
örolojik gelişim sürecinin henüz tamamlanmamış olduğu çocuk yaş gru-
bunda travma, çevresel risk faktörlerinin yeterli algılanmasındaki güçlüğe
bağlı olarak daha sık görülür ve fizyolojik koşullar nedeniyle, ağır travma

söz konusu olduğunda ölüm veya kalıcı hasar daha ilk saatlerden itibaren gelişir.
Yoğun bakım gerektirecek düzeydeki travma sonucu gelişebilecek hava yolu tıkan-
masına bağlı problemler, az gibi görünen kan kayıpları nedeniyle hızla şok ve hi-
poksiye sekonder geri dönüşümsüz hasarlar gerçekleşebilir. Bu nedenle travmalı

Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2010;3(1) 29

Travmalı Çocuklarda Yoğun Bakım

ÖÖZZEETT  Çocuk yaş grubunda, özellikle 1 yaşın üzerindeki çocuklarda travma önemli bir ölüm
nedenidir. Travmaların büyük bir bölümü motorlu araç kazaları sonucu olup, düşme ve delici- kesici
yaralanmalar daha seyrek görülür. Travmadan hemen sonra kaybedilen çocuklarda ölüme yol açan
primer mekanizmalar arasında; hava yolu bütünlüğünün bozulması ve hipovolemik şok başta gelir.
Çocuklar fizyolojik özellikleri nedeniyle çok çabuk kötüleşip kaybedilebildikleri gibi, erken ve
doğru bir müdahale sonucu erişkinlere göre daha hızlı ve kaliteli bir iyileşme gösterebilirler.
Travmalı çocuklarda mortalite ve morbiditenin azaltılması için travmanın ağırlığına göre uygun
bir merkezde tedavisi önem taşır. Özellikle politravma, birden fazla sistemi etkilediğinden hasarların
ve tedavi girişimlerinin etkileşmesi nedeniyle, kaliteli iyileşmenin sağlanabilmesi için deneyimli
ve bilinçli bir yaklaşım gerekmektedir. Kafa travması, oldukça karmaşık mekanizmalar içerdiğinden
tedavisi başlı başına zordur ve diğer sistemlere uygulanan tedavilerden ciddi biçimde etkilenir.
Makalemizde, travmaya bağlı olarak sistemlerde görülebilen hasarlar ve tedavileri yanı sıra,
sistemler arasındaki yaralanma ve tedavi etkileşimlerinin anlatılması amaçlanmıştır. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Çocuk; tedavi; yoğun bakım; travma  

AABBSSTTRRAACCTT  Trauma is the leading cause of death especially in children over one year of age. Motor
vehicle accidents are the main cause followed by falls and penetrating injuries. The primary mech-
anisms that cause death are airway compromise and hypovolemic shock in children who die soon
after injury. Injured children are extremely difficult to manage and may rapidly succumb and die
or recover with minimal loss of life quality, due to their physiological state of being. The severity
of injury in a politraumatized child mandates treatment in a tertiary center to overcome the risk of
high morbidity and mortality. Optimal care of pediatric politrauma patient requires well-trained and
well-equipped medical personnel, due to the presence of interrelation mechanisms of the trauma-
tized organ systems as well as treatment modalities. Head injuries constitute an important part
among these patients because of the complex cerebral regulatory mechanisms. We aimed to ex-
plain and discuss the complexity of organ injuries and their multifactorial approach dependant
treatment in this chapter. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Child; therapy; critical care; trauma 
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ço cu ğun yo ğun ba kım ge rek si ni mi acil ser vi se gel di ği an
baş lar.

DE ĞER LEN DİR ME VE İLK MÜ DA HA LE

Trav ma ge çir miş bir ço cuk ta ilk de ğer len dir me sı ra sın -
da dik kat li ve sis te ma tik bir mu a ye ne yük sek önem ta şır.
Trav ma dan he men son ra kay be di len ço cuk lar da ölü me
yol açan bi rin cil so run la rın ara sın da ha va yo lu prob le mi,
hi po vo le mik şok ve san tral si nir sis te mi (SSS) ya ra lan -
ma sı nın ol du ğu gö rül mek te dir. Ha va yo lu açık lı ğı nın ve
ok si je nas yo nun sağ lan ma sı, şok du ru mun da ya pı lan ilk
mü da ha le ve şokun kon tro lü, da mar yo lu açı la rak sı vı,
ilaç ve kan ve ril me si trav ma yı ilk kar şı la yan eki bin so-
rum lu lu ğun da dır. 

İlk de ğer len dir me sı ra sın da trav ma nın ağır lı ğı nın
skor lan ma sı, hem has ta nın na sıl bir mer kez de ta kip ve
te da vi edil me si ge re ke ce ği nin be lir len me si, hem de
prog no zun ön gö rül me si açı sın dan önem li dir. Bu amaç la
pek çok skor la ma sis tem le ri ge liş ti ril miş tir. 1981 de kul-
la nıl ma ya baş la nan trav ma sko ru da ha son ra ba zı ka fa
trav ma lı has ta lar da ya ra lan ma nın şid de ti ni ye te rin ce
yan sı ta ma dı ğın dan re vi ze edil miş ve re vi ze trav ma sko -
ru (RTS) kul la nıl ma ya baş lan mış tır.1 In jury Se ve rity Sco -
re (ISS) ise, ana to mik ola rak trav ma böl ge si ve trav ma nın
şid de ti te me lin de oluş tu rul muş bir skor la ma sis te mi dir.
RTS ile ISS ’nin ko re las yo nu sa ye sin de iyi leş me ko nu -
sun da doğ ru bir is ta tis tik sel ana liz ya pı la bil mek te dir.2

Pe di at rik trav ma sko ru, tri aj da kul la nı lan di ğer bir skor-
la ma me to du dur. 

HA VA YO LU AÇIK LI ĞI VE SER Vİ KAL İM MO Bİ Lİ ZAS YON

Ço cuk lar da ha va yol la rı nın nis be ten dar olu şu ne de niy -
le ko lay lık la tı ka na bil me ris ki yük sek tir. Po lit rav ma ti ze
ve ya bi linç bo zuk lu ğu olan lar da ha va yo lu tı ka nık lı ğı -
nın bi rin cil ne de ni oro fa rink ste to nus azal ma sı so nu cu
di lin ar ka ya düş me si dir.3 Di ğer ne den ler ha va yo lu nu tı-
ka ya bi le cek kan, kus muk, sek res yon ile oro fa rinks, la-
rinks ve ya tra ke a da ya ban cı ci sim ler dir. Üst ha va yo lu
tı ka nık lı ğı be lir ti le ri disp ne, ta şip ne, çe kil me ler, hı rıl tı -
lı so lu num ve stri dor dur. Din le mek le so lu num ses le ri
azal mış tır, ta şi kar di, hi po tan si yon ve ya hi per tan si yon,
si ya noz ve men tal de ği şik lik ler ola bi lir. 

Tı kan mış ha va yo lu var lı ğın da, ser vi kal ver teb ral
ya ra lan ma ola sı lı ğı ne de niy le boy nun hi pe reks tan si yo nu
ve flek si yo nun dan ka çın mak için çe ne yi man di bu la ar-
ku sun dan öne ite rek ve/ve ya air way ko nu la rak ha va yo -
lu açı lır ve %100 ok si jen ve ri lir. Bu ma nev ra ağ rı lı ve
uya rı cı olup, bu sı ra da ço cuk ta de rin bir ins pir yum ile
ağ la ma, spon tan göz aç ma, ama ca uy gun ha re ket ler ve -

ya uy gun sö zel ce vap gi bi tep ki ler gö rü le bi lir. Da ha son -
ra ağız içi mut la ka as pi re edi le rek te miz le nir. De rin ko-
ma da ol ma yan ço cuk oral ve ya na zo fa rin ge al air way ’i iyi
to le re ede mez, öğür me ref lek si ve kus ma ya yol aça bi lir.
Eğer iyi to le re edi yor sa ko ru yu cu ref leks le ri çok bas kı -
lan mış olan böy le ço cuk lar da, en dot ra ke al en tü be edil-
mek su re tiy le da ha gü ven li bir ha va yo lu sağ lan ma lı dır.
Am bu ile ven ti las yo na ve ya baş ka ne den le re bağ lı ola-
rak gas trik dis tan si yon ge li şe bi le ce ğin den, en tü bas yon
son ra sı mut la ka na zo gas trik tüp ta kıl ma lı dır. Tüm ço-
cuk lar bu mü da ha le ler sı ra sın da tok ola rak ka bul edil-
me li ve en tü bas yon sı ra sın da mi de içe ri ği nin özo fa gu sa
re gür ji tas yo nu nu en gel le mek için kri ko i de bas kı ya pıl -
ma lı dır. Dil de cid di he ma tom var lı ğı, şid det li mak sil lo -
fa si yal ve ya la rin ge al ya ra lan ma du ru mun da, ha va yo lu
açık lı ğı nın sağ lan ma sı için sey rek de ol sa kri ko ti ro to mi
ve ya tra ke o to mi ge re ke bi lir. 

Ağır trav ma so nu cu de ğer len di ril me ye alı nan her
ço cuk, ser vi kal omur ga ya ra lan ma sı ge çir miş ola rak ka -
bul edil me li dir. Ser vi kal ver teb ra lar, baş nöt ral po zis -
yon da ola cak şekil de im mo bi li ze edi lir. Bu amaç la ri jid
bir bo yun luk ve ya kum tor ba la rı kul la nı la bi lir. 

SO LU NUM

Po lit rav ma lı ço cuk la rın %4-5 ka da rın da to raks ya ra lan -
ma sı var dır ve bu du rum da mor ta li te %25 ci va rın da sey-
re der.4 Ço cuk lar da gö ğüs du va rı da ha es nek ol du ğun dan
ka bur ga ve ster num kı rıl ma sı sey rek tir, açık pnö mo to -
raks ve yel ken gö ğüs bul gu su ile de sey rek ola rak kar şı -
la şı lır. To raks trav ma lı ço cuk lar da pnö mo to raks sık
gö rül mez. Bu na kar şın me di as te nin da ha es nek olu şu ne-
de niy le tan si yon pnö mo to raks, ven ti las yon ve per füz -
yo nu cid di ola rak et ki ler. Me di as ti nal ya pı lar da ha
ko lay lık la yer de ğiş ti rir ken, kalp ve bü yük da mar lar kar -
şı ta raf ak ci ğe re bas kı ya pa rak ven ti las yon ve kar di yak
out pu tu azal tır.3 Bu du rum da kar şı la şı la cak olan bul gu -
lar, akut so lu num sı kın tı sı ve ye ter li ha va yo lu açık lı ğı -
na rağ men si ya noz var lı ğı ile tra ke al de vi as yon ve
so lu num ses le ri nin tek ta raf lı yok lu ğu dur. Pul mo ner
kon tüz yon ile bir lik te pa ran ki mal ka na ma ve pul mo ner
ödem so nu cun da hi pok si, art mış in tra pul mo ner şant ve
so lu num ye ter siz li ği gö rü le bi lir. Kon tüz yon, di rekt gra -
fi ile de ğil bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ile da ha net de ğer -
len di ri le bi lir. 

Gö ğüs du va rı nın ve ya üst ba tı nın di rekt kom pres -
yo nu so nu cu trav ma tik as fik si ola rak ad lan dı rı lan du rum
or ta ya çı kar. Ve nöz ba sın cın ani ola rak art ma sı so nu cu
se fa lik si ya noz, yüz-bo yun ve göğ sün üst kıs mın da pe-
te şi ler, pe ri or bi tal ödem, sub kon juk ti val ve re ti nal ka-
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na ma lar göz le nir. Trav ma tik as fik si sık lık la pul mo ner
kon tüz yon, pnö mo to raks, kar di yak kon tüz yon ve he pa -
tik ya ra lan ma ile bir lik te sey re der.

Gö ğüs si met rik ola rak kal kı yor, bi la te ral so lu num
ses le ri eşit du yu lu yor sa ven ti las yon ye ter li dir. Cilt pem -
be, pe ri fe rik ok si jen doy gun lu ğu (SpO2) %90’ın üze rin -
de ise ok si je nas yon ye ter li dir. Ar ter kan gaz la rı
ven ti las yon ve ok si je nas yo nun ye ter li li ği ni da ha gü ve -
ni lir ola rak gös te rir. En dot ra ke al en tü bas yon ve po zi tif
ba sınç lı ven ti las yo na rağ men so lu num ha la ye ter siz se,
pnö mo to raks ve he mo to raks dü şü nü le rek to ra sen tez ya-
pıl ma lı ve so nu ca gö re gö ğüs tü pü ta kıl ma lı dır. Açık
pnö mo to rak sın te da vi si gö ğüs du va rı bü tün lü ğü nün sağ-
lan ma sı dır. De fek tin üze ri ne va ze lin li gaz ko yu lur, ste-
ril ola rak ka pa tı lır ve da ha son ra tan si yon pnö mo to rak sı
en gel le mek için gö ğüs tü pü yer leş ti ri lir. Cid di bir he mo-
to raks var sa tüp yer leş ti ril me si akut, ma sif da mar içi ha -
cim kay bı na yol aça bi lir. Bu ne den le müm kün se tüp
ta kıl ma dan ön ce ha cim rep las ma nı ya pıl ma lı dır. Yel ken
gö ğüs var sa has ta mut la ka en tü be edil me li dir. 

DO LA ŞIM

Ven ti las yon ve ok si je nas yo nun dü zen len me sin den son -
ra ilk ön ce lik do la şı mın kon trol al tı na alın ma sı dır. Ço-
cuk ta kan hac mi 70-80 ml/kg. dır. Az ol du ğu dü şü nü len
bir ha cim kay bı bi le ço cuk ta şoka yol aça bi lir. 20 ml/kg
dü ze yin de ki bir kan kay bı hi po tan si yo na yol aç ma dan
sağ lık lı ço cuk ta ra fın dan iyi to le re edi le bi lir. Kan hac-
mi nin %50’sin den faz la sı nın kay bı de rin hi po tan si yo na
yol açar.3

Ak tif ka na ma nın kon tro lü hız la IV yo lun açıl ma sı
ve yo ğun sı vı re sü si tas yo nu ile sağ la nır (Şekil 1). Şok ta -
ki ço cuk ta per kü tan da mar yo lu gi ri şi mi ba şa rı sız ola bi -
lir, bu du rum da in tra os se oz yol la ya pı la cak rep las man
ha yat kur ta rı cı ola bi lir. Bu yol ha cim rep las ma nı ve ilaç
ve ri li şi için uy gun ve ol duk ça kul la nış lı bir yol dur. Per-
kü tan pe ri fe rik da mar yo lu kı sa sü re de bu lu na ma dı ğın -
da ilk gi ri şim in tra os se oz yol ol ma lı ve cut-down ile
va kit kay be dil me me li dir. İntra os se oz yo lun öne ri len en
yay gın gi riş ye ri ti bi a ön yü ze yi me di al tu be ro si ti düz
yü ze yi nin 2-3 cm aşa ğı sı dır.5

Dı şa rı ya olan ak tif ka na ma di rekt ba sı ile kon trol
edil me li, açık ta ki da mar klam pe edil me me li dir çün kü
dis tal de ki ya pı la rın kan akı mı bo zu la bi lir. Be lir gin kan
kay bı ile ço ğun luk la pel vis ve uzun ke mik kı rık la rın da
kar şı la şı lır. Da mar lan ma sı bol olan saç lı de ri de gö rü len
ka na ma lar da faz la kan kay bı na yol aça bi le ce ğin den, va -
kit kay bet me den uy gun şekil de ka na ma kon tro lü sağ lan-
ma lı dır.

De li ci gö ğüs trav ma sı var sa ve sı vı rep las ma nı na
rağ men şok kon trol al tı na alı na mı yor sa ve ya di renç li
kar di yo pul mo ner ar rest söz ko nu su ise açık to ra ko to mi
ge re ke bi lir. Kar di yak tam po nad da bu du rum lar da akıl -
da tu tul ma lı ve var sa hız la de kom pres yon sağ lan ma lı dır.
Özel lik le dar bir na bız ba sınç ara lı ğı ve ju gu ler ve nöz
dol gun luk ta ar tış var sa kalp tam po na dı ola sı lı ğı faz la dır. 

Bİ LİNÇ DU RU MU

Çok kü çük ço cuk lar da de ğer len di ril me si zor da ol sa
Glas gow Ko ma Sko ru (GKS) ha la nö ro lo jik de ğer len dir -
me de ge çer li dir (Tab lo 1). GCS 8’in al tın da olan cid di ka -
fa trav ma la rın da mor ta li te %32’dir, an cak bir çok ço cuk
iyi ve mü kem mel dü zey de iyi leş me gös ter mek te dir. Ka -
fa trav ma sı na bağ lı ölüm le rin ya rı sı ilk 2 sa a ti ta ki ben
ger çek le şir. Be yin do ku su na di rekt ha sar ola yın ilk sa ni -
ye le ri için de ger çek le şir ve ge ri dö nü şüm süz ola bi lir.3

Anok si ve ya is ke mi ye bağ lı se kon der ha sar hi po tan si yon
ve ka fa içi ba sınç (KİB) ar tı şı du rum la rın da olur. Se kon -
der be yin do ku su ha sa rı nın ön len me si ve te da vi si için
ye ter li ven ti las yon, ok si je nas yon ve şokun hız la ve yo -
ğun te da vi edil me si ge re kir. 

Kü çük yaş ta ki ço cuk la rın bey ni özel lik le ac ce le ra -
ti on-de ce le ra ti on ze de len me si ne da ha açık tır. Her ne ka -
dar ka fa ta sı ke mik le ri da ha es nek ol sa lar da, dif füz be yin
ha sa rı ne de niy le KİB artışı, ka fa içi ka na ma la ra gö re da -
ha faz la gö rü lür. En iyi ta nı yön te mi bil gi sa yar lı be yin
to mog ra fi si dir (BBT). Ha fif ka fa trav ma sın da eğer ço cuk
göz lem sı ra sın da nö ro lo jik bo zul ma gös te ri yor sa, de vam
eden kus ma ve ya uy ku ha li var sa BBT ya pıl ma lı dır. Or -
ta şid det te ve ya şid det li ka fa trav ma sı olan ço cuk ta ha va
yo lu gü ven li ği ve do la şım sta bi li zas yo nu sağ lan dık tan
son ra BBT çe kil me li dir. 

KİB ar tı şı bra di kar di, ta şip ne ve hi per tan si yon ile
ken di ni gös te re bi lir. Eğer şid det li ka fa içi ka na ma var sa
hi po tan si yon da gö rü le bi lir. Art mış KİB bey nin her ni ye
ol ma sı na yol açar (Tab lo 2). Işık ref lek si alın ma yan di la -
te pu pil la lar ve ani nö ro lo jik bo zul ma bu nun gös ter ge si -
dir. KİB ar tı şı na hız lı mü da ha le bu kö tü leş me yi
en gel le ye bi lir.

Bi linç bo zuk lu ğu olan has ta da en dot ra ke al en tü -
bas yon, ha va yo lu nu gü ven ce ye ala rak ye ter li ok si je nas -
yo nu sağ lar ve ola sı as pi ras yon ris ki ni en gel ler. Bu grup
has ta lar da se das yon suz ya pı la cak en tü bas yon ka fa içi ba-
sın cı nı da ha da art tı ra bi le ce ğin den, hız lı bir anes te zi in-
dük si yo nu ya pıl ma sı da ha uy gun olur. 

Mi nör izo le ka pa lı ka fa trav ma la rın da je ne ra li ze
nö bet ler yay gın ola rak gö rü lür. Or ta ve şid det li ka fa
trav ma la rın da bu tarz nö bet ler pek gö rül mez. Pa to lo jik
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pos tür ler nö bet le ka rış tı rıl ma ma lı dır. Anor mal flek sör
(de kor ti ke) ve ya eks tan sör (de se reb re) ha re ket ler ma jör
ka fa trav ma sın da sık lık la gö rü lür ve böy le anor mal pos-

tür ler art mış ka fa içi ba sın cı nın gös ter ge si dir. Hız la en-
tü bas yon ve hi per ven ti las yon ya pıl ma lı dır. Bu pos tür ler
an ti kon vül zan te da vi ge rek tir mez. 
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ŞEKİL 1: Hipovolemik şokta yaklaşım.3

ES: Eritrosit süspansiyonu



Ha va yo lu, so lu num ve şok ile uğ ra şır ken tam kan
sa yı mı, elek tro lit ler, BUN, Kre a ti nin, ami laz, PT, aPTT,
kan gru bu ve cross-match, ar te ri el kan ga zı, me sa ne son-
da sı ta kı la rak id rar tah li li için ör nek ler alın ma lı dır. Ge-
ni to-üri ner trav ma nın eş lik et ti ği du rum lar da üret ral
me a tus ta kan, gros he ma tü ri ve la bi al, skro tal ve ya pe ri -
ne al eki moz ve he ma tom gi bi bul gu lar dan her han gi bi -
ri me sa ne son da sı ta kıl ma sı için kon tren di kas yon dur. 

Ser vi kal ver teb ra, AP gö ğüs rönt ge ni, AP pel vis
gra fi si de re sü si tas yo na ara ve ril me den ya pıl ma lı dır. De-
vam lı he mo di na mik mo ni tö ri zas yon önem li dir. 

İlk mü da ha le ler den son ra ikin cil de tay lı in ce le me
ya pıl ma lı dır. Tüm ya ra lan ma lar il gi li branş he kim le riy -
le bir lik te de tay lı ola rak de ğer len di ril me li, de tay lı nö ro -
lo jik de ğer len dir me ya pıl ma lı dır. Kı rık la rın sta bi li zas yo-
nu sağ lan ma lı, to ra ko lom ber ver teb ra ya ra lan ma sı şüp-
he si var sa ver teb ra lar ko ru na cak şekil de dav ra nıl ma lı -
dır.

BAŞ-BOYUN TRAVMALARI

SER Vİ KAL OMUR GA TRAV MA SI

Ço cuk lar da ser vi kal trav ma da ha az gö rül se de (%1) bu -
na bağ lı mor ta li te yük sek tir. Spi nal ha sa rın de ğer len dir -
me si ha sa rın me ka niz ma sı nın ta nım lan ma sı, ge çi ci
nö ro lo jik fonk si yon bo zuk lu ğu öy kü sü (pa res te zi ve ya
kuv vet kay bı gi bi), nö ro mus ku ler mu a ye ne nin tam ola-
rak ya pıl ma sı nı içer me li dir. Spi nal trav ma dan şüp he le -
ni len po lit rav ma lı ço cuk ta mut la ka bo yun luk ta kıl ma lı
ve bü tün eks tre mi te ler nö ro lo jik du rum ve do la şım açı-
sın dan de ğer len di ril me li dir. 

KA FA TRAV MA SI

Ka fa trav ma lı bir ço cu ğun ba kı mı; hız lı ve bi linç li bir de-
ğer len dir me, ta nı, mor ta li te ve mor bi di te yi azal ta rak
fonk si yo nel dü zel me yi de sağ la ya bi le cek bir te da vi yi içe-
rir. Pri mer nö ro lo jik ol ma yan hi pok si, hi per kar bi ve hi-
po vo le mi gi bi prob lem le rin er ken ta nı ve te da vi si
iyi leş me yi olum lu et ki ler. Ya pı lan ça lış ma lar cid di ka fa
trav ma lı ço cuk lar da prog no zun ye tiş kin le re gö re da ha
iyi ol du ğu nu gös ter miş tir.8

Ka fa trav ma sı bir kaç kom po nent içe rir:

1. Pri mer be yin ya ra lan ma sı

2. Se kon der be yin ha sa rı

3. Nö ro lo jik ha sa rın sis te mik et ki le ri

4. Bun la ra eş lik eden, nö ro lo jik ol ma yan sis te mik
ha sar lar.

Pri mer Be yin Ha sa rı:

a. Çarp ma ile or ta ya çı kan kon tüz yon ve he ma -
tom

b. Ac ce le ra ti on-de ce le ra ti on ile dif füz ak so nal in-
jury

Se kon der Be yin Ha sa rı:

a. Hi pok si, hi po tan si yon, KİB ar tı şı, hi per kar bi, hi -
per-hi pog li se mi, elek tro lit bo zuk luk la rı, he ma to mun bü-
yü me si, ko a gü lo pa ti, nö bet ler, hi per ter mi so nu cu or ta ya
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Modifiye pediatrik koma skalası

Göz açma

Spontan 4

Sesli uyarı 3

Ağrı ile 2

Yok 1

Sözlü cevap

Keyifli sesler  5

Huzursuz 4

Ağrı ile ağlıyor 3

Ağrı ile inliyor 2

Yok 1

Motor yanıt

Normal spontan hareketler 6

Dokunmakla çekme 5

Ağrıyla çekme 4

Anormal fleksiyon 3

Anormal ekstansiyon 2

Yok 1

TABLO 1: Modifiye pediatrik koma skalası.6

Herniasyon sendromu

Göz Bulguları Motor Solunum

Uncal Aynı taraflı fix dilate pupil Karşıtarafta hemiparezi Düzensiz

Diensefalik Orta büyüklükte, ışığa reaktif Dekortike postür,hipertoni Cheyne-Stokes

Orta beyin Orta büyüklükte,fix pupil Deserebre postür Hiperventilasyon

Meduller Bilateral dilate ve fix pupil Ağrıya cevap yok Düzensiz/gasping

TABLO 2: Herniasyon sendromu.7



çı kan ha sar dır. Bun lar po tan si yel ola rak en gel le ne bi lir
ve te da vi edi le bi lir pa to lo ji ler dir. Akut mü da ha le nin
ama cı se kon der be yin ha sa rı na yol aç ma ma sı için bu fak-
tör le rin en gel len me si dir.

b. Be yin de da ki ka lar için de olu şan ve ay lar ca sü re -
bi len en do jen hüc re sel ve bi yo kim ya sal olay lar kas ka dı -
dır. Bu du rum se kon der trav ma tik ak so nal in jury ve
nö ro nal hüc re ha sa rı ve hüc re ölü mü ne yol açar.9

Se kon der be yin ha sa rı bey nin trav ma ya ce va bı dır.
Ge nel lik le 2-3 gün de pik ya par. Bu ha sar se reb ral kan
akı mı ve/ve ya se reb ral per füz yon ba sın cı nın azal ma sı ve
di ğer sis te mik so run la rın kom bi nas yo nu so nu cu or ta ya
çı kan is ke mi dir. Te da vi de esas; ka fa içi ba sın cı nın kon t-
ro lü ve uy gun be yin kan akı mı nın sağ lan ma sı, ok si da tif
me ta bo liz ma için ge rek li subs trat la rın su nu mu dur.

KA FA İÇİ BA SIN CI NIN KON TRO LÜ 

Se kon der be yin ha sa rı na yol açan fak tör ler den en önem-
li si ka fa içi ba sınç ar tı şı ge liş me si dir. Kra ni yum için de
be yin, be yin omu ri lik sı vı sı ve kan dan olu şan sa bit bir
vo lüm var dır. Nor mal şart lar da be yin kan akı mı nın oto-
re gü las yo nu ge niş bir ara lık ta be yin kan akı mı nı dü zen -
ler ve bey nin me ta bo lik ih ti yaç la rı nı kar şı lar. 

Ge niş bir epi du ral he ma tom gi bi yer kap la yan bir
lez yon ve ya ar tan bir be yin öde mi baş lan gıç ta KİB ar tı -
şı ne de ni de ğil dir. BOS ’un spi nal ka na la ve ve nöz ka nın
ju gu ler ven le re doğ ru kay ma sı KİB’ nın art ma sı nı en gel -
ler. An cak bun dan son ra he ma tom da ve ya ödem de ar tış
be yin per füz yo nu nu bas kı la ma ya baş lar. Bu du rum gi-
de rek be yin de is ke mi, ödem ve her ni as yo na yol aça bi -
lir. 

Be yin per füz yon ba sın cı (BPB), or ta la ma ar ter ba-
sın cı ve ka fa içi ba sın cı ara sın da ki fark tır. Ka fa içi ba sın -
cı nın öl çü le me di ği du rum lar da or ta la ma ar ter ba sın cı ile
san tral ve nöz ba sınç ara sın da ki fark da kul la nı la bi lir.
İde al be yin per füz yon ba sın cı di ye bir kav ram yok tur.
Mi ni mum ge rek li be yin per füz yon ba sın cı için ya şa gö -
re aşa ğı da ki de ğer ler öne ril mek te dir.10

53 mmHg 2 -  6 yaş

63 mmHg 7 - 10 yaş

66 mmHg 11 - 16 yaş 

Bİ RİN Cİ BA SA MAK TE DA Vİ LER

Te da vi de KİB nı dü şür mek ve nor mal or ta la ma ar ter ba-
sın cı (OAB) ile ye ter li da mar içi vo lü mü nü sağ la mak ge-
re kir. Hi po tan si yon var sa bo lus izo to nik sı vı ve ri lir ve
va zop res sör des tek baş la nır.

Ka fa içi ba sınç ar tı şı olan has ta la ra yak la şım bel li
bir sı ray la öne ril mek te dir (Şekil 2).7

BAŞ PO ZİS YO NU

Baş, ve nöz dö nü şü ra hat lat mak için 30 de re ce yük sel til -
me li dir. Ba zı mer kez ler, ve nöz dö nü şün da ha ra hat ol-
ma sı için in ter nal ju gu ler san tral ve nöz ka te ter
tak maz lar. Yi ne ve nöz dö nü şün bo zul ma ma sı için po zi -
tif ba sınç lı ven ti las yon uy gu la nır ken müm kün olan en
dü şük or ta la ma ha va yo lu ba sın cı öne ri lir.

SE DAS YON, ANAL JE Zİ VE NÖ RO MUS KU LER BLO KAJ
Ank si ye te, stres ve ağ rı bey nin me ta bo lik ih ti ya cı nı ve
do la yı sıy la be yin kan vo lü mü nü ve ka fa içi ba sın cı nı art-
tı rır. Yu ka rı da ki uy gu la ma la ra rağ men KİB ar tı yor sa
nar ko tik ler, ben zo di a ze pin ler ve ya bar bü ti rat lar yay gın
ola rak kul la nı lır. Amaç, KİB’ nın düş me si ni sağ la yan ve
hi po tan si yon gi bi yan et ki le ri or ta ya çı kar ma ya cak mi-
ni mum do zu ver mek tir. En dot ra ke al as pi ras yon gi bi po-
tan si yel uya rı lar da KİB ar tı şı nı en gel le mek için iş lem den
ön ce se das yon ve ya anal je zi dü şü nü le bi lir.

Vur gu lan ma sı ge re ken iki ilaç ke ta min ve pro po -
fol dür. Ke ta min et kin bir se reb ral va zo di la ta tör dür ve
be yin kan akı mı nı ve do la yı sıy la KİB’ nı art tı rır. Bu ar tış
hi per ven ti las yon la en gel le ne mez ama azal tı la bi lir.11 Pro-
po fo lün de ka fa trav ma sın da 24 sa at de vam lı in füz yo nu -
nun gü ven li ol ma dı ğı na da ir ya yın lar var dır.12 Pe di at rik
reh ber ler de pro po fol in füz yo nu öne ril me mek te dir.13 Nö-
ro mus ku ler blo ka jın ha va yo lu ve in tra to ra sik ba sın cı dü-
şü re rek KİB’ nı dü şür dü ğü ne ina nıl mak ta dır. An cak bu
blo kaj bek len me dik eks tü bas yon da hi pok si ve hi per kar -
bi ris ki, nö bet le rin mas ke len me si, no zo ko mi yal pnö mo -
ni, ye ter siz anal je zi ve se das yon var sa im mo bi li zas yon
stre si, kri tik has ta lık myo pa ti si ve yo ğun ba kım ya tış sü-
re si nin uza ma sı gi bi risk ler oluş tu ra bi lir.

VEN TRİ KÜ LER SE REB ROS Pİ NAL SI VI DRE NA JI
Be yin omu ri lik sı vı sı nın dre ne edil me si in trak ra ni al vo-
lü mü ve do la yı sıy la KİB’ nı dü şü rür. Eğer KİB ta ki bi ge-
re ki yor sa ven tri kü ler ka te ter yer leş ti ri le rek hem ba sınç
ta ki bi hem de ge re ğin de BOS dre na jı ya pı la rak KİB kon t-
rol edi le bi lir. Her ne ka dar dre ne edi le cek bir ven tri kül
içi ka na ma ol ma dık ça ki mi be yin cer rah la rı çe şit li ne-
den ler le ven tri kül içi ka te ter yer leş tir mek is te me mek -
tey se de ka fa içi ba sınç ta ki bi ve ba sınç ar tı şı te da vi si için
son de re ce de ğer li bir yön tem dir. En fek si yon ris ki ne
kar şı ön lem ler ih mal edil me me li dir. 

Hİ PE ROS MO LAR TE DA Vİ
Hi pe ros mo lar te da vi de ge le nek sel ola rak man ni tol kul-
la nı lır an cak gi de rek hi per to nik sa lin (%3 NaCl) kul la -
nı mı yay gı laş ma ya baş la mış tır. 
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Man ni tol, iki me ka niz may la KİB’ nı dü şü rür. Bi rin -
ci si, kan vis ko zi te si ni hız la dü şür me si dir. Bu du rum oto-
re gü las yon la ar te ri ol le rin ref leks va zo kons trük si yo nu na
yol açar ve be yin kan vo lü mü ve do la yı sıy la KİB’ nı dü-
şü rür. Bu me ka niz ma hız lı fa kat ge çi ci dir,75 dk.da son-
la nır. Ne var ki, et ki si ni oto re gü las yon me ka niz ma sı
ça lı şı yor sa gös te rir. İkin ci me ka niz ma oz mo tik et ki dir.
Se rum oz mo la li te si ni art tı rır, su yun be yin hüc re le rin -
den in tra vas kü ler ala na yer de ğiş tir me si ni sağ la ya rak
hüc re sel ve si to tok sik öde mi azal tır. Bu et ki 15-30 dk da
baş lar 6 sa a te ka dar uzar. Bu et ki de sağ lam bir kan-be -
yin ba ri ye ri ge rek ti rir. Eğer sağ lam de ğil se ha sar lı be yin
alan la rın da bi ri ke rek in tra vas kü ler alan dan be yin pa ran-
ki mi ne yer de ğiş tir me ye yol açar ve KİB’ nı kö tü leş ti rir.
Ay rı ca man ni tol et kin bir oz mo tik di ü re tik tir. Has ta hi-
po vo le mik se ve se rum os mo la li te si 320 mosm/l ‘nin üze-
rin de olur sa re nal ye ter siz lik ve hi po tan si yo na yol açar.
Man ni tol , 0,25-1 gr/kg doz da bo lus ve ri lir.7

Hi per to nik sa lin, son za man lar da her ni as yon bul-
gu la rı olan pe di at rik ka fa trav ma lı has ta lar da hi pe roz -
mo lar te da vi de önem ka zan mak ta dır. Et ki me ka niz ma sı
man ni to le ben zer. Man ni to le gö re te mel avan ta jı he mo -
di na mik ola rak sta bil ol ma yan, her ni as yo na gi den has ta-
lar da da ve ri le bil me si dir çün kü da mar içi ha ci mi
ko ru ma sı ne de niy le da ha gü ven li dir.14 İV ola rak bo lus
1-6 ml/kg doz da ve ri le bil di ği gi bi 10 ml/kg IV bo lus doz -
da ve ri li şi de bil di ril miş tir.7,15 0,1-1 ml/kg/sa doz da de-
vam lı in füz yon şek lin de ve ri le rek KİB 20 mmHg’nın
al tın da ola cak şekil de de tit re edi le bi lir. Hi per to nik sa li -
nin bo lus ve ril me si ve ya in füz yo nun ke sil me siy le re bo -
und KİB ar tı şı bil di ril miş tir.16

Hİ PER VEN Tİ LAS YON

Hi per ven ti las yon, ka fa içi ba sın cı nı dü şür me nin en hız lı
yön te mi dir. Ço cuk lar da her ni as yo na gi diş te en iyi baş lan-
gıç te da vi si dir. An cak ço cuk ta her ni as yon bul gu su yok sa
ha fif ve ya prof lak tik hi per ven ti las yon dan (Pa CO2 35
mmHg’nın al tın da) ka çı nıl ma lı dır. Ha fif hi per ven ti las yon
(Pa CO2: 30-35 mmHg), uzun sü reç te eğer di ğer uy gu la -
ma la ra di renç li KİB ar tı şı var sa dü şü nül me li dir.13

İKİN Cİ BA SA MAK TE DA Vİ LER

Cid di pe di at rik trav ma tik be yin ha sa rın da di renç li ka fa
içi ba sınç ar tı şı va ka la rın %42’sin de gö rü lür ve %29-100
mor ta li te gös te rir. Bu du rum da be yin to mog ra fi si tek-
rar lan ma lı ve cer ra hi bir ne de nin var lı ğı göz den ge çi ril -
me li dir (Şekil 3).7 Cer ra hi lez yon yok sa 2003 reh be ri
ag re sif hi per ven ti las yon, bar bü ti rat lar, hi po ter mi, de-
kom pre sif kra ni ek to mi ve lom ber BOS dre na jı öne rir.

Di renç li KİB ar tı şın da hi per ven ti las yon Pa CO2 ‘yi
30 mmHg’nın al tın da tu ta cak şekil de ya pı lır. Ju gu ler ve -
nöz O2 sa tü ras yo nu ve ya be yin do ku su nun O2 mo ni tö -
ri zas yo nu se reb ral is ke mi yi be lir le mek te yar dım cı olur.

Bar bi tü rat lar, bey nin me ta bo lik hı zı nı azal ta rak
KİB’ nı dü şü rür ler. Bar bü ti rat te da vi si ne bey nin me ta bo -
lik hız ce va bı nı ölç mek için EEG kul la nıl ma lı dır. Ti yo -
pen tal se das yon da sık lık la kul la nı lır. EEG ak ti vi te si ni ve
ka fa içi ba sın cı nı azal tan mi ni mum doz kul la nıl ma lı dır
çün kü yük sek doz lar da kar di yak out put dü şü şü, sis te mik
vas kü ler re zis tans ta azal ma ve hi po tan si yon gö rü lür. Uy -
gun he mo di na mik mo ni tö ri zas yon ve kar di yak des tek
sağ lan ma lı dır.

De kom pre sif kra ni ek to mi ya pıl ma sın da ana amaç
KİB kon tro lü ve be yin per füz yon ba sın cı nın ko run ma sı,
her ni as yo nun en gel len me si dir. Bu cer ra hi uy gu la ma an -
cak po tan si yel ola rak ge ri dö ne bi le cek be yin ha sa rı olan
has ta lar da ve sı nır lı ola rak uy gu la nır. Cer ra hi den ön ce
KİB 40 mmHg’nın üs tü ne çık ma mış olan lar ve trav ma -
dan he men son ra GCS 3’ün üze rin de olan lar bu gru ba gi-
re bi lir. Se kon der kli nik bo zul ma ve ya ka za son ra sı 48 sa at
için de her ni as yon sen dro mu olu şan lar de kom pre sif kra-
ni ek to mi için di ğer en di kas yon lar gru bu nu oluş tu rur.13

Gün cel araş tır ma lar ve el de edi len ve ri le rin ışı ğın -
da ka fa trav ma sın da hi po ter mi uy gu lan ma sı ye ni ka bul
edi len bir yak la şım dır. Post trav ma tik hi per ter mi, vü cut
ısı sı nın 38,5 C’nin üze rin de ol ma sı dır. 35,0 C nin al tın -
da ol ma sı ise hi po ter mi ola rak ta nım la nır. Hi per ter mi nin
nö ro nal hüc re ölü mü nü ar tır dı ğı gös te ril miş tir. Bu nun -
la bir lik te hi po ter mi nin se kon der be yin ha sa rı na yol
açan me ka niz ma la rı en gel le ye rek si nir do ku su üze rin de
ko ru yu cu et ki si ol du ğu gös te ril miş tir.7 Bu bil gi le rin ya -
nı sı ra baş ka bir ça lış ma da or ta de re ce li hi po ter mi nin
(32-34 C) ka fa içi ba sın cı nı dü şü rür ken arit mi gö rül me
sık lı ğı nı art tır dı ğı gö rül müş tür. Arit mi, sı vı ve ril me si ve
ye ni den ısıt may la dü zel ti le bi lir an cak ka fa içi ba sın cın -
da re bo und ar tı şa da yol aça bi lir.17 Nö bet ler hi per ter mi
ve KİB ar tı şı na yol aça ca ğın dan hız la te da vi edil me li dir.
Bu amaç la fe ni to in kul la nı lır. Yük le me do zu 15-20
mg/kg dır. İda me do zu ya şa gö re de ği şir. Pro fi lak tik an-
ti kon vül zan te da vi er ken post trav ma tik nö bet le rin ön-
len me si için dü şü nü le bi lir an cak geç post trav ma tik
nö bet le rin en gel len me si için öne ril mez.

Lom ber BOS dre na jı, yay gın ola rak kul la nıl ma sa da
di renç li in trak ra ni yal hi per tan si yon da ba şa rı lı ol du ğu
gös te ril miş tir.18 Her ni as yon ris kin den ka çın mak için ço-
cuk ta fonk si yo nel bir ven tri kü los to mi dre ni ol ma lı, ba -
zal sis ter na lar açık ol ma lı ve ye ni çe ki len BBT de şift
ve ya kit le et ki si ol ma ma lı dır.



TO RAKS TRAV MA SI

Trav ma ge çi ren bir ço cuk ta ilk mu a ye ne to raks içi trav-
ma nın var lı ğı hak kın da fi kir ve rir. Gö ğüs du va rın da eki-
moz, çü rük, ab raz yon, kre pi tas yon, kot üze rin de ağ rı lı
nok ta to raks trav ma sı nı dü şün dür me li dir. So lu num ses le -
ri nin du yul ma ma sı pnö mo to raks ve ya he mo to rak sı dü şün-
dü rür an cak ço cuk lar da to raks ya pı sı nın bo yu tu ne de niy le
bir ta raf ta ki so lu num ses le ri di ğer ta raf tan da du yu la bi lir.
Bu ne den le to raks pa to lo ji le ri geç fark edi le bi lir. 

GÖ ĞÜS DU VA RI KI RIK LA RI

To raks ke mik le ri nin, özel lik le kot la rın kı rık la rı % 32
ci va rın da dır. Kot kı rı ğı var lı ğı trav ma nın şid de ti hak-
kın da önem li bir bul gu dur. Kot kı rı ğı bu lu nan ço cuk -
lar da mor ta li te %42 iken kı rık ol ma yan lar da %2.1
ola rak be lir len miş tir. Gö ğüs du va rı nın es nek li ği ne de -
niy le da ha ufak ço cuk lar da da ha az kot kı rı ğı ol du ğu

ile ri sü rül se de kot kı rı ğı olan ço cuk la rın %60’ı 4 yaş
ve al tın da dır.19

Gö ğüs du va rı ya ra lan ma la rı nın te da vi ba şa rı sın da
ağ rı kon tro lü çok önem li dir. De rin ne fes alıp ve re bil me,
ök sür me ve sek res yon la rın atıl ma sı sağ lan ma lı dır. Epi-
du ral anal je zi ve in ter kos tal si nir blok la rı gi bi re gi o nal
anes te zi tek nik le ri sis te mik ağ rı te da vi sin den da ha
önem li bir yer tu tar. Ağ rı te da vi si ne rağ men ye ter li ven-
ti las yon sağ la na maz sa me ka nik ven ti las yon ge re ke bi lir.
Ba sit kı rık lar da, be ra be rin de bi lin ci bo zan bir ka fa trav-
ma sı yok sa non-in va ziv ven ti las yon uy gu la na bi lir. Faz -
la sa yı da kot kı rı ğı, yel ken gö ğüs gi bi bü yük trav ma lar da
en tü bas yon ve kon trol lü me ka nik ven ti las yon ge rek li li -
ği da ha faz la dır. 

PUL MO NER KON TÜZ YON 

Kon tüz yon la bir lik te pnö mo to raks/ he mo to raks, ço cuk -
lar da ol duk ça sık gö rü lür. Kot frak tü rü, pul mo ner kon-
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tüz yon ve di ğer to raks içi lez yon la rın bir lik te ol du ğu du-
rum lar da rad yog ra fik in ce le me ler he men bul gu ver me -
ye bi lir. Va ka la rın %40’dan faz la sın da lez yon lar trav ma -
dan 48 sa at son ra sı na ka dar gö rü le me ye bi lir. Bu ne den le
kot frak tü rü ve pul mo ner kon tüz yo nun bir lik te ol du ğu
va ka lar ilk 48 sa at te se ri ak ci ğer gra fi le ri ile ta kip edil me -
li dir. Bil gi sa yar lı to raks to mog ra fi si post trav ma tik in tra -
to ra sik pa to lo ji le rin gös te ril me sin de çok da ha de ğer li bir
yön tem dir.

Pul mo ner kon tüz yon da te mel yak la şım ye ter li ak-
ci ğer te miz li ği, so lu num re ha bi li tas yo nu ve so lu num
des te ği dir. Çok cid di kon tüz yon da iki ak ci ğer de fark lı
bo yut ta ze de len me ler ol du ğun da da ha et ki li bir ven ti -
las yon sağ la ya bil mek için çift lü men li en tü bas yon tü pü
ve çift ven ti la tör kul la nı la rak ak ci ğer ler eş za man lı, ba-
ğım sız ola rak ven ti le edi le bi lir. Özel lik le 6 yaş al tı ço-
cuk lar da bu yön tem sağ ka lı mı art tı ra bi lir.20

PNÖ MO TO RAKS VE HE MO TO RAKS

Künt ya da pe net ran trav ma lar da sık lık la gö rü lür ler. Her
iki tür ya ra lan ma da da ilk yak la şım ay nı dır. Me me hat-
tı nın al tın da ki pe net ran ya ra lan ma lar da mut la ka kon t-
rast lı to mog ra fi çe ki le rek di af rag ma ve ba tın ya ra lan ma sı
da tet kik edil me li dir. Pnö mo to raks / he mo to raks lı va ka -
la rın ço ğun da tüp to ra kos to mi ba şa rı lı bir te da vi için ye-
ter li dir. To raks tü pü nün ka nı dre ne et me ye ye te cek
ge niş lik te ol ma sı na dik kat edil me li dir. Ak si tak dir de fib-
ro to raks ve ak ci ğer de fib rin le re bağ lı bir kı sıt lan ma or-
ta ya çı ka bi lir.

Pul mo ner do la şım da ar te ri el ba sınç dü şük ol du -
ğun dan ak ci ğer pa ran ki min den ka na ma ya vaş tır ve ak ci-
ğer ler eks pan se ol du ğun da hız la he mos taz ger çek le şir.
To raks tü pün de ki kan ge nel lik le ko yu renk li dir çün kü
ka na ma nın kay na ğı gö re ce ola rak ok si jen len me miş pul-
mo ner ar te ri el kan dır. Ak ci ğer sön müş se bo zul muş al-
ve o ler gaz de ği şi mi gö re ce ola rak iyi ok si jen len me miş
bir pul mo ner ve nöz ka na yol açar. Eğer kan par lak kır-
mı zı ise kay nak in ter kos tal da mar lar, in ter nal to ra sik ar -
ter ve ya sey rek de ol sa özel lik le pe net ran ya ra lan ma lar da
aort yır tıl ma sı, sol kalp te bir de lik ola bi lir. Çok ka na ma -
lı pul mo ner de fekt ler pul mo ner re zek si yon ge rek ti re bi -
lir. Tüp ten sa at te 2-3 ml/kg dan faz la kan ge li yor sa, tüp
ta kıl dı ğın da to tal kan vo lü mü nün % 20-30 un dan faz la
mik tar da ka na mış sa ve ya be lir gin bir ye ni den ka na ma
var sa to ra ko to mi en di ke dir.

De vam eden ha va ka ça ğı bü yük ha va yol la rın da
yır tıl ma dü şün dü rür. Cid di tra ke ob ron şi al yır tık lar sık-
lık la yük sek ener ji li mo tor lu araç çarp ma la rın da or ta ya
çı kar. En sık bul gu su cilt al tı am fi ze mi, disp ne, ster nal

has sa si yet ve he mop ti zi dir. Ti pik rad yo lo jik bul gu lar ise
cilt al tı am fi ze mi, pnö mo me di as ti num, pnö mo to raks,
bronş et ra fın da ha va ve en dot ra ke al tü pün yer le şi min de
anor mal gö rün tü ol ma sı dır. Bu bul gu lar üst to ra sik kı-
rık lar la bir lik tey se şid det li tra ke ob ron şi al yır tık dü şün -
dü rür. Bu du rum da ta nı sal bron kos ko pi ya pıl ma lı dır.
Ster num kı rık la rın da ho ri zon tal tra ke a ke si si gö rü le bi lir
ve ba zen öze fa gus la se ras yo nu ile bir lik te dir. Öze fa gi al
fis tül ve me di as ti nit ge li şe bi lir.

To raks trav ma la rı so nu cu has ta lar da sık lık la me ka -
nik ven ti las yon ih ti ya cı or ta ya çı kar. Me ka nik ven ti las -
yon uy gu la ma la rı pul mo ner kon tüz yon yok lu ğun da bi le
baş lı ba şı na ak ci ğer ha sa rı ne de ni ola bil mek te dir. Ven ti-
la tö re bağ lı akut ak ci ğer ha sa rı nı müm kün ol du ğun ca
azal ta bil mek için bir ta kım ven ti las yon stra te ji le ri ge liş -
ti ril miş tir. Bu stra te ji le rin ba şın da dü şük ti dal vo lüm ve
dü şük ba sınç uy gu la ma sı gel mek te dir. Bu uy gu la ma has-
ta nın da ki ka vo lüm ih ti ya cı na bağ lı ola rak ar te ri yel CO2
ba sın cı nın yük sel me si ne yol aça bi lir. Eğer CO2 eli mi -
nas yo nu için ge re ken pe ak ins pi ra tu ar ba sınç yük sek ise
hi per kar bi ge liş me si ne izin ve ri lir. Per mi sif hi per kap ni
ola rak ad lan dı rı lan bu yön tem res pi ra tu ar asi do za yol
açar. Res pi ra tu ar asi doz, he mo di na mik bo zuk luk la ra yol
aç ma dı ğı sü re ce to le re edi le bi lir. Akut ak ci ğer ha sa rın -
da gö rü len ak ci ğe rin po zis yo nel ola rak ba ğım lı böl ge le -
rin de ki ha va lan ma yan alan la rın açı la bil me si için pro ne
po siz yo nu uy gu la na bi lir. An cak bu uy gu la ma ge nel lik le
ha sa rın er ken dö ne min de fay da lı ola bil mek te dir. Al ve -
o ler öde mi azalt mak için sı vı kı sıt la ma sı en di ke dir.

Ak ci ğer kon tüz yo nu ya da akut ak ci ğer ha sa rı tek
ba şı na ol du ğun da bu stra te ji ler uy gu la na bi lir an cak be-
ra be rin de ka fa trav ma sı var sa ba zı olum suz et ki ler or ta -
ya çı kar. Dü şük vo lüm-ba sınç uy gu la nan ven ti las yo nun
yol aç tı ğı hi per kap ni KİB ’ın art ma sı na yol açar. Pro ne
po zis yo nu ba şı ya na çe vir mek ge re ke ce ğin den bey nin
ve nöz dö nü şü nü bo zar. Al ve o ler öde mi azalt mak için ya-
pı lan sı vı kı sıt la ma sı ise ye ter siz da mar içi ha cim ve ye-
ter siz sis te mik ar te ri yel ba sın ca yol aça bi lir. 

Art mış da ki ka ven ti las yo nu ge rek ti ren du rum lar da
yük sek fre kans lı dal ga lan ma lı ven ti las yon (High Fre qu -
ency Os cil la tory Ven ti la ti on) uy gu la ma sıy la dü şük ti dal
vo lüm ve mi ni mal pe ak ins pi ra tu ar ba sınç ile ye ter li
ven ti las yon ve kar bon di ok sit eli mi nas yo nu sağ la na bi lir.
Böy le ce ven ti la tö re bağ lı ak ci ğer ha sa rı ve cid di ka fa
trav ma sı olan va ka lar da yük sek pe ak ins pi ra tu ar ba sınç
ya da hi per kap ni ye bağ lı KİB ar tı şı da en gel le ne bi lir.20

KAR Dİ YAK YA RA LAN MA LAR
Kar di yak ya ra lan ma la rın gö rül me sık lı ğı %3’den az dır
ve ço ğu künt trav ma lar dan son ra gö rü lür. Myo kar di al
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kon tüz yon en sık gö rü len ze de len me dir. Ta nı kon ma sı
da ha çok şüp he le nil me si ne bağ lı dır. EKG ’nin ta nı da ye -
ri ol mak la bir lik te ço cuk lar da ki du yar lı lı ğı tar tış ma lı dır.
Kar di yak en zim le rin de yük sek ol du ğu du rum lar da
anor mal ven tri kül ha re ke ti ve dü şük ejek si yon frak si yo -
nu ta nı ya gö tü rür. Trav ma ya bağ lı di ğer kar di yak ya ra -
lan ma lar pa pil ler ade le ve ya chor da e ten di na
yır tıl ma sı na bağ lı ka pak fonk si yon bo zuk luk la rı, kar di -
yak yır tıl ma, pe ri kar di yal efüz yon ve ri tim bo zuk luk la -
rı dır. Eko kar di yog ra fi ta nı için ol duk ça de ğer li bir
yön tem dir.22 Çok sık ol ma mak la bir lik te ven tri kü ler sep-
tal de fekt de kar di yak ya ra lan ma lar da gö rü le bi lir. Bu tür
ya ra lan ma lar ba zen er ken bul gu ver me yip fark edi le me -
ye bi lir ler. Özel lik le he mo di na mik sta bi li te nin sağ lan -
ma sın da güç lük çe ki len po lit rav ma ti ze has ta lar da
ge re kir se eko kar di yog ra fi ve kon trast lı to raks to mog ra -
fi si ye ni den de ğer len di ril me li dir.23

AORT VE BÜ YÜK DA MAR LA RIN YA RA LAN MA LA RI

Bu ya ra lan ma lar trav ma lı ço cuk lar da %3 ora nın da gö-
rül mek le bir lik te mor ta li te %75 ci va rın da dır.22 Trav ma -
tik aort rüp tü rün de bul gu lar mids ka pu ler sırt ağ rı sı,
açık la na ma yan hi po tan si yon, üst eks tre mi te ler de hi per -
tan si yon, bi la te ral fe mo ral na bız kay bı, ilk ta kıl dı ğın da
to raks tü pün den çok faz la dre naj ol ma sı dır. Bul gu la rın
er ken be lir len me si ile ta nı da ge cik me ve kö tü so nuç lar
en gel le ne bi lir.

Gö ğüs fil min de pa rat ra ke al alan da ge niş le me, na-
zo gas trik tüp ve ya san tral ve nöz ka te ter de de vi as yon,
tra ke a da sa ğa kay ma, aort kav si nin be lir gin li ği ni yi tir -
me si, anor mal pa ra spi nöz bant gö rü lür an cak bun la rın
ta nı da ye ri kı sıt lı dır. İle ri tet kik için şüp he ya rat ma sı açı-
sın dan önem li dir. Kon trast lı BT ve an ji og ra fi ke sin ta nı
koy du ru cu dur.

AB DO Mİ NAL TRAV MA

Ab do mi nal trav ma, pe di at rik trav ma va ka la rın da ka fa
trav ma sın dan son ra ölüm ne de ni ola rak 2. sı ra da ge lir.
Ba tın trav ma la rın da % 90 ora nın da künt trav ma gö rü lür
ve ge nel lik le ka ra ci ğer ve da lak ya ra la nır. Pe net ran trav-
ma lar ise sey rek tir ve en çok içi boş or gan ya ra lan ma sı
gö rü lür.

Ab do mi nal trav ma da ge nel lik le kon trol edi le me -
yen ka na ma la ra bağ lı ola rak hi po vo le mik şok or ta ya çı -
kar. Kı sa sü re li de ol sa ye ter siz do ku per füz yo nu bir çok
sis te min et ki len me si ne yol açar (ör ne ğin şoka bağ lı ola-
rak olu şan bak te ri yel trans lo kas yon). En do tok se mi ve
sep sis pek çok or ga nı et ki ler, çok lu or gan yet mez li ği or-
ta ya çı ka bi lir. Do ku ha sa rı, do la şım bo zuk lu ğu nun şid de -

ti ve sü re si ne bağ lıy sa da ilk ge liş te ve re sü si tas yon sı ra -
sın da ki he mo di na mik pa ra met re ler de önem li dir. Re sü -
si tas yo nun te mel ama cı SSS, myo kard ve re nal
per füz yo nun ko run ma sı ol ma lı dır. Hi po vo le mik şok ta
hız la vo lüm rep las ma nı na baş la nır. Ta şi kar di nin ge ri le -
me si ve ka pil ler do la şı mın dü zel me si ye ter li ha cim re-
sü si tas yo nu nun gös ter ge si dir. Hi po vo le mik şok ta acil
kan trans füz yo nu ge re ki yor sa hız la O Rh(-) kan ve ri le -
bi lir. Hi po ter mi yi en gel le mek için sı vı lar ısı tı la bi lir. Çok
mik tar da kan ve kan ürü nü trans füz yo nu ya pı lır sa trom-
bo sit sa yı sı, pıh tı laş ma fak tör le ri, iyo ni ze Ca ve pH ya-
kın dan ta kip edil me li dir. He mo di na mik ins ta bi li te
de vam edi yor sa ope ras yon en di kas yo nu var dır.

Ope ras yon ya pıl sa da ya pıl ma sa da yo ğun ba kım da
mo ni tö ri zas yon ve ta kip ge re kir. İdrar çı kı şı da mar içi
vo lü mün iyi bir gös ter ge si dir. Ka fa trav ma sı olup vo lüm
kı sıt lan ma sı ge re ken has ta lar da uy gun olan en er ken za-
man da SVB ta ki bi ya pıl ma ya baş lan ma lı dır. Eş lik eden
myo kar di yal dis fonk si yon da söz ko nu su ise pul mo ner
ar ter ka te te ri zas yo nu ve kar di yak out put ta ki bi ge re kir. 

DA LAK YA RA LAN MA SI

Ba tın trav ma la rın da da lak en sık ya ra la nan or gan dır.
İzo le da lak ya ra lan ma sı %25’den az bir kan vo lü mü kay-
bı na yol açar ve vo lüm rep las ma nı na hız la ce vap ve rir.
Da lak ya ra lan ma sın dan şüp he le ni li yor sa ba tın BT çe ki -
le rek eş za man lı KC ve böb rek ya ra lan ma sı olup ol ma -
dı ğı gös te ril me li dir. Da lak ya ra lan ma la rın da sol böb rek
kon tüz yo nu na bağ lı he ma tü ri sık lık la gö rü lür. Sple nek -
to mi ya pı lan ço cuk lar da bak te ri yel sep sis ris ki yük sek -
tir. 1 yaş al tı ço cuk lar da bu risk da ha faz la dır.
Pnö mo kok, he mo fi lus ve me nin go kok aşı sı mut la ka ya-
pıl ma lı dır. 

To ron to Ço cuk Cer ra hi Gru bu nun ilk ola rak 1971
de öner miş ol du ğu kon ser va tif yak la şım gü nü müz de
yay gın ola rak ka bul gör müş tür.24 Göz lem sı ra sın da tek-
rar la yan kan trans füz yon la rı ge re ke bi lir. He ma tok ri tin
dü şük ol ma sı (%20-21) cid di bir yan et ki ol ma dan to le -
re edi le bil di ğin den kan trans füz yo nu ko nu sun da ag re sif
olun ma ma sı öne ri lir. Kan trans füz yo nu nun bir do ku
nak li ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Ope ras yo nun ka çı nıl maz
ol du ğu du rum lar da da lak ko ru yu cu yak la şım lar uy gu -
lan ma lı dır.25

Non ope ra tif ta kip ya pı lı yor sa pe ri to ne al bul gu lar
ya kın dan ta kip edil me li dir. İlk 24-48 sa at he ma tok rit 6
sa at aray la ta kip edi lir. Gas tro in tes ti nal fonk si yon lar dü-
ze le ne ka dar na zo gas trik de kom pres yon ya pı lır. Eğer ka-
na ma de vam et mi yor sa ke sin ya tak is ti ra ha ti ile yo ğun
ba kım dan çı ka rı la bi lir. 

TRAVMALI ÇOCUKLARDA YOĞUN BAKIM Sabriye GÜVENÇ ve ark.

Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics 2010;3(1) 39



KA RA Cİ ĞER YA RA LAN MA SI

Künt ka rın trav ma sın da 2. en sık gö rü len an cak en ölüm-
cül ya ra lan ma lar dan dır. Sağ gö ğüs du va rı nın alt kıs mın -
da ve ya üst ka rın da ab raz yon ve ya kon tüz yon lar la
bir lik te sağ üst kad ran has sa si ye ti ka ra ci ğer ya ra lan ma -
sı na işa ret eder. ALT ve AST yük sek li ği de ya ra lan ma -
nın ta nın ma sın da yar dım cı dır. Üst ba tı nın pe net ran
ya ra lan ma la rın da da sık lık la ka ra ci ğer ya ra la nır çün kü
bü yük bo yut lu bir or gan dır.26 Ka ra ci ğer ya ra lan ma la rı -
nın ta nı sı USG ile ko nur ve ay rın tı lı in ce le me ve ayı rı cı
ta nı ge re ki yor sa ba tın to mog ra fi si ya pı lır.

Flint ve ar ka daş la rı ta ra fın dan ka ra ci ğer ya ra lan -
ma la rı sı nıf lan dı rıl mış tır.27

Class I: Kap sül yır tı ğı

Class II: Ka na ma yan pa ran ki mal ya ra lan ma ve ya
sub kap sü ler he ma tom.

Class II I: Ka na ma lı pa ran ki mal ya ra lan ma

Class IV: Ma jör pa ran ki mal yır tıl ma ve ya tek lo bun
par ça lan ma sı ve ya ge niş san tral he ma tom.

Class V: Bi lo bar par ça lan ma ve ya he pa tik ven ya-
ra lan ma sı ve ya ret ro he pa tik ve na ca va ya ra lan ma sı.

Class I-IV ara sı ya ra lan ma lar he mo di na mik ins ta -
bi li te ve ya ope ras yon ge rek ti ren baş ka ya ra lan ma lar
yok sa no no pe ra tif ola rak ba şa rıy la te da vi edi le bi lir ler.
Class V ya ra lan ma lar ge nel lik le ölüm cül dür an cak hız lı
re sü si tas yon ve de ne yim li ekip le kur ta rı la bi lir. Hız lı vo -
lüm rep las ma nı na rağ men be lir gin he mo di na mik ins ta -
bi li te ve ka rın dis tan si yo nu ope ras yon ge rek ti ren ma jör
ka ra ci ğer ve ya v.ca va ya ra lan ma sı na işa ret eder. 

Eğer ope ras yon ge rek mi yor sa has ta nın ta kip ve te-
da vi si da lak ya ra lan ma sın da ki gi bi dir. 

PAN KRE AS YA RA LAN MA SI

Pan kre as ya ra lan ma sı nın ta nı sı ve kon tro lü zor dur.
Özel lik le bi sik let trav ma la rı ve ya em ni yet ke me ri ta kıl -
mış ço cuk lar da şüp he le nil me li dir. Bul gu lar or ga nın ret-
ro pe ri to ne al lo ka li zas yo nu ne de niy le sık lık la
müp hem dir. Ta nı için bil gi sa yar lı to mog ra fi ge re kir an -
cak her ya ra lan ma yi ne de gö rül me ye bi lir. Şüp he li va-
ka lar da ab do mi nal has sa si yet le bir lik te yük sek ve ya
yük sel mek te olan ami laz var sa la pa ro to mi ge rek li li ği açı-
sın dan ya kın dan iz len me li dir. Şüp he li ma jör trav ma tik
ko lan gi o pan kre a tik ya ra lan ma da er ken eks plo ras yon ge-
rek li dir.

BAR SAK YA RA LAN MA LA RI

Ço cuk lar da sık lık la düş me ve bi sik let ka za la rın da gö rü -
lür. Semp tom lar pe ri ton ir ri tas yo nu ve ab do mi nal ri ji di -

te ola rak be lir gin ola bi lir ve ya mi ni mal bul gu da ola bi -
lir. Eğer bar sak per fo ras yo nu var sa di rekt gra fi de ser best
ha va gö rü le bi lir. Ami laz ar tı şı spe si fik de ğil dir. Şüp he li
va ka lar da çift kon trast lı BT ya pıl ma sı uy gun olur. Du o -
de nal he ma tom, so lid or gan ya ra lan ma sı ol ma ma sı na
rağ men ser best in tra pe ri to ne al sı vı ve ser best ha va bar-
sak ya ra lan ma sı nı dü şün dür me li dir. Pe ri ton la vaj sı vı -
sın da ml’de 500’ün üze rin de lö ko sit ve ami laz
ya ra lan ma yı dü şün dü rür an cak bu nun du yar lı lı ğı ve öz-
gün lü ğü tar tış ma lı dır. Ope re edil me den ta kip edi len du -
o de nal he ma tom lar ge nel lik le 7-10 gün için de re zor be
olur. Bu sü re için de pa ren te ral bes len me ge re ke bi lir. Ba -
tın eks plo ras yo nu sı ra sın da du o de num ve bar sak lar dik-
kat li ce göz den ge çi ril me li dir. En sık göz den ka çan
trav ma lar dan dır. Ope re edil me miş ba tın trav ma la rın da
ta kip sı ra sın da or ta ya çı kan en fek si yon ve sep sis tab lo -
sun da mut la ka in ce le me ler de bul gu ver me miş bir du o -
de num ve ya bar sak per fo ras yo nu ola bi le ce ği
dü şü nül me li dir. Mi ni mal fe kal kon ta mi nas yon olan sağ
ko lon ya ra lan ma la rı pri mer ona rı la bi lir an cak sol ko lon
ve rek tal ya ra lan ma lar da ko lon ona rı mı ve ge çi ci ko ru -
yu cu prok si mal ko los to mi ge re kir.

BÜ YÜK DA MAR YA RA LAN MA SI

Künt trav ma lar da ma jör in tra ab do mi nal da mar ya ra lan -
ma sı sey rek tir. Ret ro he pa tik ve na ca va ya ra lan ma sı ka-
ra ci ğer trav ma sı ile bir lik te gö rü le bi lir. Aor ta
ya ra lan ma sı sık de ğil dir an cak me zen te rik da mar ya ra -
lan ma sı gö rü le bi lir. Me zen ter ar ter ya ra lan ma la rın da
pel vik frak tür ler ili ak ve ya fe mo ral da mar ya ra lan ma la -
rı na yol aça bi lir ler. Bü yük da mar ya ra lan ma la rı da ha çok
pe net ran trav ma lar da gö rü lür. Ateş li si lah ya ra lan ma sı
mut la ka la pa ro to mi ge rek ti rir çün kü bir lik te or gan ya ra-
lan ma la rı da bu lu na bi lir. 

BÖB REK YA RA LAN MA SI

Di ğer ka rın içi or gan lar la bir lik te böb rek ya ra lan ma sı
yay gın dır. Mik ros ko pik de ol sa he ma tü ri ol ma sı böb rek
trav ma sı nı gös te rir. Şüp he li böb rek trav ma sın da IV kon -
trast lı BT çe ki lir. Kor teks yır tıl ma sı, in tra re nal ve eks-
tra re nal eks tra va zas yon, pe ri fe rik he ma tom bu yön tem le
ko lay ca gö rün tü le nir. BT’de re nal kon trast kay bı re nal
ar ter ya ra lan ma sı nı dü şün dü rür. Bu du rum da ar te ri og -
ra fi ya pıl ma lı dır. Kon tüz yon, pe ri nef ri tik he ma tom ve
mi nör re nal la se ras yon lar iz lem ge rek ti rir. Bi lin ci açık
has ta da has sa si ye tin art ma sı, sa kın ma ve ya ge niş le yen
kit le var sa tek rar gö rün tü le me ya pı lır. Gross he ma tü ri
kay bo la na ka dar ya tak is ti ra ha tin de tu tu lur. Re nal pe di -
kül ya ra lan ma la rın da eğer ilk to mog ra fi de eks tra va zas -
yon var sa 72 sa at için de BT tek rar lan ma lı dır.
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Eks tra va zas yon de vam edi yor sa ope ras yon ge rek ti rir.
Cid di böb rek trav ma la rı se kon der en fek si yo na yat kın -
dır. En fek si yon bul gu la rı ge li şen trav ma lı has ta da odak
ola rak akıl da tu tul ma lı dır. 

PEL VİK FRAK TÜR

Pel vik mu a ye ne de kom pres yon la ağ rı var sa pel vik trav-
ma dan şüp he le ni lir. Cid di pel vik trav ma lar ma sif ola rak
ka na ya bi lir. Ge niş ret ro pe ri to ne al he ma to ma yol açar ve
ge nel lik le he ma tom ka na ma yı tam po ne eder. Hız lı bir
ge niş le me ol ma dık ça pel vik ret ro pe ri to ne al he ma tom lar
eks plo re edil me me li dir. Pel vik kı rık lar ma sif sı vı rep las -
ma nı ve kan trans füz yo nu ge rek ti re bi lir. De vam eden ve
kon trol al tı na alı na ma yan ka na ma lar da se lek tif ar te ri -
og ra fi ile em bo li zas yon ba şa rı lı bir yön tem ola bi lir.28

Tüm kol ve ba cak lar gros de for mi te, he ma tom ve -
ya eki moz açı sın dan göz den ge çi ri lir. Açık frak tür ler,
eks tre mi te am pu tas yo nu, kom part man sen dro mu ve ya
nö ro mus ku ler bas kı lan ma acil cer ra hi gi ri şim ge rek ti -
rir.

KAN VE KAN ÜRÜN LE Rİ TRANS FÜZ YO NU

Bü yük da mar ya ra lan ma la rı, Class IV ve V ka ra ci ğer ya-
ra lan ma la rı ve cid di ezil me şek lin de ki pel vik kı rık lar
ma sif kan trans füz yo nu ge rek ti rir ler. Ma sif kan trans-
füz yo nu ya pı lan has ta lar da ko a gü lo pa ti ve dis se mi ne in-
tra vas kü ler ko a gü las yon (DIC) ge li şe bi lir. Kan
trans füz yon la rın da ge nel ola rak 3/1 ora nın da erit ro sit
süs pan si yo nu/ta ze don muş plaz ma ve ril me li, se rum kal-
si yum dü ze yi ya kın dan ta kip edil me li dir. Bu has ta lar da
he mog lo bin ve he ma tok rit ta ki bi ya nın da 12 sa at aray la
trom bo sit sa yı mı ve PT, aPTT ta ki bi ya pıl ma lı dır. Ka na -
ma nın kon trol al tı na alın dı ğı has ta lar da trom bo sit sa yı -
sı 20 K/uL al tın da ve ya ka na ma lı has ta lar da 40 K/uL
al tın da trom bo sit süs pan si yo nu öne ri lir. 

PT/INR uza ma sı du ru mun da TDP, aPTT uza mış sa
K vi ta mi ni rep las ma nı ya pıl ma lı dır. Özel lik le kü çük ço-

cuk lar ka na ma ve ya trom bo em bo lik olay lar için da ha
bü yük risk al tın da dır lar. Vi ta min K ya bağ lı pıh tı laş ma
fak tör le ri nin kon san tras yon la rı dü şük tür, trom bin po-
tan si ye li az dır, fib ri no li tik me ka niz ma la rı de ği şik tir. En-
fek si yon, hi po tan si yon, asi doz ve tü mör nek ro zis fak tör
gi bi ak ti ve ‘subs tan ce’la rın sa lı nı mı ile bir lik te cid di trav-
ma lar da sık lık la DIC or ta ya çı kar. Bu da ka na ma ve ya
trom boz ge liş ti re bi lir.29

TRAV MA LI ÇO CUK TA AN Tİ Bİ O TİK SE Çİ Mİ

Trav ma ge çi ren bir ço cuk ta en fek si yon kon tro lü eriş kin
has ta lar dan pek fark lı de ğil dir. Her han gi bir or ga nın ya-
ra lan mış ol ma sı ya da san tral ka te ter, me sa ne son da sı,
to raks tü pü, ven tri kül dre naj ka te te ri nin var lı ğı an ti bi -
yo tik baş lan ma sı nı ge rek tir mez. Ba zı özel du rum lar da
pro fi lak si ya da kı sa sü re li te da vi uy gu la na bi lir. Bi lin ci
ka pa lı, ağız içi sek res yon lar, kan ya da kus muk as pi re et-
ti ği gö rü len ya da şüp he le ni len has ta da as pi ras yon pnö-
mo ni si te da vi si ama cıy la ağız, bo ğaz flo ra sı na et ki li ve
ana e rob et kin li ği de olan sul bak tam-am pi si lin ilk öne ri -
len an ti bi yo tik tir. Kir li cilt ya ra lan ma la rın da 1. ku şak se-
fa los po rin kul la nı la bi lir, te ta noz pro fi lak si si de ih mal
edil me me li dir. Cid di ka fa trav ma la rın da BOS ka ça ğı var -
sa Sef tri ak son kul la nı lır ve bu has ta lar da strep to kok pnö-
mo ni a me nen ji ti cid di risk oluş tur du ğun dan pnö mo kok
aşı sı öne ril mek te dir. Ba tın ya ra lan ma la rın da in ce bar sak
ya da ko lon per fo ras yo nu ona rıl mış sa 24 sa at lik cer ra hi
pro fi lak si öne ri lir. Ana e rob et kin li ği de ol du ğun dan Se-
fo tak sim ter cih edil mek te dir. Eğer odak kon tro lü sağ lan-
mış sa uzun sü re li te da vi ge rek tir mez.

Trav ma lı ço cuk lar da yo ğun ba kım, ya ra lan ma la ra
öz gü yak la şım ya nın da ge nel ola rak yo ğun ba kım has ta -
la rın da dik kat edil me si ge re ken ba kım ve te da vi ile bir-
lik te dir. Has ta la rın no zo ko mi yal en fek si yon lar dan
ko run ma sı, sep si sin en gel len me si ya da te da vi si, bes len -
me, fiz yo te ra pi gi bi ko nu lar mul ti di sip li ner bir ça lış ma,
ço cuk has ta la rın ba kı mı ko nu sun da eği tim li hem şi re ba-
kı mı ge rek ti rir. 
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