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• Kılavuz (rehber) tanımı 

• Kılavuz hazırlanması, faydaları, sakıncaları 

• Anestezi dünyasında kullanılan kılavuzlar 

• Ülkemizdeki durum 

• Anket sonuçları 



Institute of Medicine (2011) 

• Kılavuzlar sistematik kanıtların incelenmesi ve 
yarar/zararlar değerlendirilerek, hasta 
bakımını optimize etmek amaçlı öneriler 
sunan bir tür tarif “recipe” 

 



Amaç 

• Tanı ve tedavi girişimlerinin kalite ve 
güvenliğini arttırmak 

• Standardizasyon için değerli (denetim ve yasal) 

• Deneyimsiz kişilere  

• Nadir yapılan işlemlerde 

• Araştırma gereken alanları belirlemede 

• Klinik pratikte kullanım yararlı 

• Malpractice’ten koruma 

faydalı 



Sakıncaları 

• Hazırdakiler güvenilir değil 
– Teknik olarak hazırlık zor ve yeterince hızlı değil 

• Güncelleştirmek zor 

• Tıpta “gri bölge” çok 

• Popüler uygulayıcılar ve dernekler dirençli olabilir 

• Özensiz/detaysız hazırlanmış kılavuzlar yasal 
standartları olumsuz etkileyebilir 

• Doktor otonomisi sınırlı 

 



Konu belirlenir 

Kılavuz gerekli mi? 
  -Klinik kararlar için mi? 
  -Hazır kılavuz var mı? 

Kılavuz için multidisipliner komite belirlenir 

Sorular? 

Kaynaklar? Değeri, büyüklüğü, etkisi ve 
uygunluğu 

Kanıta dayalı kılavuzların oluşturulması 
veya eskilerin güncellenmesi 

Kılavuzları yaygınlaştır ve uygulat 

Kılavuzları anlatmak için yayınla 

Kanıtların yarar/zararı belirlenir 

Faydalar ve maliyet 

Uygulanabilirlik ve cost-effectiveness 

Başka kullanabilecek gruplara 
açıkla 

Devamlılık, değerlendirme ve güncelleme 









Clinical practice guidelines: juridical and medico legal issues in health care malpractice liability 



























• Dernekler   

– Kılavuz kullanımı hasta bakım kalitesini arttırır 

– İyi hasta sonucu garanti edemez 

– Her anesteziyolog hastaya göre profesyonel 
kararını kendi vermelidir 

– Kılavuzlarda yer alan bilgilerin kullanılmasına bağlı 
sonuçlar derneklerin sorumluluğunda değildir 











 
• 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and 

Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery 
 

• 2014 Perioperative Beta Blockade in Noncardiac Surgery 
 

• 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart 
Disease 
 

• 2013 Basic Perioperative TOE Examination 
 

• 2012 Guidelines for Performing Ultrasound Guided Vascular Cannulation 
 

• 2007 STS/SCA Perioperative Blood Transfusion and Blood Conservation in 
Cardiac Surgery 











Kılavuz kullanımı ile ilgili anket 
• 127 Anesteziyolog (Ankara) 

– % 16 Eğitim Görevlisi/Öğretim Üyesi 
– % 29 Uzman 
– % 55 Araştırma Görevlisi 

• Kılavuzların klinikte kullanımı yararlı mı? 
– 123 kişi yararlı 

• Halen kullanılanlar yeterli mi? 
– % 39 evet, % 58 hayır 

• Ülke koşullarına uygun değil, güncel değil, yaygın değil 

• Kullanılan kılavuzları biliyor musunuz? 
– 106 kişi biliyor / 42’si kullanıyor 

• Sizce anestezi pratiğinde kılavuzların kullanılması uygun mu ? 
 - Evet 

• Neden? Standardizasyon - 56 kişi 
 
 



• Kardiyovasküler anestezide kılavuza ihtiyaç var 
mı? 
– % 91 evet 
– % 2 hayır 

• Evet 
– % 8.6 bilgi paylaşımı şart 
– % 25 standartizasyon için 

• Hangi konularda kılavuz hazırlanmasını istersiniz? 
– % 9.4  pediyatrik ve konjenital cerrahi 
– % 7.9 KPB ile ilgili konular 

 



Kardiyak Anestezi ile ilgili kılavuz istenen konular 
önerim yok (1) 

pediatrik resusitasyon / yoğun bakımda kan transfüzyonu / yoğun bakımda sedasyon (1) 

perop komplikasyonlar (2) 

postspinal postepidural baş ağrısı yönetimi (1) 

obstetrik anestezi (1) 

pediatrik cerrahi (3) 

check list (1) 

postop analjezi / algoloji (3) 

usg eşliğinde bloklar (1) 

peroperatif beslenme (1) 

sedasyon ve postoperatif bulantı kusma profilaksisi ve tedavisi (1) 

Transplantasyon (1) 

aort cerrahisi (2) 

acil müdahale gerektiren durumlar (1) 

peroperatif hazırlık (1) 

kalp akciğer pompasına girme ve çıkma, pompa sırasında anestezi yönetimi (4) 

toraks cerrahisi (1) 

TEE (1) 

minimal invaziv kapak replasmanları (1) 

pediatrik kvc de hedef hemodinamik parametreler (1) 

total sirkulatuar arrest yönetimi (1) 

KAH hastalarında indüksiyon (1) 

fast track uygulamaları (1) 

kan ve ürünleri transfüzyonu (1) 

konjenital kalp hastalıkları cerrahisi (1) 

heparin / protamin gibi ilaç uygulamaları (1) 

 



Sonuç 
Kılavuzlar 

– Standardizasyon için değerli (denetim ve yasal) 

– İhmale sebep olabilir 

– Deneyimsiz kişilere  

– Nadir yapılan işlemlerde 

– Araştırma gereken alanları belirlemede 

– Kardiyak anestezi kılavuz için komplike bir alan değil 
ancak sorunlar kılavuzlarla çözülemeyecek kadar 
komplike olabilir 

– Hastaya göre davranma esnekliğini azaltır 

– Her derde deva değil! 

faydalı 



Sonuç 

• Standart yaklaşımlar klinik kılavuzların 
desteğinde uygulanmalı, doktorun deneyimleri 
de dikkate alınarak her hasta ayrı ayrı 
değerlendirilmelidir 



Kılıç mı kalkan mı? 

 
TOPLU 

Teşekkürler aslidonmez@hotmail.com 


