
kbo
Kliniken des Bezirks Oberbayern –  
Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18
80538 München

Telefon | 089 5505227-0
Faks | 089 5505227-27
E-posta | kontakt@kbo.de 

kbo Hemşirelik Bilimi Çalışma Topluluğu
E-posta | pflegewissenschaft@kbo.de 

Web  | kbo.de

This leaflet is available in the following languages: English, 

Russian, Arabic and Turkish 

Эта памятка доступна на следующих языках: английский, 

русский, арабский и турецкий

Dieses Faltblatt ist auch in folgenden Sprachen verfügbar:

Deutsch, Englisch, Arabisch und Türkisch
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Externe E-Mail-Kommunikation

Bilgi: Metinde dişil ve eril hitap şekli dönüşümlü olarak veya karışık olarak 
kullanılır, fakat temelde bütün cinsiyetler kastedilmektedir.

االتصال
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kbo
عيادات منطقة بافاريا العليا

١٨ شارع برينزريقنرت

٨٠٥٣٨ ميونيخ

هاتف ٠٨٩٥٥٠٥٢٢٧٠

فاكس  ٠٨٩٥٥٠٥٢٢٧٢٧

kontakt@kbo.de :الربيد االليكرتوين 

kbo الدائرة العلمية ملجموعة رشكات 

pflegewissenschaft@kbo.de :الربيد االليكرتوين

Web  | kbo.de

هذه النرشة متوفرة باللغات االتية:

االنجليزية والروسية والعربية والرتكية

يتم استخدام صيغة املؤنث واملذكر  بالتناوب او بطريقة مختلطة ، ولكن املقصود بها

منها ماهو متعلق باملرىض

(Übersetzung)

Dekübitus profilaksisi

Bilgiler
Hasta ve yakınları için

Yetkili kişi

Ulusal Uzman Standardı  
“Dekübitus profilaksisi”
Alman Hemşirelik Kalite Geliştirme Ağı (DNQP)

Web | dnqp.de

Dekübitus profilaksisi konusunda bilgi
• kbo klinikleri yara uzmanları ve hemşireleri
• Ayakta tedavi hizmetleri
• Hastalık/Tedavi sigortaları
• Hemşireler için uzman kurumlar ve vakıflar
• İstasyonun sosyal ekibi (ayrıca yardımcı malzeme-

lerin temini)

Web | kbo.de/dekubitus

Diğer bilgiler



Dekübitus profilaksisi

Sayın hastamız, 
Sayın hasta yakını,

bir kişide yatak yarası (dekübitus) oluşturmasının bir-
çok nedeni vardır. Bu broşür aracılığıyla sizi nedenler 
ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Dekübitus nedir?
Dekübitus (yatak yarası), basınç veya kesme kuvvetleri 
(kayma, sürtünme) ile bağlantılı basınç dolaysıyla, 
tipik olarak kemik çıkıntılarının cilt ve/veya alt dokuda 
oluşturduğu lokal hasardır.

Yaralanma kategorileri
Yatak dört kategoriye ayrılır; bunlar geri döndürüle-
mez kızarıklıktan cildin kısmi veya toplam kaybına ve 
hatta kemikleri, tendonları veya kasları açığa çıkarta-
cak kadar doku kaybına varıncaya kadar uzanır.

Dekübitus nerede oluşur?
Özellikle kemiklerin hemen cildin altında bulundu-
ğu ve kaslar ve yağ dokularının çok az yastıklama 
yapabildiği vücut noktalarında (ör. başın arka bölgesi, 
kuyruksokumu kemiği, kalça yanı, topuklar ...)

Risk faktörleri (Özet)

• Hareket yitimi/kısıtlanması

• Uzun süreli baskı yükü

• Sürtünme ve kesme kuvvetleri

• Diyabet (şeker hastalığı)

• Dolaşım bozuklukları

• Duyusal rahatsızlık 

• Nem (terleme, kendini tutamama)

• Dehidrasyon (sıvı kaybı, ateş)

• Aşırı kilo/düşük kilo

• Yaş (< 5 yaş ve > 65 yaş)

Nasıl önleyebilirim?

• Risk değerlendirmesi; Eğitimli hemşire veya aile 
hekiminden bilgilendirme

• Cesaretlendirme ve motivasyon ve yürüme araç-
ları kullanılması yoluyla fiziksel aktivitenin teşvik 
edilmesi

• Uzun süreli oturur pozisyonda kalmamak

• Farklı yatırma şekille-
ri (yatış pozisyonlarını değiştirmek), ör. 
vücudun üst bölümünü 30° eğimle yatırmak, 
sırtüstü pozisyon, 30° yan pozisyon

• Basınç dağıtıcı altlıkların kullanılması, ör. yastıklar, 
battaniyeler, yumuşak yatırma ve değişken baskı 
sistemleri

• Cilt bakımı: Hedefli yıkama işlemleri (katkı mad-
desi içermeyen ılık su) ve cilt bakım ürünlerinin 
kullanımı (kurutan, boya veren veya aşırı yağlan-
dırıcı ürünler hariç)

• Yeterli miktarda vitamin ve mineral temini sağla-
yan dengeli beslenme

• Nefes alan nevresim ve gece kıyafeti, ayrıca idrar 
kaçırma ürünlerinin kullanım ve bunların düzenli 
değiştirilmesi sayesinde kuru yatak ortamı 

Seve seve bilgilendiriyoruz. Lütfen bunun için 
hemşire personele başvurunuz.


