
NEDİR

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona verdiği yanıtın 
kendi doku ve organlarına zarar vermesiyle 
ortaya çıkan yaşamı tehdit eden bir durumdur. 
Sepsis şoka, çoklu organ yetmezliğine ve ölüme 
yol açar - özellikle de erken fark edilmezse 
ve hemen tedavi edilmezse. Felç/omurilik 
yaralanması olan kişilerde enfeksiyon; idrar 
yolu (mesane) enfeksiyonu, pnömoni veya yara, 
basınç yaralanması veya başka bir enfeksiyon 
şeklinde başlayabilir. Enfeksiyon lokal olarak 
kontrol edilmezse tüm vücuda yayılabilir. O 
zaman sepsis teşhisi konur. Septik şok, kan 
basıncının düşmesiyle organ yetmezliğine 
yol açan şiddetli sepsistir. Hem sepsis hem de 
septik şok yaşamı tehdit eder. Sepsis bazen, kan 
zehirlenmesi veya sistemik inflamatuar yanıt 
sendromu (SIRS) olarak adlandırılır. 

Sepsis, ameliyat veya invaziv prosedürden sonra 
veya basit bir kesik veya çizikten sonra vücutta 
yayılan bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. 

Sepsis, hemen tedavi edilmesi 
gereken tıbbi bir acil durumdur.

Enfeksiyonu olan herkes sepsis 
gelişme riskinin farkında olmalıdır. 

En başarılı tedavi, başlangıçtan 
sonraki ilk bir saat içinde olandır.

SEPSİS
Tedavi, hastane ortamında uzmanlar tarafından 
sağlanır. Tedavi; yayılan enfeksiyonu kontrol etmek 
için antibiyotiklerle birlikte yaşamı sürdüren vücut 
fonksiyonlarının desteklenmesini içerir.

 ∙ Enfeksiyonu kontrol altına almak için 
antibiyotikler sağlanır.

 ∙ Genellikle, sepsis olan veya septik şok geçirmiş 
bireyler IV sıvı tedavisi ve oksijen alacaktır.

 ∙ Kan basıncını kontrol etmek için ilaç, yüksek 
kan şekeri için insülin, iltihabı azaltmak için 
kortikosteroidler ve ağrıyı kontrol etmek için ilaç 
gibi bireyin semptomlarına göre ilaçlar sağlanır.

 ∙ Enfeksiyon veya komplikasyonları kontrol 
etmek için gerektiğinde ameliyata vaka bazında 
karar verilir.

 ∙ İşlevi sürdürmek ve eski haline getirmek için 
destekleyici bakım olarak terapi belirtilmektedir.

 ∙ Solunum sistemi etkilenirse, mekanik 
ventilasyon gerekebilir.

 ∙ Böbrek yetmezliği varsa, diyaliz gerekebilir.

İYİLEŞME

Sepsisten iyileşme gerçekleşebilir. Birçok kişi 
herhangi bir işlev bozukluğu kalmaksızın 
iyileşmektedir. Sepsisten kurtulanların bazılarının, 
septik vakasından kaynaklanan organ veya 
doku hasarına bağlı olarak uzun vadeli iyileşme 
ihtiyaçları olacaktır. Kol ve bacaklarda ciddi 
travma varsa uzvun kesilmesi gerçekleşebilir. Bazı 
hastalarda, sepsis vakası travmasının bir sonucu 
olarak bir ruh sağlığı durumu olan travma sonrası 
stres sendromu ortaya çıkar.

TEDAVİLER
 
 
Ad:

______________________________________

 
HASTALIK ÖYKÜSÜ

Kan Basıncı Referans Değeri:

______________________________________

Vücut Sıcaklığı Referans Değeri:

______________________________________

Yaralanmanın Nörolojik Lokasyonu:

______________________________________

Birincil Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

Alerjiler:

______________________________________

ACİL DURUMDA ULAŞILACAK KİŞİ

 
Acil Çağrı Halinde:

______________________________________

Yakınlık Derecesi:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

BİLGİLERİM

Bu yayın, %100’ü Toplum Yaşamı İdaresi (ACL)/ABD 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) tarafından 
fonlanan, toplamda 8.700.000 ABD Doları finansal 
yardımın bir parçası olarak ACL ve HHS tarafından 
desteklenmektedir. İçerikler yazar(lar)a aittir ve ACL/HHS 
veya ABD Hükümetinin resmi görüşlerini veya onayını 

temsil etmez.



Sağlık Hizmeti Sağlayıcısına 
veya İlk Müdahale Görevlisine

Sepsis veya septik şokun olumlu 
sonuçlanması erken tanı ve tedavi ile 
ilişkilidir. Bazı bireylere hafif sepsis teşhisi 
konur. Bu bireyler için iyileşme, herhangi 
bir eksiklik olmadan tamamlanabilir. 
Ancak sepsis ve septik şok çok ciddi 
komplikasyonlara neden olabilir. Sepsis ve 
septik şoktan kaynaklanan komplikasyonlar 
yıkıcı olabilir. Kan akışı bozulduğu için 
herhangi bir vücut organında hasar 
meydana gelebilir. Vücut organlarına veya 
kol ve bacaklara kan akışının engellenmesine 
yol açarak doku ölümüne neden olan 
pıhtılar oluşabilir. Organ hasarı beyin, kalp, 
akciğer, böbrek, karaciğer veya herhangi bir 
vücut fonksiyonunun bozulmasına neden 
olabilir.  Kol ve bacaklardaki hasar kangrene 
yol açabilir ve bu nedenle ampütasyon 
gerektirebilir.

NE YAPILIR

Önleme, sepsis gelişimini engellemek için en iyi 
eylem şeklidir. 
Kişiler iyileşmeyen herhangi bir enfeksiyon 
için veya kızarıklık, şişme, rahatsızlık, ağrı, 
etkilenen bölgede lokalize ısı veya ateş/üşüme 
gibi semptomlarda artış gösteren herhangi bir 
enfeksiyon için sağlık uzmanlarına danışmalıdır.  
Bir enfeksiyonunuz varsa ve artan enfeksiyon 
veya vücut reaksiyonlarına ilişkin herhangi bir 
semptom yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınızı 
arayın veya ziyaret edin.

TESTLER

Enfeksiyon için tipik laboratuvar testleri 
şunlardır:
 ∙ Bakteriler için idrar testi
 ∙ Bakteriler için yara kültürleri
 ∙ Bakteriler için burun veya ağız salgıları
 ∙ Bakteriler, pıhtılaşma faktörleri, kalp, 
karaciğer ve böbrek fonksiyonu, 
oksijenasyon veya elektrolitler için kan 
testleri

GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMALARI

İç organ fonksiyonunu değerlendirmek için 
vücut taramaları yapılabilir. Bu taramalar şunları 
içerebilir:
 ∙ Röntgen
 ∙ BT taramaları (Bilgisayarlı tomografi)
 ∙ Ultrason
 ∙ MRI (Manyetik rezonans görüntüleme)

636 Morris Turnpike, Suite 3A
Short Hills, NJ 07078

Telefon: 800-539-7309
www.ChristopherReeve.orgwww.spinalcordrecovery.org

Editoryal İnceleme:
Linda M. Schultz, PhD, CRRN

Sağlık Meslek Okulu

GENEL SEPSİS SEMPTOMLARI

Aşağıdaki belirtilerden bazıları veya tümü  
mevcut olabilir:

 ∙ Enfeksiyon varlığı veya olası enfeksiyon
 ∙ 38.30C veya 101.30F'den fazla, yükselmiş ateş
 ∙ Dakikada 90’dan fazla atışla, hızlı kalp atışı
 ∙ Dakikada 20'den fazla nefesle, hızlı solunum

Mevcut olabilecek diğer semptomlar: 

 ∙ Konfüzyon veya koma
 ∙ Özellikle kol ve bacaklarda, boyunda, yüzde ödem
 ∙ Diyabet olmaksızın yüksek kan şekeri
 ∙ 36C veya 97F'nin altında daha düşük sıcaklık

Teşhis ayrıca şu değişkenlerin bileşenlerini  
de içerebilir:

 ∙ İlk enfeksiyon bölgesinde veya vücudun herhangi 
bir yerinde iltihaplanma

 ∙ Yeterli oksijen taşıyan kanın tüm hayati organlara 
ulaşmasını sağlamak için iç kan basıncını 
koruyamama

 ∙ Organ işlev bozukluğu, herhangi bir iç organ 
yetmezliği

 ∙ Doku perfüzyonu, vücudun herhangi bir yerinde 
oksijen eksikliği, en çok parmaklarda/kollarda, 
ayak parmaklarında/bacaklarda görülür

Sepsis, vücudun herhangi bir yerinde enfeksiyon 
olduğunda VE aşağıdakilerden biri olması halinde 
teşhis edilir:

 ∙ Organ işlev bozukluğu (organ yetmezliği)
 ∙ Hipoksemi (dokulara oksijen dolaşımı yapamama)
 ∙ Oligüri (azalan idrar çıkışı)
 ∙ Laktik asidoz (kan oksijeninde düşüş)
 ∙ Yüksek karaciğer enzimleri (karaciğer işlev 
bozukluğu)

 ∙ Değişen serebral fonksiyon (konfüzyon/koma)


