takipne (DSS>60),bazallerde ince raller,  Hipotansiyon, Düzensiz 
solunum paterni, Apne,Solunum seslerinde azalma, Raller, PTÖ +/+,oksijene yanıtsız Santral siyanoz, Oligüri, ileus gelişir. Tedavi geciktikçe Hipotansiyon 
ve siyanoz artar solukluk ve inleme azalarak kaybolur. Bebek yoruldukça apne gelişir düzensiz solunum başlar. Respiratuar + Metabolik (mix) metabolik 
asidoz olur. Semptomlar 3. günde pik yapar sonra yavaş yavaş düzelir. Düzeldiğinin göstergesi spontan diürez olması ve verilen oksijenin düşürülmesidir. 

LAB KG Hafif Met. Asidoz, Hafif – Orta Hipoksi, Belirgin Hiperkarbi 

RDY 

PAAC; İlk 6-12 saatte normal olabilir, tipik bulgular 6. saatten sonra gelişir. Bu yüzden a6. saat PAAC çekilmelidir. Yaygın atelektazi, Havalanmada azalma 
(yaygın opasite artışı, beyazlaşma artışı), Retikülonodüler görünüm, Buzlu cam manzarası, Opasite ile Kalp AC sınırının sileinmesi ,özellikle sol alt lobda 
belirgin hava bronkogramları, hava dolu özefagus, Sürfaktan verilmesi ile PAAC bulguları hızla düzelir. 
Unutulmamalıdır ki erken başlangıçlı sepsis (neonatal pnömoni) ile RDS röntgeni birebir benzer bu nedenle böyle bir röntgenogram görüldüğünde 
antibiyoterapi başlanmalıdır. 

AY-TAN 
GBS pnöm yani erken sepsis. (ayırt edilemez bu nedenle RDS de AB başlanır), YDGT (Kliniği daha kısa ve hafiftir), Siyanotik Kj.KH, PDA, PPHT, Aspirasyon 
sendromları, plevral eff, Kistik adenomatoid malformasyon, pulmoner lenfanjiektazi, Diafragma hernisi, lober amfizem, Spontan Pnmtrx, Diafragma 
hernisi 

ÖNLEME 
PM doğumların önlenmesi, gereksiz ve zamansız C/S dan kaçınmak, NST-BFT ile antenatal izlem, Gebeliğin 34-36. hf da anneye steroid uygulaması, 
Hipoksik-iskmik zedelenme riskinde doğum 

AC 
MATÜRAS 

L/S > 2 (DAB-Eritrob. Fötalis, Asfiksi L/S>3.5), Posfotidil gliserolun var olması 

PERİNATAL 
STEROİD 

Gebeliğin 24-34. haftaları arasında, doğumdan 48 saat önce,  anneye tek doz, 12 mg betametazon 2x1 bir gün verilmesi. Steroid etkisi 24 saatte başlar, 7 
günde biter. DAB ve İU. Enf. Da önerilmez. 
Antenatal KS: RDS, IVH, PDA, Pnömotorax, NEK sıklığını azaltırken – Büyümenin hızlanmasını, AC mekaniğini ve AC in gelişmesini, Enfeksiyon riskini 
atkilemez 



RDS (RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU) 

TDV 

SIVI ve DESTEK TDV: Termoregülasyon sağlanır,bebek hipotermiden korunmalıdır., arteryel kan gazları ve vital bulguların izlenir, uygun sıvı ve elektrolit 
dengesinin sağlanması ve eşlik eden hastalıkların tedavisi önemlidir. Kalori ve sıvı verilmeli, TPN başlanmalıdır. Fazla sıvı verilmesinin BPD ve PDA 
oluşumuna neden olabileceği akılda tutulmalıdır.  Kan örnekleri almak için umbilikal arter ve ven kateterlerinin takılması uygun olur. Hipovolemi veya kalp 
debisinin azalmasına bağlı hipotansiyon olabilir. Hipovolemi 20 mL/kg dozunda sıvı, plazma veya kan verilerek düzeltilir. RDS’li prematürelerde verilen 
(yaşamın ilk gününde elektrolitsiz) sıvının günde 50-70 mL/kg olacak şekilde kısıtlanması uygun olur.  
VENTİLASYON:  KG da PaO2 (ON: 50-80) (nelson: 55-70), Satürasyon %90 nın üzerinde tutulmalıdır, %60 lık oksijen vermene rağmen FiO2> %50 – 70, KG da 
PaO2 60 ın oatında  ise CPAP başlanmalıdır. CPAP da PEEP :  (ON:5-7 mmH2O, Nelson: 6-10 cmH2O) ile başlar max 8-10’a çıkılır.  
VENTİLATÖRE NE ZAMAN GEÇİLİR: 1) CPAP tedavisine rağmen FiO2 > 80 ise, 2) FiO2 = 10 olmasına rağmen PaO2 < 50 ise ve / veya 3) PaCO2 > 60 ise, 
sürekli apne varsa, pH<7.20 ise. KG da pCO2 60 ın üstünde ise, CPAP (8-10 cmH2o , % 70-100 de iken) KG dan paO2 50 nin altındaysa ve persistan apne 
varsa, çocuk yorulacaksa entübe edilir  MV e bağlanır. 
EKSOJEN SÜRFEKTAN TDV: Sürvanta İntratrakeal sol 8 ml amp, CUROSURF 1,5 nl – 3 ml amp. PRFX: GH < 27 olanlarda, doğum odasında, bebek resüste 
edildikten hemen sonra, TEDAVİ İÇİN: Doğumdan sonraki ilk 3 saatte verilmesi uygundur. Sürfaktan YÖ: 6-12 saattir bu yüzden 2x – 4x verilir. Verildikten 
sonra 1 saat trakeal asp yapılmaz. 6 saat ara ile PAAC kontrolü yapılır bulgularda düzelme olmazsa sürfaktan 6-12 saatte bir tekrarlanır. Sürfaktan verilen 
bebeklerde akciğer kompliyansında dakikalar içinde düzelme olacağından bebeğin ventilatör ayarlarının, kan gazlarının ve kan basıncının yakından 
izlenmesi gerekir. Tedavinin başarısız olmasında pnömoni, PDA, NEC ve IVH gelişmesi önemlidir. Ekzojen sürfaktan nispeten etkili ve emin bir ilaçtır. Ancak 
pulmoner ödeme bağlı pulmoner kanama riski olduğu unutulmamalıdır.  
İNOTROP: Kalp debisi düşükse dopamin dakikada 5-15 μg/kg olacak şekilde infüzyonla verilebilir.  
ASİDOZ TDV:  Metabolik asidozun sürfaktan fonksiyonlarında bozulma, kalp debisinde azalma ve pulmoner arteriyollerde vazospazma yol açmasından 
dolayı tedavi edilmesi gerekir. NaHCO3 2 mEq/kg periferal ya da umb venden 15-20 dk da verilir, 30 dk sonra KG kontrolü yapılır, sonuca göre 
tekrarlanabilir. NaHCO3 Kx: Deri soyulması, Hiponatremi, Hipokalsemi, Hipopotasemi, KC hasarı, Serum osm yükselmedir 
ANTİBİYOTİK TDV: RDS’nin klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguları grup B streptokok pnömonisine benzer. Bu nedenle bütün RDS’li vakalara bir hafta 
ampirik antibiyotik (penisilin veya ampisilin ve aminoglikozid) başlanmalıdır. 

KOMPLİK 

BPD (YD kr. AC hst), pulmoner kanama,PDA, IVH ve ROP 
RDS BEBEK NEDEN ÖLÜR: İKK, hava kaçağı snd (pnömotorax, interstisyel amfizem), pulmoner kanamadan ölür 
ENTÜBASYON KX: Hava yolu tıkanmasına bağlı asfiksi, entübasyon ya da aspirasyon sırasında kardiyak arrest, subglottik darlık, travmaya bağlı kanama, 
posteryor farenkste pseudodivertikül, trakeostomi gerektiren zor entübasyon, enfeksiyon, ülserleşme, burun deliklerinde kalıcı darlık, vokal kord 
avolüsyonu (fonksiyon kaybı), kalıcı ses kısıklığı, larenks ülseri ve ödemi. 
PDA GELİŞMESİ, RDS DE PDA BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR: RDSDüzelmesine rağmen nedeni belirlenemeyen apnelerin devam etmersi (EKO çek), aktif ve 
kabaran prekordiyum, sıçrayıcı dolgun nabız, geniş nabız basıncı, sistolik üfürüm, CO2 retansiyonu, oksijen bağımlılığında artma, TELE de KMG, pulmoner 
damarlanmada artma, HM gelişmesidir. PDA geliştiğinin tanısı doplerde soldan sağa şantın gösterilmesi ile konur, tedavide: Diüretikler ve sıvı kısıtlaması, 
kardiyotonik (inotrop) tedavi (dopamin-dobutamin), 0,2 mg/kg dan 2 ya da 3 dozda indometazin ile ya da 10 mg/kg yükleme ardından 5 mg/kg 24 saat ara 
ile 2 doz ibuprofen ile farmakolojik kapatma. Cerrahi kapatma. Cerrahi kapatma end: 1-2 kür ilaç tedavisine rağmen kanmama, düzelmeyen kalp ytm, 
ventilatör bağımlılığı. İNDOMETAZİN KX: trombositopeni (PLT 50.000 altında), oligüri (DÜ 1 cc/kg/saat in altında), NEK, Cr yüksekliği (Cr 1,8 in üstünde) 



RENAL VEN TROMBOZU 

ETYOLOJİ 

Erkek bebeklerde daha sıktır, ES: 2-3 hf da görülür 
YD – SOÇ: Asfiksi, Dehidratasyon, şok, sepsis 
BÇ: Nefrotik snd (AT 3 azalmasına bağlı gelişen hiperkoagüloblite sonucu) 
Siyanotik kalp hst, Kalıtsal hiperkoagloblite durumları (F5 layden mutasyonu) 
Anjiografik kontrast md kullanımı 

KLİNİK 
Genel durumda kötüleşme, ani başlayan makroskopik HÜ,PÜ, Tek ya da çift taraflı 
böğürde kitle, yan ağrısı, HT, özellikle BL. İse azotemi ve oligüri, Trombositopeni 

TANI 
Batın US: Börekler büyümüştür, Sintigrafi: Etkilenen bb fonx azalmıştır, Dopler US - 
MR: kesin tanı koydurur, kontrastlı incelemelr önerilmez 

AY TAN HÜS, Hidronefroz, Dehidratasyon, Poliksitik bb, Willm’s Tm, Hematom 

TDV 
Destek tdv (sıvı elektrolit tdv, HT tdv), Ürokinaz-streptokinaz-tpA, Trombektomi, 
Nefrektomi 



RSV PROFLAKSİSİ İÇİN TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ ÖNERİLERİ 

              Erken ve küçük doğmuş bebeklerde, diğer bazı yüksek riskli bebeklerde hastaneye yatarak tedaviyi gerektiren ve 
ölüme yol açabilecek kadar ağır klinik tablo ile seyreden alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan başlıca enfeksiyon 
etkenlerinden biri “Respiratuar Sinsityal Virus”dur (RSV).Günümüzde tüm dünyada bu enfeksiyon ataklarının önlenmesi için 
intramusküler yoldan kullanılabilen ”humanize” bir monoklonal antikor olan Palivizumab  
( Synagis ) kullanılmaktadır. İlacın ABD ve Avrupa’da belirlenmiş olan endikasyon sınırları içinde kullanılması resmi organlar 
tarafından onaylanmış bulunmaktadır. 
 

             Palivizumab’ ın kullanımının önerilmesi kanıtlanmış koruyuculuğu, oldukça yüksek maliyete yol açan hastaneye yatış 
gerektiren tedavi gereksinimini % 55’ e varan oranda azaltması, bu nedenle maliyet-etkinlik çalışma sonuçlarının ilacın 
uygulanması yönünde olumlu bulunması ve seyrek sayılabilecek yan etkilere sahip olması verilerine dayandırılmaktadır. Şimdiye 
kadar yapılan çalışmalarla ilacın RSV’ ye bağlı ölümleri azalttığı yönünde bir veri elde edilememiştir. 
 

              Ülkemizde ilacın kullanımı Bütçe Uygulama Talimatnamesi’nde ( BUT ), Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu İle 
Verilebilecek İlaçlar ( EK-2/C ), “12.7.20. Palivizumab Kullanım İlkeleri” başlığı altında, kullanımı yenidoğan, alerji ve enfeksiyon 
yan dallarında üst ihtisas yapmış çocuk hekimlerinin yetkisine bırakılmakla birlikte, oldukça geniş endikasyon sınırları 
tanımlanarak yer almaktadır. Ancak ülkemizde hastaneye yatarak tedavi maliyetlerinin Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde 
olduğundan da düşük olduğu göz önüne alınarak, palivizumab için kullanım önerileri oluşturulmasının uygun olacağı 
düşünülmüştür. Burada sunulan kullanım önerileri Amerikan Pediatri Akademisi ve Avrupa “Synagis ( Palivizumab ) Çalışma 
Grubu” önerileri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.   
 

               Palivizumab kuzey yarı küre için belirlenmiş olan ve ülkemizde daha önce yapılmış olan tek epidemiyolojik çalışmanın 
verileri ile de desteklenmiş olduğu şekilde “RSV Sezonu” olarak tanımlanan Kasım-Mart ayları arasında uygulanmalıdır. 
 



RSV PROFLAKSİSİ İÇİN TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ ÖNERİLERİ 

PALİVİZUMAB ( SYNAGİS ) KULLANIM ÖNERİLERİ 
  
1- Palivizumab kullanılması önerilen yüksek riskli hasta grupları: 
  
A- RSV sezonu başlangıcından önceki son altı ( 6 ) ay içinde kronik akciğer hastalığı ( KAH ) için özgün tedavi ( ek oksijen, bronkodilatör, düretik veya kortikosteroid ) 
gereksinimi olan, iki ( 2 ) yaşın altındaki çocuklar. 
    ● KAH tanılı hasta grubunun ikinci sezon için tedavi endikasyonu her hasta için hastanın durumu, izleyen neonataloji uzmanı tarafından değerlendirilerek konulmalıdır. 
Bu grupta ikinci sezon uygulamanın koruyuculuğu konusunda çok kuvvetli kanıtlar bulunmamaktadır. 
  
B- Gebeliğin 28.haftasında veya daha erken doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında bir ( 1 ) yaşından küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebekler. 
 ● Bu gruptaki bebeklere RSV immünoproflaksisi başlandıktan sonra, sezon sona ermeden 12 aylarını tamamlasalar bile proflaksi uygulamaları, sezon sonuna dek 
sürdürülmeli ve tamamlanmalıdır. 
  
C- Gebeliğin 29-32.haftası arasında doğmuş olan, RSV sezonu başlangıcında altı ( 6 ) aylıktan küçük olan KAH tanılı veya tanısız tüm bebekler. 
  ● Bu gruptaki bebeklere RSV immünoproflaksisi başlandıktan sonra, sezon sona ermeden altı ( 6 ) aylarını tamamlasalar bile proflaksi uygulamaları, sezon sonuna dek 
sürdürülmeli ve tamamlanmalıdır. 
  
D- RSV sezonu başlangıcında bir ( 1 ) yaşından küçük siyanotik doğuştan kalp hastalığı,konjenital kalp yetmezliği tedavisi gerektiren asiyonotik doğuştan kalp hastalığı ve 
orta-ağır derecede pulmoner hipertansiyonu olan bebekler. 
   ● Hemodinamik açıdan önemli değişikliğe yol açmayan sekundum tipte ASD, küçük VSD, pulmoner stenoz, komplike olmayan aort stenozu, hafif aort koarktasyonu ve 
küçük PDA’ sı  olan hastalarla konjektif kalp yetmezliği tedavisi gereksinimi olmayan cerrahi olarak tam düzeltilmiş durumdaki doğuştan kalp hastalığı olan hastalar ve 
tedavi gereksinimi olmayan hafif kardiomiyopatisi olan hastalarda palivizumab proflaksisine gerek yoktur. Proflaksi almaktayken açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda 
palivizumab serum konsantrasyonunda % 58 kadar bir düşüş gözlendiğinden, ameliyat sonrasında hastanın klinik durumu düzeldikten sonra proflaksi doz tekrarı 
önerilmektedir. 
  
E- İmmün yetmezlikli veya kistik fibrozlu çocuklarda palivizumab kullanımının önerilmesi için henüz yeterli kanıt yoktur. 
F- Palivizumab RSV enfeksiyonu tedavisinde kullanılmamalıdır. 
G- Palivizumab RSV nedenli hastane enfeksiyonlarının proflaksisinde kullanılmamalıdır. 
  
2- Palivizumab Kasım-Mart ayları arasında kabul edilen RSV sezonu boyunca, taburcu olacağı günden başlanarak bir ( 1 ) ay aralarla toplam beş ( 5 ) kez uygulanmalıdır. 
Örneğin Ocak ayında taburcu edilen 30 haftalık bir bebeğe Ocak, Şubat, Mart aylarında birer kez palivizumab yapılmalıdır. 
  
3- Palivizumab proflaksisi sürdürülürken RSV enfeksiyonu geçiren hastalarda, aynı sezonda RSV enfeksiyonu nedeniyle birden fazla sayıda hastaneye yatış ve aynı 
sezonda değişik RSV suşları ile yeniden enfeksiyon olasılığı göz önüne alınarak proflaksi sürdürülmelidir. 
  
4- 50 mg’lık liyofilize ticari preperatı olan Palivizumab ( Synagis ) koruyucu madde içermediğinden, sulandırıldıktan sonra en geç altı ( 6 ) saat içinde kullanılmalıdır. 
  
5- Palivizumab’ ın  kullanım dozu her ay için tek seferde 15 mg / kg, kullanım şekli  intramusküler enjeksiyondur. 
  
6- Palivizumab’ ın  hastalara uygulanan diğer aşılarla etkileşimi yoktur. Bir arada veya ardışıkyapılabilir. 
 



S harfi 
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1 AYLIK ÇOCUK 
•Yüzükoyun başını kaldırır 
•Yüze bakar 
•Objelere kısa süre fikse olur 
•Işığa ve sese duyarlıdır 
•Eller yumruk şeklindedir 

2 AYLIK ÇOCUK 
•Eller çoğu zaman açıktır 
•Kucağa alındığında başını 5 sn dik tutabilir 
•Yüzüstü yatarken başını 45 kaldırır 
•Gülümsemeye gülümseme ile yanıt verir 
•Objeyi 90 derece izler 
•Ses kaynağına bakar 

3 AYLIK ÇOCUK 
•Yüzüstü yatarken (ön kollarından destek alarak) başını 90 derecelik 
açıyla kaldırabilir 
•Oturtulduğunda başını 1 dk dik tutabilir 
•Objeyi tüm yönlerde tam olarak izler 
•Eline verilen objeyi kısa süre tutar 
•Anneyi tanır 
•Kendisine konuşulduğunda gülümser 
•Ellerini seyreder, yüze bakar ve ses çıkarır (mırıldanma dönemi)  
•Gülme vardır 

4 AYLIK ÇOCUK 
•Elini ağzına götürür 
•Objeye uzanır, yakalar ağzına götürür 
•Başını sese doğru çevirir 
•Baş kontrolü tamdır 
•Yüzükoyundan sırtüstü pozisyonuna dönmeye başlar 
•Orta çizgide parmaklar ile oynar 
•Agulamaya başlar  

6 AYLIK ÇOCUK 
•Sırtüstünden yüzüstü pozisyona dönebilir 
•Yüzükoyun yatarken baş ve omzunu kaldırır 
•Objeyi bir elden diğerine geçirir 
•Destekle oturur 
•Emekler 
•Sert gıdaları kendi eliyle yemeye başlar 

9 AYLIK ÇOCUK 
•Desteksiz oturur 
•Emekler 
•Tutunarak ayakta durmaya başlar 
•Bardaktan içebilir 
•Benzer heceli sözcükler söyler (de-de, ba-ba) (lalling dönemi)  
•Objeyi yere vurur 
•Bir küpü tutup diğerine uzanır 

12 AYLIK ÇOCUK 
•Ayakta durur 
•Yardımla yürür 
•Anlamlı 3-4 sözcük söyler (jargon dönemi)  
•Basit emirleri yerine getirir 
•Oyuncağı uzaklaşınca arar bulur 
•Yürümeye başlama yaşı hem bireysel gelişme, hem de çevresel 
faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir   

18 AYLIK ÇOCUK 
• Yardımsız ve dengeli yürür 
•Merdivenleri tırmanır 
•Sandalye üzerine çıkar, oturur 
•Topu atabilir 
•2-4 küplü kule yapar 
•Yemeğini yer, giysilerini çıkarır 
•Pekçok kelime söyler (tek sözcüklü cümlecikler dönemi)  
•2 sözcükle cümle kuraR 
• Kalemle çizgi çeker 

2 YAŞINDA Kİ ÇOCUK 
•Koşabilir, zıplayabilir 
•Merdivenleri inip, çıkabilir 
•Kapıları açar 
•4-6 küple kule yapar 
•Çemberimsi şekil çizer 
•Kaşık kullanır 
•3 sözcüklü cümle kurar (telgrafik konuşma)  
•Cisimleri atar 

SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ 



İLK İZLEMLER; 7-15.GÜN 

-YD metabolik taraması, K vit uygulaması ve özl evde doğumlarda tetanoz  

proflx alıp almadığı öğrenilmelidir 

-Bebeğin vücut ölçümleri yapılmalıdır 

-GKD için FM yapılmalıdır 

-Doğumsal kalp hst açısından üfürüm duyulmayabilir 

-Sürekli taşipneik YD larda doğumsal kalp hst açısından tetkik gerekir 

-Anlatılmalıdır; 

Günlük 400 Ü D vit dışında su dahil hiçbir besin verilmeden 

İlk 6 ay sadece anne sütü verilemesi 

Aşı programı ve aşılamanın önemi 

İlk günlerde bebeğin göğsünde şişme ve salgı olabileceği 

Kız çocuklarında vajinal akıntı olabileceği 

Ağlamanın her zaman açlıkla ilgili olmadığı 

İlk haftalarda uyku düzensizliği olabileceği 

Kundaklamanın sakıncaları 

İlk 1 ayda deri temizliğinin önemli olduğu 

Göbek düştükten sonra günlük banyoların faydalı olabileceği 

Bebeğin 10 yaşından küçük çocuklarla yalnız kalmaması gerektiği 

Yatağının sert olması gerektiği 

Yastık kullanılmaması gerektiği, 

1-6 ay ARASI İZLEMLER 

-Aşılamalar sonrası ortaya çıkan reaksyonlar sorgulanmalıdır 

-D vit’nin düzenliği verildiği kontrol edilmeidir 

-Anlatılmalıdır; 

Ailenin bebeğe yaklaşımı, diğer kardeşlerle bebek arasında ki ilişki 

Ailenin bebeği tanımasına yardımcı olunmalıdır 

Herbebeğin farklı bir kişiliği olduğu ve bebeğin diğer bebeklerle 
karşılaştırılmaması gerektiği 

Sosyal ilişkierin bebeğin gelişiimi açısından iyi olacağı 

Anne ve babanın bebeğin agulama şeklinde ki seslerine yanıt vermeye 
özen göstermesi 

Bu dönemde parmak emmenin doğal olduğu 

Bebeğin özl 4.aydan itibaren herşeyi ağzına götürebileceği, bunun bu 
yaşın özelliği olduğu 

7-12 ay ARASI İZLEMLER 
-Bu dönemde Fe eks. Açısından tarama yapılmalı. Ailenin alması gereken 
önlemler (Fe den zengin gıda verilmesi, çay verilmemesi) tartışılmalıdır 
-Bebeğin düzenli D vit aldığından emin olunmalıdır 
-Flor desteği bebeğin bulunduğu yer ve ailenin kullandığı su kaynağı göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmelidir 
-Bu dönemde ek besinlere geçiş ve ek besinler yazılı olarak aileye verilmelidir 
-Bebeklerin ağız ve dil kaslarını erişkin düzeyde kullanabilmesinin zaman 
alacağı anlatılmalıdır 
-Desteksiz oturmaya başlayan her bebeğin mama iskemlesinde beslenmesi 
gerektiği söylenmelidir 
-Bebeklerle birlikte kitap okumak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılması 
özendirimelidir 
-Bu dönemde süt dişleri çıkmaya başlayacağı için, çocuklarda; 

-Huzursuzluk 
-Ağızdan salya akması 
-Hafif ateş (38 derece altı) , olabilir 
-38 derece üzeri ateş ve sulu kaka yapmanın  diş çıkartılması ile ilgili 
Olmadığı ailelere anlatılmalıdır 

-İçi su dolu dişlikler dişetlerinde ki konjesyonu azaltabileceğinden 
önerilmelidir 
-Aynı nedenle diş etlerine sürülen jellerinde etkisinin kısa süreceği 
anlatılmalıdır 
-Bebeklerin ağız temizliklerine dikkat edilmesi stomatiti engeller 
-5-6 aydan büyük bebekler masa ve yataktan sık sık düşer. Aileler bu açıdan 
bilgilendirilmelidir 

1-3 yaş ARASI İZLEMLER 
-Bu dönem çocuğun bağımsız olma isteminin başladığı dönemdir 
-Çocuk bu yaşta en fazla benim ve hayır kelimelerini kullanır 
-Aile çocuğun yürümesine güvenliğini sağlayarak izin vermelidir 
-Çocuğun kendi kendine beslenmesi, gerektiğinde ona yardımcı olunması 
özendirilmelidir 
-Çevrede ilaç ve zehirli md ler bulundurulmamalıdır 
-Fındık , fıstık gibi maddelerin aspire edilebilme tehlikesi ailelere 
anlatılmalıdır 
-Çocuklar özl su birikintileri (su dolu kaplar) yanında bırakılmamalıdır 
-İkinci yılda iştah azalması doğaldır, aile çocuğu yemeğe zorlamamalıdır 
-WC eğitimi çocuktan talep gelmedikçe 2 yaşından önce yapılmamalıdır 
-Esnek, tabanı kaymayan, bileği saran, uzunluğu çocuğun ayağını 1cm aşan 
ayakkabılar giydirilmelidir 
-Öğle uykusu yararlıdır 
-Gece en geç 10 da yatırılmalıdır 

SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ 



4-5 yaş ARASI İZLEMLER 

-D vit desteğine devam edilmeli 

-Çocuğa adı-soyadı, telefon numarası ve adres öğretilmelidir 

-Düzenli diş fırçası kullanma ve zamanında uykuya yatma özendirilmelidir 

-Aile ile anaokulu konusu ve arkadaş ilişkileri tartışılmalıdır 

-Çocuk deneyimlerini anlatması için özendirilmelidir 

-Disiplin iyi davranışı ödüllendirme , kötü davranışda ödülü azaltma şeklinde 

olmalıdır 

-Çocuk yabancılarla ilişkiler konusunda uyarılmalı ve oyun oynarken 

denetlenmelidir 

-Ev işlerinde sorumluluk almalı 

-Öyle uykularını kesebilir 

-Kendi yatağında uyumalı 

-Cinsellikle ilgili soruları onun anlayacağı dilde cevaplanmalı 

-Dİşlerin düzenli fırçalanması alışkanlığı kazandırılmalı 

-Hiçbir sorun olmasa da bir defa diş hekimine gitmeli 

-Okula başlamadan önce görme ve işitme değerlendirilmesi yapılmalı 

6-10 yaş ARASI İZLEMLER 

-Bu dönem çocukların en sağlıklı oldukları dönemdir ve dr a daha za getirilirler 

-Okula uyum ile ilgili sorunlar olabilir 

-Çocuğun soru sormasına izin verilmeli, durumunu anlatmasına olanak tanınmalı 

-Aşıları okulda yapılmış çocukların aşıları tamamlanmalıdır 

-Spor yapması özendirilmelidir 

-Sabah kahvaltısı edebilmesi için erken yatmaıdır 

-Aile bireyleri bir arada sofraya oturmalıdır 

-Aşırı Tv izlenmesi önlenmelidir 

-Tüm aile bireylerinin katıldığı kitap okuma toplantıları yapılmalıdır 

11-18 yaş ARASI İZLEMLER 

-Vücut yapısı güçlenir, cinsel üretim yeteneği kazanır, soyut düşünce yeteneği belirir 

-Sosyal ilişkiler aile den daha geniş ufuklara açılır 

-Aile dışı erişkinler yaşamında önem kazanır 

-Çocuksudur, sürekli psikososyal desteğe gereksinim duyar 

-Başarılı olması için bağımsız deneyime, maceraya gereksinim duyar 

-Bu dönemde başlayan menstürasyon kızlarda demir gereksiniminin artmasına neden 

olur 

-Puberte ile hızlı büyüme evresine giren çocukta Ca gereksinimi artar 

-Bu nedenle puberte dönemince D vit takviyesi faydalıdır 

-Çocukların cinsel konularda ki bilgileri sağlıklı kayaklardan alabilmeleri için anne ve -

babalar bu konuda her zaman yardıma hazır oldukları mesajını iletmelidirler 

SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ 



•Kafa travması ile gelen çocukta Hiponatremi geliştiğinde bunun nedeni  serebral tuz kaybı mı yoksa uyg. 
ADH snd mumu ayırt etmek gerekir ; 
•Ayırıcı tanı da; Hiponatremi Düzeltildiğinde; 

•Fe ÜA (fraksiyone Ürik Asit atılımı) Normale dönerse (yani %10’nun altına düşerse bu uyg. ADH snd dur) 
•Normale dönmezse Serebral tuz kaybıdır 

 

FeÜA: (idrar ÜA Z Serum Cr) / (serum ÜA X İdrar Cr) 

SEREBRAL TUZ KAYBI – UYGUNSUZ ADH SND AYIRICI TANISI 



ÇOCUKLARDA SEPSİS EN SIK ETKENLER VE TEDAVİLERİ 

EN SIK ETKEN NADİR GÖRÜLEN ETKENLER 

YD 

Gr(-) enterik basiller 
E.Coli 
Klebsiella Pnömonia 

GBS (Strep. Agalacia) 
Listeria 

H.İnfluenza a-b 
Enterokok 
Strep. Hemoliticus 

1-3 AY 

H.İnfluenza b 
S.Pnömonia 
E.Coli 
GBS (Strep. Agalacia) 

Listeria 
Naiseria Menengitis 
Salmonella 

3 AY – 1 YAŞ 

S.Pnömonia 
Naiseria Menengitis 
H.İnfluenza b 

GAS (strep.piyogenes) 
S.Aureus 
Shigella 
Salmonella  

2 YAŞ – 5 YAŞ 
GAS (strep.piyogenes) 
Naiseria Menengitis 
H.İnfluenza b 

HASTANE KAYNAKLI 

Koag (-)staf. 
Staf epidermidis 
Staf saprofiticus 
S.Aureus 
Enterokok 
Pseudomonas Aeroginosa 
Klebsiella Pnömonia 
Akinetobakter 
Candida 

SPLENEKTOMİLİ HASTA S.Pnömnia, Salmonella 

KOMPLEMAN EKSİKLİĞİ Meningokok 

NEFROTİK SENDROM S.Pnömonia 

NÖTROPENİK HASTADA 
Gr(-) (Pseudomonas Aeroginosa, E.coli, Klebsiella, ) 
Gr (+) (Kog (-)staf , Strep. Hemoliticus) 
Mantarlar  



SEPSİS  
VE 

 ORGAN YETMEZLİK  
KRİTERLERİ 



YD DIŞI SEPSİS YÖNETİMİ 

0 – 5 DK : ŞOKU TANI 
Bilinç değişikliği, perfüzyon bzk, idrar miktarında azalma, KDZ>2 sn.  ABC bak hava yolunu aç, solunum sıkıntısı olmasa da yüksek konsantrasyonladarda oksijen ver. NG 
sonda ucunu hastanın burnunun ucuna tutarak oksijen verme, özellikle solunum sıkıntısı varsa MV düşün (KG normal olsa bile)  

5 – 15 DK : 1,5 DK DA IV DAMAR YOLU AÇAMAZSAN YA DA 3 DENEMEDE AÇAMAZSAN YA DA AÇILAMAMA OLASILIĞI YÜKSEKSE İO ŞOK MAYİ VER 
HİPOGLİSEMİ – HİPOKALSEMİYİ DÜZELT 

10 KG ALTINDA: 20 cc / kg % 0.9 NaCl  
10 KG ÜSTÜNDE : 400 cc/m2 % 0.9 NaCl 
Kalp ytm varsa: 10 cc/kg  

•Klinik düzelme yoksa aynı sıvı ikinci kez tekrar edilebilir. Eğer üçüncü kez şok sıvısına gereksinim duyulursa daha yavaş (genelde >30 dk) infüzyon yapılır. Sıvı 15 – 30 dk da gider. Sıvı 
miktarına klinik bulgular gözlenerek devam edilir. TA artma-KTA azalma-İdrar miktarında artma-Bilinç durumunda düzelme olmazsa 1 saatte max: 3 defa şoklanır. 1 defa da max: 500 cc ile 
şoklanır. İlk saat içinde 60 – 80 cc/kg’a kadar, ilk 6 saatte 200 cc/kg’a kadar arttırılabilir. 
•Şoktaki çocuk bozulmuş GFR’ye bağlı anüri ile birlikte olan ATN ve agresif resüsitasyonla gelişebilecek pulmoner ödem riski altındadır. AC ödemine dikkat edilir. AC ödemi bulguları: Jug. 
Venöz basınç artışı, yaş raller duyulması, S3 duyulması, HM de artma olması, Satürasyon düşüklüğüdür. 1 saat içinde >60 ml/kg sıvı alıp idrar çıkışı olmayan çocukta KKY gelişebilir. Soğuk 
sıvılarda hipotermi gelişebilir. Hipokalsemi gelişebilir. 
•Hipotansiyonu düzeltmek için veya kolloid (Albumin-Mannitol) için TDP verilmez hipotansiyon yapar. Hipovolemik şok gelişen sepsis olgularında 40-60 cc/kg sıvı verilmesine rağmen ŞOK 
düzelmemişse kolloid verilebilir.  

ŞOK DÜZELDİYSE YAKIN İZLEM 

ŞOK DEVAM EDİYORSA: SIVIYA REFRAKTER ŞOKTUR AŞAĞIDA Kİ TDV UYGULANIR 
İlk tercih DOPAMİN (GLİDOP 200/5 cc AMP S: 1 X 7,5 – 10 mcg/kg/dk) genel durum çok düşkünse dopaminden önce ADRENALİN (ADRENALİN 1 mg / 1 cc amp S: 0,05 – 0,1 
mg/kg/dk) dozlar hastanın yanıtına bakılarak 3-5 dk lık aralarla arttırıp-azaltılabilir 

ŞOK DEVAM EDİYORSA: SIVIYA REFRAKTER DOPAMİN DİRENÇLİ ŞOKTUR 

SOĞUK ŞOKTA: EPİNEFRİN 
Soğuk: perifer soğuk, KDZ > 2sn, TA düşük, KTA armış 

SICAK ŞOKTA: NOREPİNEFRİN 
Perifer sıcak, TA normal-yüksek  

SOĞUK ŞOK, NORMAL KB 
•MİLRİNON, AMRİNON,VAZODİLATATÖRLER, 
VOLÜM YÜKLE 

SOĞUK ŞOK DÜŞÜK KB: 
•VOLÜM YÜKLE, EPİNEFRİNİ ARTTIR 

SICAK ŞOK, DÜŞÜK KB: NOREPİNEFRİN,  
•VAZOPRESSİN, METİLEN MAVİSİ, ANJİOTENSİN 

ŞOK DEVAM EDİYORSA: PERSİSTAN KETAKOLOAMİN DİRENÇLİ ŞOK 

ADRENAL YETERSİZLİK OLASILIĞI VARSA HİDROKORTİZON VER YOKSA VERME 

•Adrenal ytm blg: Dehidratasyon: Hipotansiyon, Bulantı kusma, Karın ağrısı , Hipoglisemi , Açıklanamayan ateş, Hiponatremi , Hiperkalemi , Azotemi , 
Hiperkalsemi,  Eosinofili 

ECMO – ventriküler asist cihazları 



SEPSİSİ DÜŞÜNDÜREN KLİNİK BULGULAR 

STAB / STAB + PNL 
• > 0.2 İSE BAKTERYEL ENF. LEHİNE YORUMLANMALIDIR 

•steroid tedavisi alan çocukta WBC yalancı yüksek çıkar PNL 
hakimiyeti olur 

STEROİD EŞDEĞERLİĞİ 
25 mg kortizon 

20 mg hidrokortizon (kortizol) 

5 mg prednizolon veya prednizon 

4 mg metilprednizolon 

0.75 mg deksametazon 



YD SEPSİSİNDE TOLLNER SKORLAMASI 

Puan 0 1 2 3 
Deri renginde değişiklik Yok Orta Belirgin 

Periferik dolaşım bozukluğu Yok Bozuk Belirgin 

Hipotoni Yok Orta Belirgin 

Bradikardi  Yok Var 

Apne  Yok Var 

Respiratuvar distres Yok Var 

Hepatomegali  Yok >  

GİS bulgusu Yok Var 

Lökosit sayısı Normal Lökositoz Lökopeni 

Sola kayma Yok Orta Belirgin 

Trombositopeni  Yok Var 

Metabolik asidoz (pH) Normal > 7.2 < 7.2 

Toplam Puan 
•5-10 : Sepsis Olasılığı 
•> 10 : Sepsis 

TÖLLNER SEPSİS SKORLAMASI 



RODWELL’İN HEMATOLOJİK  SEPSİS SKORLAMASI 

Parametre  Bulgu  Skor  
Total WBC sayısı <=5000 1 

>25000  doğumda 
>30.000 12-24.saate 
>21.000  2.günden sonra 

1 

Total PMNL sayısı Hiç matür PMNL yok 2 
PMNL sayısı artmış veya azalmış 1 

İmmatür PMNL artmış 1 
İmmatür/total PMNL artmış 1 
İmmatür/matür PMNL >=0,3 1 
PMNL’lerde dejeneratif 
değişiklikler 

>= 3+ vakuolizasyon, toksik 
granülasyon, döhle cisimcikleri 

1 

PLT sayısı <=150.000 1 



SOLUNUM YTM DE AYIRICI TANI 



   Kardiyak  Pulmoner 

İstirahatte  rahat  sıkıntılı 

Ağlarken  artar  düzelebilir 

Hiperoksi testi yanıt(-)  yanıt(+) 

PCO2  normal  artar 

Üfürüm  +/-  - 

EKG   +/-  - 

Radyogram  +/-  + 

SİYANOZ KARDİYAK MI, PULMONER Mİ? 

   Periferik                       Santral 

Ekstremiteler soğuk   sıcak 

Mukoza  pembe   mor 

Kapiller doluş zayıf   normal 

PaO2  normal   düşük 

SİYANOZ SANTRAL Mİ, PERİFERİK Mİ? 



SPLENOMEGALİ 
YAKLAŞIM 



SPLENOMEGALİ AYIRICI TANISI-1 
•YD ve SOÇ dakosta altında ele gelebilir 

•Traube kapalı ise dalak 2 kat büyümüştür 
•Kosta altında ele gelen kitle var ancak traube açıksa SM değildir 



SPLENOMEGALİ AYIRICI TANISI-2 



ŞOK’a YAKLAŞIM 
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SEDİMANTASYONUN 
DÜŞÜK OLDUĞU 

HASTALIKLAR 

Polistemia vera 

Siroz 

OHA 

F1 eksikliği (Hipofibrinojemi) 

SEDİMENTASYONU ÇOK 
YÜKSELTEN HASTALIKLAR 

• Lenfoma 

• MM 

• TBC 

• RA 

• Polimyaljika Romatika 

• Temporal arterit 

• Dequervian Troiditi 

• Visseral Leishmaniazis 
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KaPalı  
Mğzamdan  
Calındı 

Nasıl 
Clitledin  
HCOam 
Mğzayı 

BOS’da 
yüksek 

PLAZMA’da 
yüksek 

Mg 
Kreatinin 

Glukoz 
Protein 
Kollesterol 
K-Ca 

•Protein H.içinde sentezlendiğinden H.içinde fazla 
•KŞ H.dışında ölçülür, Glikoz H.dışında fazla 



        
 Aşağıdakilerden en az biri mevcutsa, hastaya surfaktan verilir. 
1.SAT’a göre 28 hafta altı prematürelik durumunda*, 
2.Solunum sıkıntısı ve oksijen gereksinimi olan bir hastada P-A Akciğer grafisinde RDS görünümü mevcutsa, Ve/veya  

3.Solunum sıkıntısı ve oksijen gereksinimi olan bir hastada arteriyal kan gazında a/A oranı 0.30’un altındaysa,  
            
Ayrıca mekonyum aspirasyonuna sekonder solunum yetmezliğinde ya da intrauterin bronkopnömoniye sekonder solunum 
yetmezliğinde de uygulanabilir.  
 

* 28 hafta altı ancak hiç solunum sıkıntısı yok ve P-A Akciğer grafisi RDS ile uyumlu değilse verilmeyebilir. 
 
a/A = pO2 / [(7XFiO2) – pCO2] 

           Hastanın P-A Akciğer grafisi mutlaka orogastrik sonda yerleştirilmesinin ardından çekilir. 
           Hasta entübe değilse orofaringeal, entübe ise endotrakeal aspirasyon sonrasında hastanın toparlanmasına fırsat 
verildikten sonra, mümkün olduğunca kısa süre içerisinde arteriyal kan gazı alınır. Kan gazı alınması sırasında hastaya 
verilen FiO2 kaydedilir. a/A oksijen oranı hesaplanır.  
 

Örneğin; Hastanın kan gazında  
pH: 7.23 

pCO2: 50 

pO2: 60 

HCO3: 16 

BE: -6 

FiO2: %40  
a/A = 60-[(7X40)- 50] =60 /230 = 0.26 

* FiO2 Hood içerisi 5lt/dk  % 40 olarak hesaplanır. 

SURFAKTAN ENDİKASYONLARI ve UYGULAMA PROTOKOLÜ 



•Surfaktan buzdolabından çıkartılır. Avuç içerisinde çalkalanmadan ve köpürtülmeden ısıtılır. Vücut ısısına geldiğinde uygulanmaya hazır 
kabul edilir. Hasta entübe edilir. Mekanik ventilatör bebeğe uygun olarak ayarlanır ( Göğsü kaldıran PIP, 4-5 PEEP, satürasyonu  % 94 
üzerinde tutmayı sağlayacak kadar FiO2, spontan solunumunda 20 eksik solunum sayısı ).  
 

•Entübe edildiği endotrakeal tüp numarası ve kesildiği uzunluk kaydedilir. Örneğin 3.5 numara ve 11cm. den kesilmiş. Hasta endotrakeal 
olarak aspire edilir.  
 

•Steril koşullarda uygun boyutta nazogastrik sonda, steril pansuman seti içerisine açılır.  
 

•Endotrakeal tüp uzunluğundan 1 cm daha uzun olarak ( konnektör uzunluğu da eklenerek ) sterilite bozulmadan ölçülür ve steril bistüri 
ile kesilir ( Örneğin 11 cm ise 12 cm olarak). 
 

•Surfaktan kg/4 cc. olarak enjektöre çekilir. Hasta adı, kalan surfaktan miktarı ve açılma tarihi surfaktan üzerine not edilir ve artan 
surfaktan buzdolabına kaldırılır. Kesilen nazogastrik sonda enjektör ucuna takılır ve endotrakeal tüp içerisinden geçirilerek, toplam 
miktarın ¼’ü, yani bebeğin kilosu kadar cc. surfaktan yavaşça verilir ve 5-10 sn kadar ya da tüp içerisindeki surfaktan kaybolana dek balon 
ile uygun basınçta PPV uygulanır. 4 defada hastaya verilir.  
 

•Surfaktan öncesi hastaya gereken PIP değeri, surfaktan sonrası akciğer kompliyansı hızla düzelip pnömotoraksa neden olmamak için, 
hasta mekanik ventilatöre bağlanmadan önce ilk ayarlara göre test akciğerinde PIP 2cm H2O düşülür ve hasta bu yeni ayarlarla MV’e 
bağlanır.  
 

•Başlangıç modu, spontan solunumu var olan bebeklerde PTV ya da A/C olarak, olmayanlarda ise CMV olarak ayarlanır. Solunum sayısı 
hastanın solunum sayısından 20 kadar eksik olarak,  önce CMV’de ayarlanır, ardından mod PTV’ye alınır.  
 

•Hasta 1 saat PTV’de izlenir ve ardından SIMV’ye alınır. 2. saatte hastanın kan gazı tekrar alınır. Ayarlamalar yapılır. 6. saatte P-A Akciğer 
grafisi çekilir ve tekrar kan gazı alınır. Zorunlu kalınmadıkça 6. saat öncesi hastaya verilen surfaktanı aspire etmemek için hasta aspire 
edilmemelidir. 6. saat grafisine göre gerekirse tekrar surfaktan yapılabilir. 6 saat ara ile 3. bir kez surfaktan daha,  gerekiyorsa yapılabilir.  
•  
•*Surfaktan sonrası hızla akciğer direnci düşeceği için klinik PDA’ya dikkat edilmelidir. 

SURFAKTAN ENDİKASYONLARI PROTOKOLÜ 



Surfaktan verilmesi kararı verildiğinde, surfaktan dolaptan çıkarılarak elde çalkalanmadan tutularak ısıtılır. Mekanik ventilatör ve 
hortumları test balonu ile hazırlanır, çocuğun yaş ve kilosuna göre ayarlanır. Hasta entübe edilirken, gerekli malzemeler hazırlanır: 

● Uygun boyutta endotrakeal tüp, 
● Stile 
● Laringoskop 
● Aspiratör ( 100mmHg ) 
● Aspirasyon sondası 
● Fiksasyon bantları 
● Ambu ( Oksijen kaynağına takılı ve 5lt/dk akış hızı ile ) 
● Bebek için omuz altı yükseltisi 
● Steril eldiven  
 

Hasta ventilatöre bağlanarak uygun basınç ve oksijen tekrar ayarlanır. Entübe edildikten sonra eldiven değiştirilerek, steril ortamda ( 
eldiven içi veya steril yeşil ) kg/4cc Surfaktan dozuna göre 5 ya da 10 cc. Lik enjektör açılır. Surfaktan uygun dozda çekilir. Artan surfaktan 
flakonu için, üzerine açılış tarihi, hasta adı, kalan surfaktan miktarı yazılarak kapağı kapatılarak buzdolabına konur.  
 
Aspirasyon sondası bebeğin ETT tüpündeki kesilme son noktası üzerine bağlantı uzunluğu da eklenerek yapılan ölçüme göre aynı çaptaki ( 
3-,3.5 vs..) ETT ile dıştan steriliteyi bozmadan ölçülerek, steril bir bistüri ile kesilir. Sonda arka kapağı koparılır. Enjektöre sonda takılarak 
ucunca dek surfaktan ilerletilir.  
 
Bebek 6 saat boyunca aspire edilmemesi gerektiği için aspire edildikten sonra,  enjektöre çekilen surfaktanın ¼’ü ( bebeğin kilosu kadar 
cc )sonda enjektöre takılı olarak ETT içerisinden geçirilerek yavaş bir şekilde verilir. Ardından hasta ambu ile uygun basınçla ya da daha 
önce ayarlanmış mekanik ventilatör hortumuna bağlanarak, ETT içerisindeki surfaktan geri gelmeyene dek PPV yaptırılır. Ardından üç kez 
daha hasta nötral pozisyonda iken işlem tekrarlanır. Mekanik ventilatör ayarları uygun şekilde düşülerek hasta MV’e bağlanarak işlem 
tamamlanır. Mekanik ventilatör 1 saat PTV modunda, ardından hasta izin veriyorsa SIMV moduna geçilerek izlenir. 2. saat sonunda AKG 
alınır. 6. saatte P-A Akciğer kontrolü yapılır.  Çok gerekli olmadıkça hasta 6 saat aspire edilmez.  

SURFAKTAN ENDİKASYONLARI PROTOKOLÜ 



FENTANİL 
Fentanil 500mcg=10cc flakon 
Analjezik etkisi morfinden 100 kat daha güçlüdür. Sedatif özelliği yoktur. Yüksek dozlarda glottis ve göğüs duvarı kaslarında rigiditeye yol açar.  
Kısa süreli analjezi için : İV bolus 1-3 mcg/kg 
Uzun süreli etki için İV infüzyon: 1-2 mcg/kg/saat (maksimum 4-5mcg/kg/saat). Işıktan korunmalıdır. 
İzlemde;  Göğüs duvarı rigiditesi,  Glob vezikale ya da Generalize ödem gelişmesi durumunda doz azaltılır ya da kesilebilir.  Solunum depresyonu yapabilir. Ağrılı 
uygulama öncesi (toraks tüpü takılması öncesi vs…) İV bolus yapılabilir. Mekanik ventilatör izleminde İV infüzyon ile devam edilebilir. Tolerans gelişebilir.  
5 günden uzun kullanımda ani kesilmesi halinde yoksunluk bulguları oluşabileceğinden azaltılarak kesilmelidir. 
 
Fentanil uygulamaları için; 
Fentanil kırmızı reçete kapsamında bir ilaç olup, hasta tabelasına yazılması ve eczane tarafından verilmesi çok dikkatli bir şekilde ve kayıt altında yapılmalıdır.  
Fentanil dozu hesaplandıktan sonra perfüzör aletinin olmadığı durumlarda; Abbott ile sette çok miktarda ilaç kalmakta ve hastaya verilememektedir.  
 
Fentanil 100mcg=2cc 
1-2 mcg/kg/saat İV infüzyon yapılması gerektiğinde, örneğin 3 kg bir çocuk için 
3X1X24=72mcg yani 14.4 dzm gerekmekte, ancak sette kalan miktar (set önce yıkandığında 24 cc sıvı sette kalacak) hesaplandığında üç katı dozun eczaneden 
gelmesi gerekmektedir.  Bu durumda RPT şu şekilde yapılmalıdır.  
Fentanil 100mcg=2cc 
S: 1 X 43.2 dzm ( 14.4 dzm hasta için hesaplanan doz + 28.8 dzm sette kalacak kısım) 
36cc. % 5 dekstroz içerisinde saatte/0.5 cc gidecek şekilde( Sıvıdan 12 cc. si düşülsün ya da düşülmesin mutlaka belirtilmeli)  
 

MİDAZOLAM: 
Dormicum 15mg=3cc ampul, 5mg=5cc ampul 
Benzodiazepin türevi, Etkisi diazepamdan 2 kat daha kuvvetli 
0.05-0.15 mg/kg  doz İV olarak 5 dakikanın üzerinde verilir.  İM de verilebilir.  
 
Kontinü İV infüzyon 0.01-0.06 mg/kg/ saat 
İntranazal 0.2-0.3mg/kg/doz 
Sublingual 0.2mg/kg/doz  
Hipotansiyon, apne, solunum depresyonu yapabilir. 
Entübasyon sırasında hastayı sedatize etmek için ya da mekanik ventilatörle boğuşan bebeğin ventilatöre uyumunu sağlamak için kullanılabilir.  
Ekstübasyon öncesi mutlaka azaltılarak kesilmelidir. 

YENİDOĞAN VE PREMATÜRELERDE KULLANILAN SEDATİF VE ANALJEZİKLER 
PROTOKOLÜ  



ASFİKSİ 

NÖROLOJİK ZEDELENME 

SARNAT&SARNAT 



SEFAL HEMATOM KAPUT SUCSADENEUM 

SIKLIK DAHA SIK DAHA AZ 

YERİ PERİOST ALTI DERİ ALTI 

OLUŞUM ZAMANI 
DOĞUMDAN HEMEN SONRA YA DA 
DOĞUMU İZLEYEN 3 SAATİN SONRASINDA 

DOĞUMDAN HEMEN SONRA 

KAYBOLMA ZAMANI 
2 HF – 3 AY ARASINDA DOĞUMDAN SONRA İLK BİRKAÇ 

GÜNDE 

ÖZELLİĞİ 
SÜTÜRLERİ GEÇMEZ ve ETKİLENEN KEMİKTE 
SINIRLIDIR 

SÜTÜRLERİ GEÇER, YÜZE YAYILABİLİR, 
KULAKLARI ÖNE İTEBİLİR 

BAŞ DERİSİNDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ YOK MORUMSU RENK DEĞİŞİKLİĞİ VAR 

EŞLİK EDEN KIRIK VARLIĞI KIRIK GENELDE VAR KIRIK GENELDE YOK 

RÖNTGEN BLG 
İLERLEYEN EVREDE KEMİKLEŞEREK DİPLOE 
ARALIĞI GENİŞLEMESİ 

RÖNTGEN BLG YOK 

RİSK İHB, ŞOK, KIRIK,İKK,KOAGÜLOPATİ NAREN İHB– YOK 

TEDAVİ İHB GELİŞMEMİŞSE YOK İHB GELİŞMEMİŞSE YOK 

GÖRÜNÜM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T harfi 



TCA 

TUBULER FOSFOR REABZORBSİYONU 



TAMPON MAYİ 
• KŞ leri düşük seyreden hastalarda, glukozu yüksek olan tampon kullanılmalıdır; 5 gr Glukoz…1Ü İnsülin ile tamponlanmalıdır 
• KŞ leri yüksek seyreden hastalarda, glukozu düşük olan tampon kullanılmalıdır; 4 gr glikoz…1Ü İnsülin ile  tamponlanmalıdır 

 
• Tampon mayi çocuğun yaş grubuna, dehidratasyon durumuna göre her türlü mayi ile hazırlanabilir 
• Hangi mayiyi kullanacaksan SF ve Dextrozu ona göre hazırlayacaksın. Örneğin 1/1 mayi kullansaydık total sıvıyı 2’ye bölecektik 

 
• ÖRN: 

 KŞ leri yüksek seyreden olguda , 1200 cc 1/3 Smix ile, 24 saatte tamponlayacağız 
 1/3 lük mayide 1 kısım SF, 2 kısım %5 dextroz vardır 
 Yani 1200 CC 1/3 S mix de:  800 cc % 5 dextroz, 400 cc SF var 
 100 cc %5 dexstrozda 5 mg Glukoz varsa - 800 cc %5 dextrozda 40 mg Glukoz vardır 
 4’e 1 olarak tamponlamak istiyoruz (4 Glukozu … 1Ü insülin ile tamponlayacağız) 
 4 Glc; 1Ü İnsülin ile tamponlanırsa - 40 Glc kaç Ü insülin ile tamponlanır = 10 Ü İnsülin ile tamponlanır 
 İnsülin her zaman verilen  insülin ünitesinin 10 katı ile sulandırılır, SF ile sulandırılır, ayrı koldan verilir 
 Yani 10Ü insülin x 10 katı = 100 cc SF ile ayrı koldan gidecek 
 ORDER: 

1) Total mayi: 1200 cc 1/3 Smix + 24 cc KCl içine 
2) 10Ü insülin 100 cc SF içine S: 4,1 cc / saat (ayrı koldan gidecek) 
3) KŞ x 4 izlem (KŞ düzeyine göre mayide ki İnsülin dozu arttırılıp azaltılır) 
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TROMBOSİTOPENİDE Çevresel Kan Yaymasının Değerlendirilmesi 

Gerçek trombositopeni 

Psödotrombositopeni, trombosit 
satelletizmi, trombosit kümelenmesi 

Normal trombosit morfolojisi 

Dev trombosit, kalıtsal 
trombositopeniden şüphelenilecek 
bulguların varlığı 

İTP: İzole trombositopeni 
+ Diğer trombositopeni 
nedenlerinin olmaması 

İlaçlara bağlı 
trombositopeni 

Kalıtsal trombositopeni Gebelik 

Normal kan basıncı, 
proteinürinin olmaması 

Hipertansiyon, 
proteinüri, 
eklampsiye bağlı 
trombositopeni 

1. veya 2. trimestrda ciddi 
trombositopeni varlığı, İTP 
şüphesi 

2. veya 3. trimestrda orta 
derecede trombositopeni, 
gestasyonel trombositopeni  



TRANSÜDA-EKSÜDA AYRIMI 



TOROSENTEZDE AYIRICI TANI 



TRH UYARI TESTİ 
• Açlık gerekmez 
• Hasta troid hrm yada başka bir ilaç almamış olmalı 
• 0. dk: TSH – PRL al ardından 200 mcg ya da 7 mcg/kg IV ver (ampulü 0.2 mg/cc lik) 
• 20.dk: TSH – PRL al  
• 40.dk: TSH – PRL al  
• 60. dk: TSH – PRL al  

TAŞİKARDİ NE ZAMAN ACİLDİR 
• SOÇ > 220/dk 
• Bç > 180 



TORAKS TÜPÜ GÜNLÜK BAKIM PROTOKOLÜ 
 

Toraks tüpü pansumanı cerrahi kliniği tarafından günlük olarak yapılacaktır. 
 

Toraks tüpü ile izlenen olguların takip edildikleri servisde dikkat 
edilmesi gereken noktalar: 
• Kapalı su altı drenaj ( KSAD ) setinde osilasyon, fistül ve/veya tüpten getireni olması durumunda toraks tüpü çalışıyor 
demektir.  
• Bu durumda; 
Toraks tüpü ( KSAD ) Gomko tipi aspiratöre bağlanıp periyodik olarak veya saat başı 5-10 dakika normal aspiratöre bağlanıp 
aspirasyonların yapılması 
• KSAD setinin içindeki sütun yapan suyun herhangi bir şeklide dökülmemesi veya aspire edilmemesi 
• KSAD setinin cerrahi kliniğinin haberi olmadan klemplenmemesi gereklidir. 
• Toraks tüpünün gövdeye flasterle tespitli durumda olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle tespitin bozulması 
durumunda flasterlerin yenilenmesi ve/veya cerrahi kliniğine haber verilmesi,  
• Herhangi bir nedenle izlem sırasında toraks tüpünün dışarda olduğu görülürse tüp girişinin tamponla sıkı bir şekilde kapatılıp 
flasterlenmesi ve acil olarak cerrahi kliniğine haber verilmesi gereklidir. 
• Olgunun izlemi süresince ve/veya yatak değişimi sırasında KSAD içindeki suyun dökülmemesine,  
• Setin kalp seviyesi altında tutulmasına azami dikkatin gösterilmesi gereklidir. 
• Cerrahi kliniği tarafından istenmediği müddetçe, günlük izlemde acil durumlar dışında rutin akciğer grafisi çekilmemesi,  
• Olgunun grafisi ile birlikte değerlendirilmesi planlanıyorsa, grafi çıktıktan sonra konsültasyon isteminin gönderilmesi 
konusunda gerekli özenin gösterilmesi zamanın daha efektif bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.   
     



TESTLER 



AMBİGUS GENİTALİA b hCG uyarı testi 
Amb. Genitalia olgu, kr yapısı 46,XY ise bu test 5-alfa redüktaz eks  mi? Yoksa AİS ayırıcı tanısını yapar 

 

1. Bazal Testesteron ve DHT alını 
2. 5000 ü/m2 b-HCG IM tek doz uygulanır ve 24 saat sonra Testesteron ve DHT alınır 
 CHORAGON 5000Ü AMP  

 
• B HCG verilince yanıt varsa: 5alfa redüktaz eks ya da AİS 
• B HCG verilince yanıt yoksa: LH duyarsızlığı, Testesteron sentez kusuru 
• B-HCG verdiğinde T artıyor DHT artmıyorsa 5 alfa red. Eksikliğidir 
• B-HCG verildiğinde T de artıyor DHT da artıyorsa AİS dir 

GLUKAGON TESTİ 
BİLGİ:  
Hipoglisemide hiperinsülinemiyi diğer nedenlerden ayırmada kullanılır 
TESTİN YAPILIŞI 
• Açlık sonrası 0, dk bazal kan alınır 
• Glukagon 0,1 mcg/kg (max: 1 mg) IV ya da IM yapılır 
• 5-10-15-30-45-60. dakikalarda kan örneği alınır 
• Kan örneklerinde kan şekeri (gerekirse insülin ce C-peptit bakılır) 
YORUM:  
Normalde glukagon uyarısı sonrası KŞ 25 – 40 mg/dl ye yükselir, KŞ de aşırı artış, hiperglisemik 
yanıt hiperinsülinemiyi yansıtır. Glukojen depo hst da KŞ yükselmesi çok az ya da hiç yoktur 



LDOPA TESTİ 
•Gece açç kalması gerekmez ancak testi yaparken çocuk aç kalsın, çünkü madopar kusturur 
•Madopar 250 mg TB (L-dopa) 
•15  kg altına : 125 mg Madopar 
•15-30 kg arasına: 250 mg Madopar 
•30 kg üstüne : 500 mg Madopar ver 

0. dk: PRL – GH al, sonra Maodpar içir 
30. dk: GH 
60.dk: GH 
90.dk: GH al 

KŞ<50 şken GH,PRL, Kortizol artmışsa GH eks yoktur 

GH UYARI TESTİ 
•Çocuk gece 00:00 dan sonra aç kalır 
•Cebine 10 cc %10 dex koy 

•O.dk: KŞ (strip) – GH  – Kortizol – BK (KŞ) – PRL al, daha sonra yeni açılan damar yolundan ya da drekt IV olarak İnsülin 
enjektöründe 0.1 Ü/kg insülini SF ile sulandır ver. 
•30.dk: KŞ (strip) – GH  
•60.dk: KŞ (strip) – GH – Kortizol  
•90.dk: KŞ (strip) – GH  

•Eğer KŞ < 50 olmazsa 2. bir İnsülin dozunu 0,15 Ü/kg dan yap 
•KŞ 50 nin altına düştüğünde dextroz puşele, KŞ ni 50 nin altına indirmek demek testin amacına ulaştığının göstergesidir. Artık 
dextroz puşele, çocuğu riske atma, ama değerler görülsün diye testi sürdür 
•KŞ<50 şken GH,PRL, Kortizol artmışsa GH eks yoktur 



LHRH (GnRH UYARI TESTİ) 
•Açlık şart değil (BH testi ile yapılıyorsa şart) 
•0.dk: LH-FSH al, ardından LH-Rh ampulden 100 mcg total ya da 2.5 mcg/kg IV ver 
•15. dk: LH-FSH al 
•30.dk: LH-FSH al 
•60.dk: LH-FSH al 

OGTT TESTİ 
•T2DM, insülin direnci, jigantizm ya da akromegali tanısında 
•Çocuk 3-5 gn normal beslenir (kh dan zengin) 
•Testin yapılacağı gecenin akşamı 8-10 saat açlık gerekir 
•1.75 g/kg (max: 75 g) glukoz, %20 lik dextroz solüsyonu olarak 5 dk da ORAL verilir. 
•0-30-60-90-120. dk larda BK alınır ya da strip ile KŞ bakılır 
•0 ve 120. dakikalarda insülin bakılır (hormon tüpüne) 

TRH UYARI TESTİ 
• Açlık gerekmez 
• Hasta troid hrm yada başka bir ilaç almamış olmalı 
• 0. dk: TSH – PRL al ardından 200 mcg ya da 7 mcg/kg IV ver (ampulü 0.2 mg/cc lik) 
• 20.dk: TSH – PRL al  
• 40.dk: TSH – PRL al  
• 60. dk: TSH – PRL al  



U harfi 
Ü harfi 



US DE MAX ORGAN BOYUTLARI 

ÜSYE DE NE ZAMAN ANTİBİYOTİK VERİLMELİDİR 
1) 3-15 yaş arası çocuk ise 
2) 38 derecenin üzerinde ateşi varsa 
3) Ağrılı , özellikle servikalde LAM ları varsa 
4) Hapşırık ya da burun akıntısı yoksa 
5) Eksüdatif-kriptik tonsillit varsa 



UYGUNSUZ ADH SENDROMU  
NEDENLERİ 

PLAZMA OSM X İDRAR DANSİTESİ X 1/ İDRAR MİKTARI 



Uyg ADH DI 

serum Na+ 130 150 

idrar Na+ 60 40 

serum Osm 275 305 

idrar Osm 500 250 

idrar dansitesi 1020 1005 

idrar çıkışı (cc/kg/h) 1 3 

CVP 8 4 

ÜST HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU OLAN 
ÇOCUKLARDA ETİOLOJİK DEĞERLENDİRME 



• Arter ya da ven kateteri bebeğin kilosuna göre seçilir.  
• Set ve steril önlük, eldiven, maske, bone hazırlanır. 
• Kateter seti 
• Heparin flakon 
• Batticon 
• Serum fizyolojik ampul 10 cc 
• Steril spanç(5-6 adet) 
• 2cc. lik 2 adet enjektör 
• Kateter ( arter ve/veya ven kateteri ) 
• Kenarlı spanç 
• 4.0 atravmatik ipek 
• Üçlü musluk 

 
           Hastanın omuz göbek uzaklığı ve buna göre mezura ile ölçülerek cetvelden yüsek yerleşimli arter ve ven kateteri yerleştirme uzunluğu bir 

kağıda yazılarak hasta başına asılır. Enjektörler heparin ile yıkanıp, boşaltıldıktan sonra içlerine SF çekilir. Üçlü musluk ve kateterler bununla yıkanır.  
           Hastanın göbeği baticcon dökülerek geniş olarak iki kez sililinir. Kuruması beklendikten sonra sadece spanç ile silinerek batticon deriden 

uzaklaştırılır. Göbek etrafına deri üzerine kenarlıklı spançtan kesilen kenarlık geçirilerek bağlanır. Göbek 1cm yükseklikten kesilir. Kanama kontrolü 
spanç ve kenarlıkla yapılan turnike ile sağlanır. Delikli yeşil örtülerek, çamaşır pesleri ile göbek çevresi alan daraltılır. İki arter ve tek ven gözlemlenir. 
Önce ven kateteri, pensetle umbilikusun kaudale bakılan kısmından tutularak, varsa içerisindeki pıhtı alındıktan sonra, hesaplanan uzunluğa dek 
sokularak ilerletilir. Ucuna üçlü musluk takılr ve içi SF ile dolu enjektöre doğru kan çekilir.  Varsa gerekli kanların alımı için enjektörler steril olarak 
takan kişiye verilir ve kanlar alınır. Kateter portegü ile ipek iğne önce deriden geçecek şekilde geçirilerek, iplik kateter etrafında 5-6 kez dolaştırılarak 
sabitlendikten sonra tekrar öncekinin yanından iğne geçirilir ve 2-3 kez daha kateter etrafından geçirilmesi ardından 4-5 kez düğümlenir. Arter kanülü 
için de aynı işlemler benzer şekilde tekrarlanır. 

  
       Spanç hem arter hem de ven takılmışsa yakın iki yerden dikine kesilir ve kateterler bu kesiklere gelecek şekilde üzerleri spançla kapanır ve 

üzerine bir spanç daha konarark sıkı bir şekilde flasterlenir.           
        P-A Akciğer batını da içine alacak şekilde çekilir ve kateter doğru yerinde ise ilk 2 saat 15 dakika aralarla kanama kontrolü ardından tegaderm 

ya da drape ile sabitlenir. İki günde bir kateter takılma seviyelerine dikkat edilerek batticon ile pansuman yapılır. İlk 6 saat yakın kanama izlemi yapılır. 
Arter kateteri için 0.02 dzm heparin 12cc SF içerisinde saatte 0.5cc gidecek şekilde gönderilir. Ven kateterinden tedavi sıvıları üçlü musluk aracılığı ile 
verilebilir. 

             Kateterlerden kan alımı sırasında, kateter üçlü musluk kapağı açılır, steriliteye maksimum dikkat edilir. Uç kısmı Batticon ile ıslatılmış spanç 
ile silinir. Bir enjektöre 2cc kan çekilir ve ucu takılarak bekletilir. Alınacak tetkik kanı alınması ardından alınan önceki kan geri verirlir ve ardından 
yıkama amaçlı heparin ile yıkanmış enjektöre çekilmiş SF verilir ve kateter kapatılır. KŞ, PZ, APTZ kateterlerden bakılamaz.  

              Kateterler ihtiyaç olmadığı anda ya da 14-21 günde çıkartılmalıdır. 
 

UMBİLİKAL ARTER VEYA VEN KATATERİ YERLEŞTİRME PROTOKOLÜ  



V harfi 
W harfi 



VENTİLATÖR- MEKANİK VENTİLATÖR-CPAP-ÖZET - RAKKAMLAR 

•SOLUNUM SIKINTISI VAR MI BAK (öykü, inleme, çekilme, siyanoz) 
•ENTÜBE ET: Dikkat et: Bebeğin omuzlarının altına 2 cm yükseklik oluşturacak yastık koy, Laringoskop bıcağını kaldırırken alt dudaktan güç alarak kaldıraç hareketi 
yapma, Tüp uzunsa ve kısaltacaksan 13 – 15 cm arasından üstten oblik kes. 
•Entübe ettin, özefagusa girmişsin ambuladın mama geldi. Telaşla tüpü çekme aspire eder. Tüp yerinde iken tekrar laringoskopu tak bir tüp daha al özefagus bir 
önce ki tüle kapalı olduğundan trakeayı bulman daha kolay olacaktır. 2.tüpü tak ve ondan sonra özefagusa soktuğun tüpü çek. 
•Her entübasyon sanrası AC röntgeni çekerek tüp yerinde mi kontrol et 
•MV AYARLA: Öncesinde test balonu ile kontrolünü yap. Değerleri gir PİP: Göğüs kafesinin yeterli yükseldiği seviyeye göre ayarlanır, 1000 g ve altındakilerde : 14 
cmH2O, 1000-2000 g aras›ıdakilerde : 15-20 cmH2O, 2000 gr ve üzerindekilerde : 20-25 cmH2 olarak tutulur. PEEP: 4 – 5 , İnspiryum Time (Ti): 0,30-0,40, bu değer YD da 
0,38 isteniyor. Solunum Sayısı: 40/dk ya da çocuğun solunumundan 20/dk az olacak şekilde ayarlanır. Tabi ki bunu yaparken çocuğun yaşına ve kliniğine uygun normal 
bir değer seçilir, örneğin YD; 80 soluyorsa 60 yapılır ancak 40 soluyorsa 20 yapılmaz, FiO2: Tolere edilebileceği en düşük değerde tutulur, kan gazı ve pulse 
oksimetreye göre %21 ile 100 arası olabilir. Trigger duyarlılığı maximumda tutulur (MV deki trigger ayar düğmesinde değer rakkamsal olarak düştükçe duyarlılık artar 
unutma) 
•MV BAĞLA, BU ARADA SURFAKTAN VER : Önce sürfaktanı küvöz içi yada avuç içinde ısıt  Sürfaktanı uygun dozda enjektöre çek, 2-3 cc ver ambula…ver, 
ambula…ver…ambula… sonra PİP’i 2 düş 
•MV AYARLARINI KONTROL ET: MV ayarladıktan sonra ayarladığın parametrelerle mekanik ventilasyona başandıktan sonra göğüs hareketlerine ve solunum seslerine 
göre ventilasyon yetersizse birkaç solunumda bir PIP 1 cmH2O arttırılır, pulse oksimetrede SO2 < %88 ise yada siyanoz varsa her dakikada FiO2 %5 arttırılır. 
• KAN GAZI AL: Uygun parametreler belirlendikten sonra 20. dakikada ve daha sonra 4-6 saat aralarla arteryel kan örnekleri ile kan gazı al. FiO2, kan gazlarının sonucu 
beklenmeden pulse oksimetrede oksijen saturasyonu %88-95 arasında olduğu sürece her defasında %5 olmak üzere hızla azaltılır. Yirminci dakikada alınan dahil olmak 
üzere kan gazları normal s›nırlar içinde geldiğinde (PaO2: 50-80 mmHg, PaCO2: 35-50 mmHg, pH: 7.25-7.40), öncelikle her defasında 2 cmH2O olmak üzere PIP azaltılır 
ve solunum sayısı yeniden düzenlenir. pH >7.25 olduğu sürece PaCO2 55 mmHg olana dek kan gazları normal sınırlar içinde kabul edilir ve PIP azaltılır.  Mekanik 
ventilasyon süresince alınan kan gazlarında respiratuvar alkaloz (PaCO2 <35 mmHg, pH > 7.40) saptandığında, PIP 2 cmH2O azaltılarak 40 dakika sonra yeniden kan 
gazları değerlendirilir, alkaloz sürüyorsa parametre değişimi tekrarlanır. Respiratuvar asidoz (PaCO2 <60 mmHg, pH >7.25) varlığında ise aynı yöntemle, PIP 2 cmH2O 
arttırılır ve 40 dakika sonra yeniden kan gazlar› değerlendirilir (Bu s›rada tüpün yeri, tıkanıklığı ve ventilatöre ait sorunlar hızla gözden geçirilir. Bunlar yoksa surfaktanın 
tekrar dozunun gerekliliği, ek akciğer patolojileri, PDA y ada intrakraniyal patolojiler yönünden bebek değerlendirilir)  
•GELİŞEN SORUNLARA MÜDEHALE ET: CO2 retansiyonu varsa  Tüp tıkalımı?, Tüp yerinde mi ?, Bir AC’e mi girmiş? MV de kaçak var mı? Bu durumlar yoksa  
•CPAP:Basınç: 4-6 cm su, Gaz akım hızı: 5-10 L/dak, FiO2:  Bebeğin ihtiyacı kadar, Nem ve ısı: Optimal. CPAP’a rağmen 15 dakika içinde PaO2 yükselmezse basınç 2 cm su 
artırılır.  Max. basınç: 8 cm su kadardır. Buna rağmen yükselmezse FiO2 artırılır . 5-7 cm su basınçta FiO2  % 70 olmasına rağmen PaO2 yükselmezse bebek entübe edilip 
mekanik ventilasyona geçilmelidir. 
 



VENTİLATÖR- MEKANİK VENTİLATÖR-CPAP-ÖZET - RAKKAMLAR 

•MODLAR: 
•IMV:  
•MV belli hızda inspiryum yaptırır, aralarda hastanın kendi spontan  inspiryumu olursa ve bu da MV ün verdiği  inspiryuma denk gelirse MV hastanın  inspiryumunu 
destekler. MV ün verdiği inspiryum aralıkları düzenlidir 
•P – SIMV: 
•MV belli hızda  inspiryum yaptırır, hasta soluduğu anda MV ün  inspiryum zamanına denk gelsin gelmesin hastanın  inspiryumunu destekler. Bu nedenle  MV’ün 
inspiryum  aralıkları düzensizdir. Bu yöntem hastanın solunum işini azaltır. MV; hasta ne kadar  inspiryum yaparsa o kadar destekler, hastanın  inspiryumu durunca MV 
ün desteği de durur (bu AC moddan farkıdır). P – SIMV de ki “P” ET ve devrede ki rezistansı yener 
•AC: 
•MV ün yaptıracağı  inspiryum  hastanın  inspiryumuna ayarlıdır. Hasta  inspiryum  yaparsa hastanın  inspiryumunu destekler, hasta  inspiryum  yapmazsa kendi  
inspiryum  vermez. Hasta  apneye girerse MV bunu algılar ve kendisi  inspiryum yaptırır. MV hastanın  inspiryumunu desteklerken ayarlanan süre boyunca destekler, 
süre dolduğuda hastanın Bu mod hastanın solunum işini SIMV kadar azaltmazu devam etsede onu desteklemez ve süre bittiğinde verdiği  inspiryumu keser. Bu yüzden 
bu mod hastanın solunum işini SIMV kadar azaltmaz 



MEKANİK VENTİLASYONDA SIK GÖRÜLEN ALARM DURUMLARI VE ÇÖZÜMLERİ  

Alarm Neden Öneri-Çözüm 

Alarm  durumu veya anormal dalga şekli bulunan  

tüm durumlarda. 

- Ventilasyon ve oksijenizasyondan emin olmak için önce hastayı değerlendirin  

- Gerekirse hastayı ventilatörden ayırın ve FiO2 yi artırarak hastayı manuel 

solutun 

- Alarm parametrelerinin uygun şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. 

- Problemin nedenini belirledikten sonra etkeni ortadan kaldırın 

Düşük gaz basıncı 

veya güç giriş 

alarmı 

Merkezi gaz basıncında yetersizlik 

- Duvar bağlantısı veya hava kompresöründen gaz kaynağını kontrol edin.  

- Elektrik güç kaynağını kontrol edin. 

- Ventilatöre bağlı basınç hortumlarını kontrol edin. 

- Gerekirse cihazı yeniden çalıştırmayı deneyin. 

Yüksek basınç 

alarmı 

Hava yolunda, tüpte sekresyon  

- Hastanın tüpü ısırması 

- Tüpün kıvrılması 

- Endobronşial entübasyon 

 - Bronkospazm, sıvı yüklenmesi, atelektazi gibi 

hava yolu direncini artıran veya kompliansı 

düşüren durumlar  

- Pnömotoraks  

- Havayolunu ve ET tüpü aspire edin 

- ET tüpün pozisyonunu kontrol edin. 

- Kafı  birkaç defa şişirip indirerek endotrakeal tüpe yeniden pozisyon verin 

- Hastaya pozisyon verin 

- Hastanın ventilatörle eş zamanlı soluduğunu kontrol edin 

- Oto-PEEP gelişip gelişmediğini kontrol edin 

- Sedasyon-analjezi ihtiyacını belirleyin 

- Bronkodilatatör tedaviyi düşünün 

- Pnömotoraks  için acil müdahale 



MEKANİK VENTİLASYONDA SIK GÖRÜLEN ALARM DURUMLARI VE ÇÖZÜMLERİ  

Alarm Neden Öneri-Çözüm 

Düşük basınç veya 

düşük tidal volüm 

alarmı 

Ölçülen PIP basıncı şu sebeplerle 

ayarlanandan daha düşüktür:  

- kafta kaçak 

- hasta devresinde kaçak 

- bağlantılarda problem 

-ET tüp yerleşiminde problem 

-yetersiz akım 

- Hasta devresinde kaçak olup olmadığını kontrol edin. ET 

tüpün, kaf basıncını kontrol edin. Tüp pozisyonunu doğrulayın.  

-Bağlantıları kontrol edin, gerekirse tekrar yapın 

-Devrelerde bir tıkanıklık veya sıvı birikimi olup olmadığını 

kontrol edin 

-Hastayı balon maske ile manuel solutun, daha yüksek basınca 

ihtiyaç duyuyor olabilir  

Apne alarmı 

-Hangi modda olursa olsun hastanın 

spontan solunumu yok  

- Hasta eforu minimal 

-Tetikleme hassasiyeti uygun ayarlanmamış 

-Hasta apneik mi belirleyin, gerekirse hastayı uyandırın 

-Kaçak var mı kontrol edin 

-Kontrollü modlarda ise backup ayarlarını gözden geçirin 

-Hastanın eforu çok düşükse zorunlu modlardan birine geçişi 

düşün 

-Ventilatörün hasta eforunu saptayabildiğinden emin olmak için 

duyarlılık ayarını kontrol edin 

Yüksek tidal hacim 

alarmı 

-Hasta daha fazla hacimde hava almaya 

çalışıyor 

-Tidal volümü veya 

- Akış hızını artırın 



Y harfi 
Z harfi 



ÇOCUK YOĞUN BAKIM GÜNLÜK DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ 

GENEL 

DURUM 

Genel durum: 

Bilinç: 

Hidrasyon: 

DERİ  

T/T: 

PTÖ / Bifisür ödem: 

Solukluk: 

Gri cilt rengi: 

Siyanoz: 

Beneklenme: 

Cutis marmoratus, , Peteşi, Ekimoz : 

VİTALLER  

Ateş : 

TA : 

KTA: 

DSS:  

NÖROLOJİK 

SİSTEM  

Glaskow: E   V     M 

Kas gücü: 

DTR: 

Patolojik rflex:  

Pupiller: 

D-İ Işık refleksi: 

Ajite / Apatik: 

SOLUNUM 

SİSTEMİ  

İnleme: 

Solunum sesleri: 

Çekilmeler (İK-SC-TS-BKS): 

RENAL  

Aldığı: 

Çıkardığı: 

Balansı: 

Diürezi: 

KVS  
Ritm: 

Üfürüm:  
BATIN  

BS: 

Rebound-Defans: 

HSM: 

Accit, Ele gelen kitle:  

TEDAVİSİ 
 

, 

BESLENMESİ 



YENİDOĞANDA NORMAL DEĞERLER – LABORATUVAR DEĞERLERİ 
(klinikle korele olmayan raslantısal saptanmış sonuçlarda hastanın tekrar değerlendirilmesi şartıyla ) 

RETİKÜLOSİT (Rtc) 7’ye kadar normal 

TSH (5/365 günlük iken) 15 – 20 arasında kontrol al, 15 üzerinde 1 hf sonra kontrol gör, 20 nin üzerinde tdv başla 

FT4 (5/365 günlük iken) < 0,9 ise kontrol gör 

PROKALSİTONİN 
YD da ilk 48 saatte 5 ve 5 in altı normal  
bu durumda kontrol görmene gerek yok, 48 saatten sonra ki düzeyler diğer yaşlarla aynı 

POTASYUM (K) 6 ya kadar normal, Hemolizli kan, tekrar kan örneğine gerek yok 

QTc 0.50’ye kadar normal 

RENAL PELVİS AP ÇAP 5 mm ye kadar normal 

G6PD 7 nin altında ise anlamlı, 7 nin üstü normal 



YARIK DAMAK DUDAKTA EŞLİK ETMESİ MUHTEMEL HAST (SIKLIK SIRASI) 

1. Ekstrakranial iskelet sistemi malformasyonları (kalça US, kemik Grafileri, ortopedi kons) 
1. El parmak malf 
2. DKD 

2. MSS (Kranial US, BT, MR, EEG) 
1. Motor mental retardasyon 
2. Hidrosefali 

3. Karın ön duvarı malf (yüzeyel doku US) 
1. İng herni 

4. KVS malformasyonları (EKO) 
1. VSD 
2. PS 
3. PDA 

5. Ürogenital sistem malf. (FM – Ç.cerrahi kons) 
1. Hipospadias 

6. Eşilik eden snd 
1. Pierre robin 
2. Van Der Woude 
3. EEC (ektrodaktili ektodermal displazi) 



YDS DA FOTOTERAPİ / KAN DEĞİŞİMİ SINIRLARI 

0-24 saat de gelen YD da FS/ES belirleme kuralları; 
• 0-24 saatte ki sarılık patolojik sarılıktır ve kernikterus riski yüksektir 
• Hasta gelir gelmez kan istemi yapılır, aileye donör bulması söylenir 
• Hastaya saatlik T.bil ve Htc takibi yapılır. 
• Kan yaklaşık 2-3 saatte hazır olur (donör hemen bulunur ise)  
• Bu esna da 2 veya 3 Tbil değeri görmüş olursun 
• Kan hazır olduğunda değerlendir; 
• YÜKSELME VARSA KAN DEĞİŞTİR, DÜŞME VARSA İZLE 

• Rh - ABO uygunsuzluğu SONUCU HEMOLİZ BLG VARSA (örn: DC + ise) 
• Sepsis 
• DİC varsa,  

bu durumlarda FS/ES 2 puan düşük alınır 

VÜCUT 

AĞIRLIĞI 
24 – 48 saat 48 – 72  saat > 72 saat 

<1000 4 /10 5 / 11 6 / 12 

1000-1500 5 / 12 7 / 14 8 / 16 

1500-2000 7 / 15 9 / 16 10 / 17 

2000-2500 8 / 17 12 / 18 14 / 19 

> 2500 12 / 18 15 / 20 17 / 22 



YDS DA BİLİRÜBİN / ALBUMİN ORANI 
(kan değişimi gerekiyorsa) 

> = 38 hf klinik iyi ise > 8 anlamlı 

35 – 37 hf, klinik iyi ise 
> 7.2 anlamlı 

> = 38 hf riskli ise 

35 – 37 hf, riskli ise > 6.8 anlamlı 

YDS DA KAN DEĞİŞİMİNDE İSTENECEK KAN MİKTARI 

180 cc / kg 

YDS DA KAN DEĞİŞİMİNDE Ca NASIL VERİLİR 
•Her 100 CC kan değişiminde (yani her 10 turd 1 cc Ca glukonat enj çekilir üzerine 9 cc kan 
çekilir 10 cc ye tamamlanır ve bradikardi, aritmi dinlenerek umblikal kataterden verilir) 

YDS DA NE ZAMAN İVİG VERELİM 
1)DC (+) + ABO – Rh UYG VARSA (T.BİL – HTC DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN) 
2)DC (+) + aşağıda ki hemoliz klinik ve LAB blg varsa 

• TİT: ürobilinojen + 
• HMG: Anemi, Htc: düşük, D.Rtc > %7 
• PY: Sferositoz , fragmente eritrosit , terget cell,  poikromazi (soulukluğu farklı) 

3)DC (-) + PY-Hmg-Klinikte da ağır hemoliz blg var ise 
 
 0.5 – 1 g/kg/G verilir, gerekirse 12 saat sonra tekrarlanır 
 Önce IVİG verilir sonra ERT takılır ya da exchange yapılır 



ABO – Rh UYGUNSUZLUĞU 

ANNE BEBEK 

0 A-B-AB 

- + 

(YDS)  
ABO – Rh 

UYGUNSUZLUĞU 

Kan grubu ismini antijeninden 
alır. İsminin tam tersi antikor 
taşır. O da antijen yok antikor 
çoktur. Rh uyg ilk gebelikte 
görülmez, ABO uyg ilk gebelikte 
görülür. ABO Rh ile beraberse 
hemoliz daha hafiftir 



YDS DA , UZAMIŞ SARILIK DEMEK İÇİN 
•2 HF NIN ÜZERİNDE İHB İLE GELEN BİR TERM YD da, 
•3 HF NIN ÜZERİNDE İHB İLE GELEN BİR pre TERM YD da, 

T.bil > = 10 ise UZAMIŞ SARILIKTIR 
Rtc – G6PD – TFT – TİT – İDRAR KAB – İDRARDA REDÜK. MD bakılır. 
Galaktozemi uzamış sarılık yapan ES metabolik hst 

YDS DA İKTERİN YERİNE GÖRE TAHMİNİ BİLİRÜBİN DÜZEYİ (KREMER KURALI) 

BAŞTAN UÇLARA: 
•YÜZ:6 
•GÖĞÜS VE KARIN ÜSTÜ:9 
•KARIN ALTI UYLUKLAR: 12 
•KOLLAR BACAKLAR:15 
•ELLER AYAKLAR: >15 



ZEHİRLENMELER 



Özgül Yöntemler-Toksikolojik Analiz 
İdrar ve kan örneklerinde bilinmeyen zehirlenme etkeninin nitelik ve niceliğinin belirlenmesi için özgül yöntemler olmasına karşın, ülkemizde bu yöntemler henüz 
uygulanmamaktadır. Bazı kuşkulanılan zehirlerin (kanda salisilat, parasetamol, antiepileptikler, digoksin, etil alkol, metanol, pseudokolinesteraz aktivitesi, idrarda esrar, 
kokain, eroin, amfetaminler gibi) kanda veya idrarda donanımlı sağlık merkezlerinde varlığının kesinleştirilmesi ve düzeylerinin ölçümü olasıdır. Zehirlenmelerin çoğunda 
kan veya idrarda zehirin olduğunun saptanması uygulanacak tedaviyi etkilemezken; salisilat, alkol (metanol, etanol,etilen glikol) parasetamol, teofilin, digoksin, ağır 
metal zehirlenmelerinde antidot verilmesi ve atılmanın artırılması için uygulanacak yöntemlerin uygulanmasında belirleyicidir. 
    
Diğer Laboratuar İncelemeleri 
Yapılabiliyorsa laboratuvar incelemeleri için örnek alınır ve gönderilir. Sonuçları beklenmeden hemen destekleyici tedaviye başlanır. EKG, kan şekeri, elektrolitler, kan 
gazları, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri tanıya yardımcıdır. Direk karın grafisinde bizmut, kalsiyum karbonat, demir tabletleri, kurşun, disk piller gibi metalik yabancı 
cisimler, potasyum tabletleri, cıva ve narkotik madde paketleri opasite verirler. Öz kıyım girişiminde bulunan ergen kız hastalardan gebelik testi istenmelidir.     
 
Zehirin Vücuttan Uzaklaştırılması  
Deriden uzaklaştırma: Kişisel güvenlik önlemleri alınır (eldiven, maske ve gözlük). Tüm giysiler çıkartılır, Göbek, tırnak içleri, saçlar ve tüm vücut su ve sabunla en az 30 
dakika yıkanır. Basınçlı su ve krem kullanılmaz.  
Gözden uzaklaştırma: Kontakt lensler çıkarılır, hemen yıkama işlemine başlanır. Ringer laktat, serum fizyolojik ya da çeşme suyu ile en az 20 dakika yıkanır. Her bir göz için 
en az 1 L kullanılır, nötralizan madde kullanılmaz. Kornea zedelenmesi kuşkusu varsa göz kapatılmaz ve göz hastalıkları uzmanına gönderilir.  
Solunum yoluyla maruz kalım varsa, hasta ortamdan uzaklaştırılır, oksijen verilir. Hava yolu tıkanıklığı yapabilecek nedenler açısından izlenir. İlerleyici hava yolu 
tıkanıklığının nesnel  bulguları varsa erken entübasyon düşünülür. 
 
Gastrointestinal kanaldan uzaklaştırma 
•Kusturma:  Bilinen en iyi kusturucu  ipeka şurubu olmasına karşın kolay bulunamaması ve kusturma sonrası gelecek aşamaları geciktirmesi nedeniyle artık 
önerilmemektedir. 
•Mide Yıkaması: Zehirin uzaklaştırılmasındaki etkinliği tartışmalıdır. Zehir ağız yoluyla alındıktan sonra 1 saatten az süre geçtiyse (enterik kaplı, sürekli salıveren ya da 
mide boşalmasını geciktiren ilaçlar alındıysa daha sonra da yıkanabilir), alınan etkenin zehirleme gücü yüksekse, toksik miktarda ise ve aktif kömürün bağlamadığı zehiri 
aldıysa mide yıkaması yapılabilir.  
Aşağıdaki durumlarda yapılması sakıncalıdır: 
•Sağlık merkezi dışında yapılması 
•Bilinç değişikliğine ya da kısa sürede bilinç kapanmasına neden olabilecek zehir alımı (entubasyon sonrası yıkanabilir) 
•Konvülziyon geçiriyor olma ya da geçirme olasılığı 
•Kostik madde alımı 
•Paket halinde kötüye kullanılan madde alımı 
•Aspirasyon riski yüksek hidrokarbon alımı 
•Zehirli olmayan madde alımı 
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Yöntem:  
Mutlaka orogastrik tüp (çocuk: 24-28 F) kullanılır. Yıkama sıvısı yalnızca SF ya da ½ SF olmalı, sıvı soğuk olmamalı, en iyisi vücut ısısında olmalıdır. Musluk suyu ile özellikle 
küçük çocuklarda hipotermi ve hiponatremi olabileceği unutulmamalıdır.  
Yapılacak işlem konusunda hasta bilgilendirilir. Bilinci kapalıysa entübe edildikten sonra yıkanır. Hasta sol yan ve hafif baş aşağı yatırılır. Yaşına uygun orogastrik tüp 
seçilir. Tüpün üzerinde ilerletileceği uzunluk (çene-ksifoid arası) ölçülerek işaretlenir. Tüpü kayganlaştırmak için su ya da SF ile ıslatılır. Tüp yutturulurken sık sık 
yutkunması istenir. Tüpün midede olup olmadığının anlaşılabilmesi için stetoskop ile epigastriyumu dinlerken tüpten hava verilir ve ses gelip gelmediği kontrol edilir. 
Yıkama işlemine başlamadan önce toksikolojik inceleme için örnek alıp saklanır.  
 
Aktif Kömür (Char Flo® 240 ml sıvı hacminde 50 gr aktif karbon): Bir çok toksin ve maddeyi bağlayarak gastrointestinal kanaldan emilimini önler.  Alınan etkenin 
zehirleme gücü yüksek, miktarı fazlaysa ağız yoluyla zehirlenmeyi izleyen ilk 1 saat içinde verilir. Yinelenen dozda aktif kömür verilmesinin yararlı olabileceği zehirler, 
fenobarbital, teofilin, trisiklik antidepresanlar, digoksin, karbamazepin, dapson, nadolol, salisilat, siklosporin, propoksifen ve fenitoindir. Hava yolu korunmuyorsa, mide 
barsak sisteminde mekanik/paralitik tıkanıklık varsa, kostik madde alınmışsa ve endoskopi yapılacak hasta ise aktif kömür verilmemelidir. Aktif kömür alkaliler, siyanür, 
etanol ve diğer alkoller, florür, ağır metaller (demir, kurşun, lityum), potasyum ve bromürü bağlamaz. Eucarbon® tablet çok az aktif kömür içermesi nedeniyle aktif 
kömür yerine kullanılmamalıdır. Tek dozda verildiğinde1-2 g/kg ağızdan verilir. Toz biçimindeki aktif kömür 1 su bardağı (240 mL) su içine önerilen dozda eklenerek iyice 
çalkalanır. Aktif kömürün itici görüntüsünü engellemek için içi görünmeyen bir bardakta ve pipet ile verilmelidir.  
Tekrarlanan dozda aktif kömür 0,25-0,5 g/kg (en fazla 50g/saat) 2-6 saatte bir olacak biçimde uygulanır ve ilk dozla birlikte katartik de verilir. İçinde sorbitol olan 
ürünlerde buna gerek yoktur 
 
Katartikler: Ciddi sıvı elektrolit kaybına yol açabileceği için rutin olarak kullanılmamalıdır. Yalnızca yineleyen dozlarda aktif kömür uygulamasında tıkaç oluşumunu 
önlemek için verilir. Tıkaç oluşumu ya da paralitik ileus, ishal, hipovolemi, barsak perforasyonu, karın travması, böbrek yetmezliği (magnezyum içeren katartikler) 
durumunda kesinlikle uygulanmamalıdır. En güvenilir katartikler sorbitol ve magnezyum sülfattır. Tek başına Sorbitol Türkiye’de yoktur, jel aktif kömür içinde 
bulunmaktadır. Magnezyum sülfat, 250 mg/kg, en fazla 3 g ağız yoluyla verilir.  
Tüm Barsak İrigasyonu: Sürekli salıveren, enterik kaplı ilaçlar, paketlenmiş maddelerle (eroin, kokain gibi) ve aktif kömür tarafından bağlanmayan maddelerle (lityum, 
kuşun gibi) zehirlenmelerde uygulanır. Mekanik barsak tıkanıklığı ve perforasyon, kostik madde alımında ve hava yolu güvenliğinin sağlanmadığı durumlarda uygulanmaz.  
(Golytely® Barsak Temizleme Tozu) 500 mL/saat dozda ağız yolu veya nazogastrik tüp ile 4-6 saat boyunca verilir. Rektal sıvı temiz gelinceye kadar sürdürülür.  
  
Atılmanın Artırılması 
Zehir emildikten sonra vücuttan atılmasının artırılması için kısıtlı sayıda zehirlenmede ve donanımlı sağlık kuruluşlarında çeşitli yöntemler uygulanır. Zehirin 
farmakokinetik ve toksikokinetik özellikleri iyi bilinmelidir.   
 
İleri Uzaklaştırma Yöntemleri    
İdrarın alkalinizasyonu: Fenobarbital, klorpropamid, salisilat, herbisid (2-4-D) 
Hemodiyaliz: Salisilat, metanol, etilen glikol, izopropanol, lityum, teofilin, bromür, valproik asit, aminoglikozidler, atenolol, sotalol, trikloroetanol 
Hemoperfüzyon: Salisilat, teofilin, valproik asit, amatoksin, aminoglikozidler, atenolol, karbamazepin, dizopramid, meprobamat, fenobarbital, fenitoin 
Hemofiltrasyon: Metotreksat, prokainamid, parakuat 
Plazmaferez: Amatoksin, tiroksin, vinkristin 
Özgül Antidotlar  : Zehir emilmeden önce ya da çoğunlukla emildikten sonra etkinliğini ortadan kaldıran ilaçlardır. Her zehirlenmenin antidotu yoktur. Antidotu olan 
zehirlenmelerde de antidotun uygulanması gereken durumlara uyulmalıdır. 
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ANTİDOT  KULLANILDIĞI ZEHİRLENME 

Atropin 

Organik fosforlu ve karbamatlı insektisitler 
Alfa-2 agonistler (klonidin, guanabenz, guanfasin) 
Alzheimer ilaçları (donepezil, galantamin, rivastigmin) 
Pridostigmin 
Bradiaritmi yapan ilaçlar (beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri, kardiyak glikozitler) 
Kolinerjik agonistler (betanekol) 
Muskarin içeren mantarlar (Clitocybe ve Inocybe) 
Sinir gazları (sarin, soman, tabun, VX) 

Dikobalt EDTA Siyanür 

Siyanür Antidot Kiti  Siyanür 

Hidroksikobalamin Siyanür 

Botulinum antitoksini Botulizm 

Dantrolen Malign hipertermi ve nöroleptik malign sendrom 

Deferoksamin Demir 

Diazepam, midazolam Stimulanlar, sedatif-hipnotik yoksunluk sendromları 

Dimerkaprol (BAL)  Arsenik, altın, kurşun, civa, bakır 

DMSA (Succimer®) Kurşun ve diğer metal zehirlenmeleri 

Biperiden, Difenhidramin  Ekstrapramidal ilaç reaksiyonları 

Digoksin bağlayan antikor  Digoksin, dijitoksin ve diğer kardiyak glikozitler 

Penisilamin Bakır, kurşun, arsenik, cıva 

Etanol (oral ve parenteral) Metanol, etilen glikol 

4-metil pirazol (fomepizol) Etilen glikol, metanol 

Flumazenil Benzodiazepinler 

Folinik asit Metanol, metotreksat 

Glukagon Beta blokör, kalsiyum kanal blokörü, hipoglisemik ilaçlar 

Kalsiyum disodyum EDTA Kurşun, çinko tuzları 

Kalsiyum glukonat Oksalat, florür, hidroflorik asit, etilen glikol, kalsiyum kanal blokörleri, hipomagnezemi  

Metilen mavisi Methemoglobinemi 



ANTİDOT  KULLANILDIĞI ZEHİRLENME 

Flumazenil Benzodiazepinler 

Folinik asit Metanol, metotreksat 

Glukagon Beta blokör, kalsiyum kanal blokörü, hipoglisemik ilaçlar 

Kalsiyum disodyum EDTA Kurşun, çinko tuzları 

Kalsiyum glukonat Oksalat, florür, hidroflorik asit, etilen glikol, kalsiyum kanal blokörleri, hipomagnezemi  

Metilen mavisi Methemoglobinemi 

N-asetil sistein Parasetamol, karbon tetraklorür, hepatotoksik maddeler 

Nalokson hidroklorür Opiyat 

Oktreotit (sandostatin) Hipoglisemik ilaçlar (sülfonilüreler; glipizid, gliburid) 

Oksijen Karbonmonoksit, siyanür, hidrojen sülfür 

Pralidoksim Organik fosforlu insektisitler 

Protamin sülfat Heparin 

Piridoksin hidroklorür Etilen glikol, izoniazid, gyromitrin mantarı 

Sodyum bikarbonat Etilen glikol, metanol, salisilat, trisiklik antidepresan, klorin gazı, hiperpotasemi, metotreksat, 

fenobarbital, kinidin, klorpropamid, klorfenoksi herbisid zehirlenmeleri 

Tiyamin Etilen glikol, kronik alkolizm (etanol) 

K Vitamini Varfarin, rodentisid 

Flumazenil Benzodiazepinler 

Folinik asit Metanol, metotreksat 

Glukagon Beta blokör, kalsiyum kanal blokörü, hipoglisemik ilaçlar 

Kalsiyum disodyum EDTA Kurşun, çinko tuzları 

Kalsiyum glukonat Oksalat, florür, hidroflorik asit, etilen glikol, kalsiyum kanal blokörleri, hipomagnezemi  



SOLUNUM İLE İLGİLİ SORUNLAR 
Zehirlenme Etkenleri 

Solunum yetmezliği 

Solunum kaslarının felcine neden olanlar 
Botulinum toksini 
Nöromuskuler blokörler 
Organik fosforlu ve karbamatlı insektisitler 
Yılan venomu 
Striknin 
Tetanus toksini 

Merkezi solunum depresyonu 
Barbitüratlar 
Klonidin ve diğer sempatolitikler 
Trisiklik antidepresanlar 
Etanol ve diğer alkoller 
Opiyatlar 
Sedatif-hipnotikler 

Hipoksi 

Gazlar 
Karbonmonoksit 
Metan, propan 
Azot 
Kardiyojenik akciğer ödemi yapanlar 
Beta blokörler 
Trisiklik antidepresanlar 
Kinidin, prokainamid, disopramid 
Verapamil  
Hücresel hipoksi yapanlar 
Karbonmonoksit 
Siyanür 
Hidrojen sülfür 
Methemoglobinemi yapanlar 
Sulfhemoglobinemi yapanlar 

Pnömoni veya nonkardiyojenik akciğer ödemi yapanlar 
Mide içeriğinin aspirasyonu 
Hidrokarbonların aspirasyonu 
Klorin ve diğer irritan gazlar 
Kokain 
Etiklorvinol 
Etilen glikol 
Cıva buharı 
Metal dumanı 
Azot dioksit 
Opiyatlar 
Parakuat 
Fosgen 
Salisilatlar 
Sedatif-hipnotikler 
Duman inhalasyonu 

Bronkospazm 
Beta blokörler 
Klorin ve diğer irritan gazlar 
Hidrokarbon aspirasyonu 

Metal dumanı 
Organik fosforlu insektisitler  
Duman solunması 



DOLAŞIMLA İLGİLİ SORUNLAR 

Bradikardi ve  
AV blok 

Kolinerjik ya da vagotonik ajanlar 
Organik fosforlu insektisitler 
Karbamatlı insektisitler 
Kardiyak glikozitler 
Fizostigmin 
Membran stabilizasyonu yapan ilaçlar 
Beta blokörler 
Trisiklik antidepresanlar 
Antiaritmikler İlaçlar 

Sempatolitik ajanlar 
Beta blokörler 
Klonidin 
Opiyatlar 
Diğerleri 
Kalsiyum kanal blokörleri 
Lityum 
Fenilpropanolamin  
Propoksifen 
Karbamazepin 

 
QRS uzaması 

Beta blokörler 
Trisiklik antidepresanlar 
Kardiyak glikozitler 
Difenhidramin 
Enkainid, flekainid gibi antiaritmikler 

Hiperpotasemi 
Fenotiyazinler (tiyoridazin) 
Propoksifen 
Antiaritmikler  

 
Taşikardi 

Sempatomimetikler 
Amfetaminler ve türevleri 
Kafein 
Kokain 
Epinefrin, psödoefedrin 
Fensiklidin 
Teofilin 
Hücresel hipoksiye neden olanlar 
Karbonmonoksit 
Siyanür 
Hidrojen sülfür 
Methemoglobinemi yapanlar 

Antikolinerjikler 
Amanita muscaria 
Antihistaminikler 
Atropin ve antikolinerjikler 
Trisiklik antidepresanlar 
Fenotiazinler 
Bazı bitkiler 
Diğerleri 
Etanol  
Hidralazin ve diğer vazodilatatörler 
Tiroid hormonu 

Ventriküler aritmi 

Ventriküler Taşikardi veya Fibrilasyona Neden Olanlar 
Amfetamin ve diğer sempatomimetikler 
Aromatik hidrokarbonlar 
Kafein 
Kloral hidrat 
Klorlu veya florlu hidrokarbonlar 
Kokain 
Trisiklik antidepresanlar 
Dijital glikozidleri 
Florür 
Fenotiyazinler 
Teofilin 

QT uzaması veya Torsades de Pointes’e (polimorfik VT) neden olan etkenler 
Amiodaron 
Arsenik 
Klorokin ve benzerleri 
Sitrat 
Trisiklik antidepresanlar 
Florür 
Organik fosforlu insektisitler 
Antiaritmikler ilaçlar 
Talyum 
Tiyoridazin 



DOLAŞIMLA İLGİLİ SORUNLAR 

Hipotansiyon 

Hipotansiyon ve taşikardi yapanlar 
Sıvı kaybı 
Amatoksin içeren mantarlar 
Arsenik 
Kolşisin 
Bakır sülfat 
Hipertermi 
Demir 
Çıngıraklı yılan ısırması 
Sedatif-hipnotikler 

Periferik ven veya arterlerde dilatasyon 
Beta 2 agonistler 
Kafein 
Trisiklik antidepresanlar 
Hidralazin 
Hipertermi 
Nitritler 
Sodyum nitroprusid 
Fenotiyazinler 
Teofilin 

Bradikardi veya AV Blokla Birlikte 
Klonidin 
Ergot türevleri 
Metoksamin 
Norepinefrin 
Fenilefrin 
Fenilpropanolamin 

 
Membran stabilizasyonu yapan ilaçlar 
Beta blokörler (propranolol) 
Trisiklik antidepresanlar 
Antiaritmikler  
Propoksifen 

Hipotansiyon ve Göreceli Bradikardi Yapanlar 
Sempatolitikler 
Beta blokörler 
Bretilyum 
Klonidin, prazosin, metildopa 
Hipotermi 
Opiyat 
Rezerpin 
Tetrahidrozolin 
Diğerleri 
Barbitüratlar 
Kalsiyum kanal blokörleri  
Siyanür 
Florür 
Organik fosforlu insektisitler  
Sedatif-hipnotikler 

Hipertansiyon 

Taşikardiyle birlikte 
genel sempatomimetikler 
Amfetamin ve türevleri 
Kokain 
Efedrin 
Epinefrin 
Levodopa 
LSD 
Marihuana (esrar) 
MAO inhibitörleri  
Fensiklidin 

Antikolinerjikler 
Antihistaminikler 
Atropin 
Trisiklik antidepresanlar 
Fenotiyazinler 
Diğerleri 
Etanol  
Nikotin (erken evre) 
Organik fosforlu insektisitler  



KOMA YA DA KONVÜLZİYONA NEDEN OLAN ZEHİRLENME ETKENLERİ  

Bilinç değişikliği 

SSS’ini Baskılayanlar  
Antikolinerjikler 
Antihistaminikler 
Barbitüratlar 
Trisiklik antidepresanlar 
Etanol ve diğer alkoller 
Fenotiyazinler 
Sedatif-hipnotikler 
Sempatolitikler 
Klonidin  
Metildopa 
Opiyatlar 
Tetrahidrazolin 

Hücre hipoksisi 
Karbonmonoksit 
Siyanür 
Hidrojen sülfür 
Methemoglobinemi yapan maddeler 
 
Diğer ve bilinmeyen mekanizmalar 
Bromür 
Dikuat 
Disülfiram 
Hipoglisemikler 
Lityum 
Fensiklidin 
Fenilbutazonlar  
Salisilatlar 

Konvülziyon 

Sempatomimetikler 
Amfetaminler ve türevleri 
Kafein 
Kokain 
Fensiklidin 
Teofilin 
Antidepresanlar 
Antipsikotikler 

Diğerleri 
Antihistaminikler 
Beta blokörler 
Borik asit 
Karbamazepin 
 
Hücre hipoksisi yapanlar  
Klorlu hidrokarbonlar 
Kolinerjikler 
Sitrat 
Dietiltoluamid 
Metanol, etilen glikol 
Florür 
İzoniazid (İNH)  
Ağır metaller (kurşun) 
Lokal anestezikler 
Lityum 
Meperidin 
Fenoller 
Fenilbutazon, piroksikam, salisilatlar 
Sitriknin 
Etanol ve sedatif-hipnotik yoksunluğu 



AĞIZDAN ALINDIĞINDA ZEHİRLENMEYE YOL AÇMADIĞI KABUL EDİLEN MADDELER* 
Kişisel bakım ürünleri 
Bebek şampuanı, losyon, sabun, alkolsüz ıslak mendiller 
Banyo köpüğü 
Kozmetikler (ruj, allık, maskara, göz kalemi, dudak ve tırnak parlatıcıları, 
el losyonları) 
Saç spreyi ve biçimlendiricileri 
Şampuan (az miktar) 
Sakız 
Ayakkabı cilası 
Güneşten koruyucular 
Cıvalı termometre 
 
Kırtasiye gereçleri** 
Mavi ve siyah mürekkepli tükenmez kalemler 
Kırmızı, mavi, siyah mürekkep (anilin içermeyen) 
Tebeşir 
Silgi 
Su bazlı boya kalemleri 
Kurşun kalem 
Fotoğraf 
Flaster 
Paket köpüğü 
Parafin 
Sulu boya, pastel boya 
Beyaz tutkal 
 
Oyuncaklar 
Oyun hamuru 
Diş halkası 

İlaçlar 
Antiasitler (kronik alım hariç) 
Antibiyotikli kremler 
Kalaminli losyonlar 
Karboksimetil selüloz 
Klotrimazol içeren kremler 
Topikal kortikosteroidler 
Gliserol 
Gebelik önleyici ilaçlar (demir içermeyen) 
Titanyum oksit 
 
Diğerleri 
Oda spreyleri 
Alüminyum folyo 
Kül, çıra 
Parafinli mum 
Mangal kömürü 
Gazete 
Sigara külü 
Nem giderici paketler (silika jel)  
Alçı taşı 
Kayganlaştırıcılar 
Tütsü 
Camcı macunu 
Susam yağı 
Toprak 
Tatlandırıcılar (sakkarin, siklamat) 
Duvar kağıdı 
Mum yağı 

*Bazıları mide barsak yakınmaları, öksürük, boğulma ve yabancı cisim aspirasyonuna yol açabilir. 
**İçeriğindeki çözücü maddelerin etkileri dikkate alınmalıdır. 
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 Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin, imipramin, desipramin) 

 Antipsikotikler (loksapin, tiyoridazin, klorpromazin) 

 Sıtma ilaçları (klorokin, hidroksiklorokin, kinin) 

 Antiaritmikler (kinidin, dizopramid, prokainamid, flekainid) 

 Kalsiyum kanal blokörleri (nifedipin, verapamil, diltiazem) 

 Beta blokörler (propranolol, sotalol) 

 Opiyatlar (kodein, hidrokodein, metadon, morfin) 

 Oral hipoglisemikler (klorpropamid, glibenklamid, glipizid) 

PUPİL BOYUTUNDA DEĞİŞİKLİK YAPAN ZEHİRLENME ETKENLERİ       
Miyozis  Midriyazis  

Sempatolitikler 
Klonidin, opiyatlar 
 
Kolinerjikler 
Organik fosforlu insektisidler 
Nikotin 
Fizostigmin 
Pilokarpin 
 
Diğerleri 
Barbitüratlar 
Etanol 
İzopropanol 
Fensiklidin 
Sedatif-hipnotikler 

Sempatomimetikler 
Amfetamin,  
Kokain 
Dopamin 
LSD,  
MAO inhibitörleri,  
Nikotin 
Antikolinerjikler 
Trisiklik antidepresanlar 



SIK KARŞILAŞILAN TOKSİK SENDROMLAR 
Toksik Sendrom Zehirlenme Etkenleri Sık Görülen Belirti ve Bulgular 

Sempatomimetik sendrom 
Kokain 

Amfetamin 

 Psikomotor ajitasyon 

 Midriyazis 

 Terleme  

 Taşikardi 

 Hipertansiyon 

 Hipertermi 

Kolinerjik sendrom 
Organik fosfor  

Mantarlar  

 Tükrük ve gözyaşında artma 

 Terleme 

 Bulantı-kusma,  

 İdrar ve dışkı kaçırma,  

 Kas kasılmaları, güçsüzlük,  

 Bronş salgılarında artış 

Antikolinerjik sendrom 

Atropin, skopolamin 

Antihistaminikler 

Antiparkinson ilaçlar 

Antipsikotikler 

Trisiklik antidepresanlar 

Mantarlar  

Boru otu  

(Datura stromonium) 

 Bilinç durum değişikliği (toksik deliryum) 

 Midriyazis 

 Kuru/kırmızı deri  

 İdrar retansiyonu 

 Barsak seslerinde azalma 

 Hipertermi  

 Kuru muköz membranlar 

Opiyoid sendrom 
Eroin 

Morfin 

 MSS baskılanması 

 Miyozis 

 Solunum baskılanması 

AYIRDEDİLEN KOKULAR 
KOKU İLAÇ YA DA ZEHİR 

Armut Kloral hidrat, paraldehit 

Acı badem Siyanür 

Sarımsak Arsenik, organik fosforlu insektisit, talyum  

Çürük yumurta Hidrojen sülfür 

Çam  Metil salisilat 



 CRP 

 ASO 

 RF 

 C3 C4 

 BRUCELLA-SALMONELLA (GRUP AGL.) 

 Ig G-A-M 

CRP TÜPÜ 

 
SARI – KIRMIZI 

UZUN İNCE JELLİ TÜP (3-5 CC) 

(PLAZMADA ÇALIŞILAN TETKİKLERİ İÇİN) 

 BİYOKİMYA (KŞ, İYON, BFT, KCFT, PROT.) 

 LİPİD PROFİLİ 

 CPK – CK MB   

 LDH 

BİYOKİMYA TÜPÜ 
 
KÜÇÜK KIRMIZI TÜP (2-3 CC) 

(PLAZMADA ÇALIŞILAN TETKİKLERİ İÇİN) 

 FİBRİNOJEN 

 PZ, aPTZ, İNR 

 D-DİMER 

 TEG (TROMBOELASTOGRAM) 

 FAKTÖRLER 

 TROMBOZ PANELİ 

 LUPUS ANTİKOAGÜLANI 

 SİKLOSPORİN KAN DÜZEYİ 

HEMOSTAZ TÜPÜ 

 
MAVİ KOAGÜLASYON TÜPÜ  

(ÇİZGİYE KADAR, PIHTILAŞMASIN !!!) 

(EDTA lı) 

 SEDİMENTASYON  SEDİMENTASYON TÜPÜ 
SİYAH İNCE UZUN TÜP  

(ÇİZGİYE KADAR,  PIHTILAŞMASIN !!!) 

 HORMONLAR (PRL - KORTİZOL - TFT - GH - ALD) 

 ANTİ T, ANTİ M 

 Fe – FeBK 

 FERRİTİN - TRANSFERRİN 

 B12 – FOLİK ASİT 

 C-peptit  

 Alfa Fetoprotein (AFP) 

HORMON TÜPÜ 

 
SARI, 

KISA İNCE JELLİ TÜP (3-5 CC) 

(PLAZMADA ÇALIŞILAN TETKİKLERİ İÇİN) 

 HEMOGRAM 

 D.COOMB’S 

 G6PD 

 LENFOSİT PANELİ 

 RETİKÜLOSİT 

 HPLC (Hb ELEKTROFOREZİ) 

 HbA1C (BUZLA GÖNDERİLİR) 

 AMONYAK (BUZLA GÖNDERİLİR) 

 HOMOSİSTEİN (BUZDA) 

HEMOGRAM TÜPÜ 
 
MOR TÜP  

(ÇİZGİYE KADAR) 

 TÜM VİRAL MARKRLAR 

 SPESİFİK İgE (BESİN - İNHALER) 

 ÇÖLYAK ANTİKOR (AEA-AGA) 

 Anti - dsDNA 

 ANA 

CRP TÜPÜ – ELİSA TÜPÜ 

 

AÇIK SARI, 

UZUN KALIN TOMBUL JELLİ TÜP 

    YA DA 

SARI-KIRMIZI   

UZUN KALIN TOMBUL JELLİ TÜP (5 CC) 

(PLAZMADA ÇALIŞILAN TETKİKLERİ İÇİN) 



TETKİK ADI Örnek Tipi  Örnek Kabul gün, saat Sonuç verme gün, saat Saklama koşulları 

İmmunolojik Testler         

ANCA 
Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre* 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANTI ENDOMUSIUM /ANTI GLIADIN IGA Düz Kan,4cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

AMA/ASMA /LKM PANELI Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANTI CARDIO IGG Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANTI CARDIOIGM Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANTI GLIADIN IGG Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANA Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

ANTI DS DNA Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

LENFOSIT IZOLASYONU  Sarı kapaklı ACDA lı tüp Her gün, 10.00'a kadar 

Sonuç alma günü teknik personel 

tarafından belirlenir. 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

HLA-ABC MOLEKÜLER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 2 adet EDTA’lı Kan Her gün, 15:00’a kadar 

Sonuç alma günü teknik personel 

tarafından belirlenir. 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

HLA-DR,DQ MOLEKÜLER YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 2 adet EDTA’lı Kan Her gün, 15:00’a kadar 

Sonuç alma günü teknik personel 

tarafından belirlenir. 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

DOKUZ 9 EYLÜLDE ÇALIŞILAN TESTLER ÖRNEK GÖNDERME ZAMANLARI VE TÜPLERİN ÖZELLİKLERİ 

Spesifik Proteinler 

ALFA-1- ANTITRIPSIN  Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar 
11:00’a kadar gelenler 15:00’dan 

sonra, 11:00’dan sonra gelenler ertesi 

gün 

+4 C,1 gün 

HAPTOGLOBIN Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar 
11:00’a kadar gelenler 15:00’dan 

sonra, 11:00’dan sonra gelenler ertesi 

gün 

+4 C,1 gün 

SERULOPLAZMIN Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar 
11:00’a kadar gelenler 15:00’dan 

sonra, 11:00’dan sonra gelenler ertesi 

gün 

+4 C,1 gün 

TRANSFERRIN Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar 
11:00’a kadar gelenler 15:00’dan 

sonra, 11:00’dan sonra gelenler ertesi 

gün 

+4 C,1 gün 

BNP EDTA’lı Kan Her gün, 15:30’a kadar Aynı gün  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 



Serolojik Testler 

CMV IGG AVIDITE Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

CMV ANTIJENEMI  EDTA’lı kan (büyük mor 

kapaklı) 

Pazartesi, Salı, Perşembe, 

Cuma saat 09:00 a kadar Aynı gün Hastanın kanı Merkez Lab.'da 

alınmalı 

TOXOPLASMA IGG AVIDITE Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 7 gün 

KIST HIDATIK ANTIKORLARI Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar 

Pazartesi, Salı günü gelenler aynı hafta 

Perşembe günü; Çarşamba, Perşembe, 

Cuma gelenler sonraki hafta Perşembe 

günü 

santrifüj edildikten sonra serum  

+4 C, 1 gün 

TRICHINELLOZIS SEROLOJISI Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 

Pazartesi, Salı günü gelenler aynı hafta 

Perşembe günü; Çarşamba, Perşembe, 

Cuma gelenler sonraki hafta Perşembe 

günü 

santrifüj edildikten sonra serum  

+4 C, 1 gün 

ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN ANTİJENİ(DUZ KAN) Düz Kan,8 cc,soğuk zincir 
Her gün, 15:30’a kadar (Soğuk 

zincir) 
Sonuç takvimine göre 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 5 gün 

ASPERGİLLUS GALAKTOMANNAN ANTİJENİ(BAL) BAL ÖRNEĞİ,soğuk zincir 

Her gün, 15:30’a kadar (Soğuk 

zincir) Sonuç takvimine göre +4 C, 5 gün 

Moleküler Testler 

HBV - DNA (PCR) 
EDTA’lı kan(büyük mor 

kapaklı) 
Her gün,15.00' a kadar Sonuç takvimine göre 

Aynı gün 15.00'e kadar 

ulaştırılması 

HCV-RNA 
EDTA’lı kan(büyük mor 

kapaklı) 
Her gün,15.00' a kadar Sonuç takvimine göre 

Aynı gün 15.00'e kadar 

ulaştırılması 

HBV Lam ve ADV Direnci 
EDTA’lı kan(büyük mor 

kapaklı) 
Her gün,15.00' a kadar Sonuç takvimine göre 

Aynı gün 15.00'e kadar 

ulaştırılması 

ADENOVİRUS DNA PCR(kantitatif) EDTA’lı kan(büyük mor 

kapaklı) 

Her gün,15.00' a kadar 

Pazartesi saat 10.00'a kadar gelenler Salı 

15.00'te; Perşembe 10.00'a kadar gelenler 

Cuma15.00'te 

Aynı gün 15.00'e kadar 

ulaştırılması 

HSV 1-2 DNA 

BOS, Konjuktival sürüntü, 

genital sürüntü, vesikül 

içeriği lab. Dan alınacak özel 

tüpte 

7 gün, 24 saat 
Pazartesi saat 10.00'a kadar gelenler Salı 

15.00'te; Perşembe 10.00'a kadar gelenler 

Cuma15.00'te +4 C, 2 gün 

LEGIONELLA PCR 

Sürüntü örneği lab dan 

alınacak özel tüpte, aspirat 

örneği steril tüpte 

7 gün, 24 saat 

Pazartesi saat 10.00'a kadar gelenler Salı 

15.00'te; Perşembe 10.00'a kadar gelenler 

Cuma15.00'te +4 C, 2 gün 

DOKUZ 9 EYLÜLDE ÇALIŞILAN TESTLER ÖRNEK GÖNDERME ZAMANLARI VE TÜPLERİN ÖZELLİKLERİ 



DOKUZ 9 EYLÜLDE ÇALIŞILAN TESTLER ÖRNEK GÖNDERME ZAMANLARI VE TÜPLERİN ÖZELLİKLERİ 

BİYOKİMYASAL TESTLER 

İdrar Testleri 

SITRAT 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 1 hafta sonra 

 İdrar örnekleri hemen 

çalışılmıyacaksaasidifiye 

edildikten sonra -20 ºC’de 7 gün 

saklanabilir 

OKZALAT 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 1 hafta sonra 

 İdrar örnekleri hemen 

çalışılmıyacaksa asidifiye 

edildikten sonra -20 ºC’de 7 gün 

saklanabilir  

NOREPİNEFRİN,EPİNEFRİN,DOPAMİN 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 

3 hafta sonra 4122596 nolu tlfnu arayarak 

bilgi alınız. -20 C,2 ay 

VMA (VANIL MANDALIK ASIT),HVA( Homo valinik asit) 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 1 hafta sonra 2-4 C,4-5 gün 

5-HIAA(5-HIDROKSI INDOL ASETIK ASIT) 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 1 hafta sonra 2-8 C,4-5 gün 

METANEFRİN,NORMETANEFRİN 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 

3 hafta sonra 4122596 nolu tlfnu arayarak 

bilgi alınız. 2-8 C,4-5 gün 

BAKIR (IDRAR) 24 saatlik (asit ile) idrar Her gün, 16:00’a kadar 1 hafta sonra 4-8 C,2 hafta 

Metabolik Testler 

FENILALANIN  Düz Kan,3 cc Her gün, 16:00’a kadar 
Salı ve Perşembe 15:30 (aynı gün 11:00 e 

kadar gelen örnekler) 
0-5 C,birkaç ay 

PİRÜVİK ASİD EDTA’lı Kan,soğuk zincir Her gün, 16:00’a kadar 

Cuma,  Pzt 16:30 a kadar gelenler Salı 

16:30  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

LAKTİK ASİT NaF’lü Kan,soğuk zincir 7 gün /24 saat Aynı gün 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı; soğukta santrifüj 

edildikten sonra plasma 2-8 C,14 

gün saklanabilir 

IDRARDA SEKER KROMOTOGRAFISI Spot idrar, 1 cc Her gün, 16:00 1 hafta sonra + 4 C,1 hafta 

GALAKTOZ-1-P URIDI 1 TRANSFEREZ Kuru kan damla Her gün, 16:00 1 hafta sonra + 4 C,1 hafta 

BIOTINIDAZ (SERUM KANTİTATİF) 
Kuru kan damla/ düz kan, 5 

cc 
Her gün, 16:00 1 hafta sonra 

-20 C 

AMİNOASİDLER KANTİTATİF (BOS) 
Düz tüp, 0.5 cc(Soğuk zincir) Her gün, 16:00 1 hafta sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı; -20 C saklanabilir 

AMİNOASİDLER KANTİTATİF (PLAZMA) 
Lityum Heparinli tüp(Soğuk 

zincir), 2 cc 
Her gün, 16:00 1 hafta sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı; SOĞUKTA santrifüj 

edildikten sonra plasma -20 C'de 

saklanabilir 

AMİNOASİDLER KANTİTATİF (İDRAR) 10 cc (Soğuk zincir) Her gün, 16:00 1 hafta sonra 
Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı; -20 C'de saklanabilir 

CINKO Düz Kan,4 cc 

Her gün, 15:30’a kadar 

Ertesi gün 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 14 gün 

BAKIR(KAN) Düz Kan,4 cc 

Her gün, 15:30’a kadar 

Ertesi gün 

santrifüj edildikten sonra serum 

+4 C, 14 gün 

TANDEM MS İLE AMİNO ASİD Yeşil etiketli guthrie kağıtları Her gün, 16:00 1 hafta sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 



DOKUZ 9 EYLÜLDE ÇALIŞILAN TESTLER ÖRNEK GÖNDERME ZAMANLARI VE TÜPLERİN ÖZELLİKLERİ 

Hormon Testleri 

C-PEPTID Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

ANDROSTENEDION Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

KALSITONIN Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

SHBG (SEX HORMON BAGLAYICI GLOBULIN) Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

IGFBP-3 Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

TIROGLOBULIN Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

OSTEOKALSIN Heparinli Kan(soğuk zincir) Her gün, 15:30’a kadar 2 iş günü sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

ACTH EDTA’lı Kan Her gün, 15:30’a kadar 2 iş günü sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

SOMATOMEDIN-C (IGF-1) Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

TRAB (TSH.RESEP.ANT.) Düz Kan,4 cc Her gün, 15:30’a kadar Tel. No verilir (4122596) 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

PROGESTERON Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

Tümör ve Kardiak Belirteçleri 

CA 125 Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

CA 15-3 Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

CEA (KARSINO EMBRIYONIK ANTIJEN) Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

CA 19-9 Düz Kan,4 cc Her gün, 16:15’e kadar 2 iş günü sonra 15:00’dan sonra 

santrifüj edildikten sonra serum +4 C,2 

gün 

HOMOSISTEIN EDTA’lı Kan(soğuk zincir) Salı-Cuma, 15:30’a kadar 10 gün sonra 
1 Saat içinde SOĞUKTA laboratuvara 

ulaştırılmalı Tercihen hasta Merkez 

Lab'a gelmelidir  

TROPONIN Düz Kan,4 cc 
 Her gün, 15:30’a kadar (Açlık 

gerektiren testler hariç) 

11:00’a kadar gelenler 15:00’dan sonra, 

11:00’dan sonra gelenler ertesi gün 
+4 C,2 gün 

İlaç Analizleri 

METOTREKSAT DUZEYI Sarı Kapaklı Jelli Tüp,8 cc 7 gün /24 saat Aynı gün  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

TAKROLIMUS (FK 506) EDTA’lı Kan 7 gün /24 saat  1 gün sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

SIROLIMUS KAN DUZEYI EDTA’lı Kan 7 gün /24 saat  1 gün sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

SIKLOSPORIN EDTA’lı Kan 7 gün /24 saat  1 gün sonra 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

SALISILAT DUZEYI Sarı Kapaklı Jelli Tüp,8 cc 7 gün /24 saat Aynı gün  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

DIGOKSIN DUZEYI Sarı Kapaklı Jelli Tüp,8 cc 7 gün /24 saat Aynı gün  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

ALKOL TAYINI NaF’lü Kan 7 gün /24 saat Aynı gün 

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 

KOLINESTERAZ Sarı Kapaklı Jelli Tüp,8 cc 7 gün /24 saat Aynı gün  

Bekletilmeden laboratuvara 

ulaştırılmalı 



ACİL YOĞUN BAKIM 6249 DİŞ HEKİMİ 6297-6298 İNTANİYE ASİSTAN 6197 
ACİL GÖZLEM HEMŞİRE 6203 DİŞ TEDAVİ 6299 
ACİL ASİSTAN 6246 DIŞ KAPI GÜVENLİK 6500 KARDİYO ASİSTAN  6186 
ACİL SERVİS GÜVENLİK 6502 DİYET UZMANI (ayakt. Hst için) 3501 KAN MERKEZİ 6380-6381 
ACİL RÖNT. FİLM BASKI ODASI 6284 DİYET UZMANI (yatan Hst için) 6484 KBB 6308 
ATÖLYE 6200 DERMATOLOJİ POL 6316-6317 KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ  6313 - 6314 
AMELYATHANE-SEKRETER 6101 ENDOKRİN POL 6318 KALİTE (banu hanım) 6444 
AMELYATHANE-HEMŞİRE 6100 ECZANE 6451 

BAKTERİYOLOJİ 6384 ERKİN BEY 6275 NÜKLEER TIP SEKRETER 6400 

BAŞ HEKİM SEKRETERİ 6001-6002 EEG 6377 NEFROLOJİ 6324 6225 
BEYİN CERRAHİ  6072 FTR POLİKLİNİK 6295 NÖROLOJİ-SEKRETER 6326 - 6327 
BAŞHEKİM GÜVENLİK 6501 FTR UZMAN DOKTOR 6293 
BÇ ASİSTAN 6170 ORTOPEDİ 1 6310 
BİYOKİMYA,HRM -NÖBETTE 6373 ONKO ASİSTAN 6220 
BİYOKİMYA,HRM-MESAİDE 6367 GASTROLOJİ 6320 ONKO HEMŞİRE 6221 
CERRAHİ YOĞUN BAKIM 6050 GÖZ  6307 ONKOLOJİ GÜVENLİK 6507 
CERR. 1 ASİSTAN 6039 ORKİDE HANIM 3832 

PM ASİSTAN 6138 
HEMODİYALİZ 6280 PM HEMŞİRE 6139 
HEMATOLOJİ  POL           6311-6312 PM YB 6148 
HEMATOLOJİ LAB 6375-6376 

TPN ODASI 6459 ROMATOLOJİ POL 6323 
TOMOGRAFİ MÜRACAAT 6288 
TOMOGRAFİ  6289 YENİDOĞAN GÜVENLİK 6508 SOSYAL HİZMETLER 6441 - 6442 

YD ASİSTAN 6155 SEROLOJİ  6386 
USG SORUMLU TEKNİSYEN + İVP 6287 SOÇ-1 ASİSTAN 6105 
ULTRASON SEKRETER HAKAN 6283 MİKROBİYOLOJİ 6374 SOÇ-1 HEMŞİRE 6106 
UNİPA (program, sevil) 6465 MUHİTTİN BEY (US) 6292 SOÇ-2 ASİSTAN ODASI 6123 
UNİPA (bilg. Arıza, murat) 6464 DR.M.HIZARCIOĞLU 6102 SOÇ-2 HEMŞİRE  6124 

MEŞGUL ÇALARSA NUMARA SONUNA 81 EKLE KAPAT, O SANA DÖNECEKTİR 


