Nöroleptik Malign Sendromda Hem şire Bakımı
Gülsüm ANÇEL *
ÖZET
Nöroleptik Malign Sendrom (NMS), nöroleptik ilaçlara kar şı gelişen, nedeni açı k olarak anlaşılamam ış bir sendromdur. Temel belirtileri, ate ş , kas rijiditesi, ekstrapiramidal belirtiler ve otonomik işlev hozukluklar ıdı r. NMS
ender görülmekle birlikte, ya şam ı tehdit edici olduğ u için erken tan ı nması ve tedavisi çok önem ta şımaktadı r.
NMS' de hem şirenin sorumlulukları , önleme, belirtileri erken fark etme, NMS geli şen hastaya bakım verme,
komplikasyonları önleme, hasta ve ailesinin eski fonksiyonlar ına ulaşması na yardı m etmedir.
Anahtar kelimeler: Nöroleptik malign sendrom, nöroleptikler, hem şirelik, hem şire bakım ı
Düşünen Adam; 2006, 19(1):40-49
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ABSTRACT
Nursing Care in Neuroleptic Malign Syndrome
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Neuroleptic Malign Syndrome (NMS) is an idiosyncratic reaction to neuroleptic medication. The major symptoms
of NMS are hyperthermia, muscular rigidity, extrapyramidal symptoms and autonomic dysfunction. Although
NMS is not frequent, it is a life-threatening sitvation in which early detection and treatment are important. Nurses have many responsibilities in early detection, and caring of patients who suffer from NMS and .preventing
complications and helping.patients and families get back to their previous level of functioning.
Key words: Neuroleptic Malign Syndrome, neuroleptics, nursing, nursing care

GİRİŞ

Nöroleptik malign sendrom (NMS), nöroleptik
kullanımı sonras ı , kas rijiditesi, ate ş , CPK art ışı
ve konfüzyondan deliryuma dek uzanan ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerle ortaya ç ıkan bir
sendromdur ( 1-3 ). NMS, ilk olarak 1960'l ı yıllarda tanımlanm ış , ancak patofizyolojisi halen
tam olarak anla şılamamış tır (1,4,5) Bununla birlikte sendromun ortaya ç ıkışı ndan santral dopaminerjik sistem, kas membran fonksiyonu ve
sempatik sinir sistemindeki normal d ışı değişim
sorumlu tutulmaktadır (1,4,6-8)
* Ankara Üniversitesi Cebeci Sa ğ lik Yüksekokulu, Yrd. Doç. Dr.
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NMS'nin görülme sıklığı % 0.2- 2.4 aras ında
değişmekte, erkeklerde görülme s ıklığı kadınlara oranla iki kat artmakta ve ya şlara göre farkl ılık görülmemektedir (1,6,9-11). Adonizio (1991),
tanı konmadan ani ölümlerin oldu ğunu rapor etmiştir (5 ). Bu nedenle sağlık ekibinin ilk görevi
NMS geli şmesini önlemektir. NMS geli ştiğinde
ise, hastane öncesi acilde, hastanede ve taburculuk sonras ında hastay ı etkin bir biçimde ele alma yaşam kurtarıcıdır (3,5,7,9)

Türkiye'de NMS 'de t ıbbi tedaviye ili şkin yay ınların sıklığına karşın hem şirelik giri şimleri ko-
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nusunda rehber niteli ğinde bir yay ına rastlanmamıştır. Oysa NMS geli ş imini önleme, belirtileri
erken fark etme ve tedavi sürecinde verilecek etkin bir hem şirelik bakımı , hasta ve yakınlar ının
önceki dengelerine dönmelerinde ya şamsal öneme sahiptir ( 12). Kuşkusuz, hemş irelerin etkin
bakı m vermesi ve tüm sağlı k ekibinin de bu bakımın içeriğini bilmesi ekip çal ışmasını n kalitesini arttıracakt ır.
NMS VE HEMŞİREL İK BAKIMI

NMS'de hem şirelik bakımı öncelikle önlemeye
yöneliktir (2). Belirtiler açı sı ndan hasta ve yakınlarını n önceden bilgilendirilmesi, risk faktörü yüksek olan hastalar ın yakı n izlemi, yaş am
bulgularının sı k ölçülmesi, yirmi dört saatlik aldığı -çıkard ığı sıvı izleminin yapılmas ı , hidrasyonun sağlanmas ı , NMS ile karış abilecek tabloların ayı rt edilmesi ve ekstrapiramidal belirtilerin izlemi, önleyici hem şirelik giri şimlerini
oluşturmaktad ır (2,3,5,13)
Ne yazı k ki, ilaç baş lanmadan önce hastada
NMS geliş eceğ ine dair herhangi bir belirtiyi
görmek mümkün de ğildir (6). Nöroleptikler ba şta olmak üzere antidepresan, antikonvülsan, antiemetik ve antiparkinson ilaçlar gibi 100 de ğişik ajanla NMS geli ştiğ i bildirilmi ştir (3). Hemş ireler, bu tür ilaçlarla tedavi edilmesi planlanan
hastaları NMS belirtileri aç ısı ndan izleme almalıdırlar.

pe
cy

a

NMS'de hem şirelik bakımı , hasta ve hem şire
arası ndaki terapötik ili ş ki çerçevesinde ve bakım standartları na uyularak yap ılır (2,3). Terapötik iliş ki, "bireyin benlik de ğerini, sorun çözme
yeteneğini arttı ran; otonomi ve ya şamsal amaca
duyarlılı k durumunu etkileyen; kendisi ile olduğ u kadar çevresiyle de sa ğlıklı bir etkile şime
girmesine yard ım eden ili şkidir" ( 13). Hemşirelik standartları , Amerikan Hem şireler Birli ği
(ANA) tarafından geliştirilmi ştir. Standartlar ın
"5. D" giriş imler bölümü, hem şirenin somatik
tedavi ve ilaç tedavilerine yönelik bilgi ve becerisini kullanmas ını vurgulanmaktad ır (9). Buna
göre, hastayla yirmi dört saat birlikte olan hemş irenin, ilaç tedavisini etkin olarak yürütme, yan
etkilerini erken fark etme ve ele almada sorumlulukları vardı r. Bu nedenle hem şireler, ilaçlar ın
etki mekanizmalarını , istenmeyen yan etkilerini,
o hasta için ilacın kullanım amaçlarını ve yan etkilerde verilecek hem şirelik bakımın ı bilmek
zorundadırlar (5,13-15). NMS'de hemş irelerin sorumlulukları aşağıdaki gibi sı ralanabilir:
• NMS geliş iminin önlenmesi, belirtilerin erken fark edilmesi,
• NMS geliş ti ise etkin hem şirelik bakımı
verme ve komplikasyonlar ı önleme,
• Taburculuk eğ itimi, hasta ve ailenin bilgilendirilmeleri ve önceki dengelerine dönmelerinin sağlanmas ı

1) NMS geliş imini önleme ve belirtileri erken
fark etmede hem şirelik rolü

Çoklu ilaç kullan ımı , uzun süreli, potent ve depo nöroleptik kullan ımı , nöroleptik ilaç dozunun artt ırılması , lityumla birlikte nöroleptik kullanımı NMS geliş mesinde en baş ta gelen risk
faktörlerindendir (2,3,5,7,8,16) . Hem şire risk faktörlerini bilmeli, hastaya nöroleptik verilirken,
aşırı ajitasyon ve dehidratasyona özellikle dikkat etmeli, karaci ğ er, böbrek kalp hastal ıkları
gibi sistemik hastal ıkları olan bireyler, NMS belirtileri açısı ndan yak ın izlenmelidirler (1,17)
Hasta ve ailesi risk faktörleri ve belirtiler hakkında bilgilendirmeli, belirtileri ilk fark ettiklerinde işbirliğ i yapmalarını n önemi vurgulanmalıdır. NMS'de ilk belirtiler, ilaç ba şlandıktan
birkaç saat veya ay sonra, özellikle 1-3 günde
ortaya çıkmaktadır. İlk iki haftada ortaya ç ıkma
oranı % 80 olarak bildirilmi ştir ( 17 ). Hemşireler
ilk üç gün içinde ciltte k ızarıklık, hızlı -yüzeyel
41
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solunum, kan bas ıncında s ık değiş im, inkontinans, gibi otonomik de ğiş imler ve konfüzyon,
deliryum, katatonik postür, güç azalmas ı gibi
merkezi sinir sistemi i ş lev bozuklukları nın gelişip geliş mediğ ini izlemelidir (3,8).

a

NMS'de % 14-30 aras ında değiş en mortalite
oran ı , belirtilerin erken fark edilmesiyle son 20
yı l içinde % 4'e kadar dü şmüştür ( 1,5,7,9 ). Hemş ireler, "Barnes Rating Scale", "Liverpool University Neuroleptic Side-Effect Rating Scale"
gibi yapılandırılmış ölçekleri kullanarak ilaç
yan etkilerini düzenli izleyebilmekte ve NMS
belirtilerini fark etmektedir (10,18) Hemşirenin,
belirtileri erken fark etme, hekime bildirme ve
hastaya erken müdahale edilmesini sa ğlama aç ı sından aşağı da sıralanan NMS tan ı ölçütlerini ve
belirtilerini bilmesi gerekmektedir (7):
• Son 1-4 haftad ır nöroleptik tedavi al ıyor olma
• 38°C'yi aşan ateş
• Muskuler rijidite

(8 ). Tedavide ilk giri ş im, acilen ilaçları kesmek
olmalıdır. Hastan ı n davran ış sal problemleri
benzodiyazepinler, lorazepam, difenhidramin,
benztropin mesilat gibi ajanlarla ele al ınabilir.
Dopamin blokaj ını gidermek için ise, bromokriptin ya da dantrolen gibi dopamin agonistleri
kullanılmaktadı r. Tedavide antimuskarinikler,
propranolol, elektro konvülsif terapi (EKT),
plazmaferez, rehidratasyon ve destekleyici giriş imler uygulanmaktad ır (1,4 - 6,8,9,12,16,19) Hastada rabdomiyoliz geli ştiğinde, NaHCO3 '1ü sıvı
vererek idrar ı alkalize etmek ve böbrek yetmezliğ ini önlemek mümkündür. Bu dönemde benzodiyazepin vermek ya da fiziksel olarak hastayı tespit etmek yararl ı olmaktad ır (2,3,7,16 ) Hastanı n solunum, böbrek ve kardiovasküler i şlevler aç ısı ndan izlemi için CPK, hepatik enzimler,
kan gazları, akciğ er röntgeni ve pulmoner durumunun değ erlendirilmesi önemlidir (2,8).
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NMS gelişen hastan ın bakımında yoğun bakım
ünitesi tercih edilmelidir. Yo ğun bakımda hemş ire, tedaviyi uygulama, hastay ı enfeksiyondan
koruma, hidrasyonu sa ğlama, alkalen s ıvı verme, ate şi kontrol altı nda tutma ve psikiyatrik durumun izlenmesine odaklanmal ıdır. Geli şebilecek ciddi solunum ve dola şım sorunları, karaciğer i şlev bozukluğ u, renal yetmezlik, dekübitus
ülserleri, kardiovasküler bozukluk riski yo ğun
ve bilinçli bir hem şirelik bakımı gerektirir.
NMS geliş en hastada müsküler rijidite, akinezi,
inkontinans ve diaforez gibi semptomlar deri
bütünlüğ ünü bozucu faktörlerdir
Herken ve
ark.'nın (1998) çal ışmaları nda, NMS tanısı yla
izlenen beş olgunun dördünde dekübitus ve pnömoni, birinde kontraktür olu şması, hemşirelik
bakımını n önemini göstermesi aç ısından ilgi çekicidir (17).

Ayrı ca, bunlara ek olarak ta ş ikardi, inkontinans,
CPK art ışı/üriner myoglobin, mental durumda
deği ş im, hipertansiyon/hipotansiyon, lökosit artışı , tremor, metabolik asidoz, diyaforez,
siyalore gibi belirtilerden en az be şinin bulunması ve tabloda di ğ er ilaçlar, sistemik veya nöro-psikiyatrik hastal ıklara bağlı bir durum olmaması , NMS için tanı koydurucudur.
2) NMS'de hemş irelik bak ımı, olası komplikasyonlar ı önlemede hem şirelik rolleri

NMS, oral nöroleptiklerin kesilmesinden 7-10
gün, depo nöroleptiklerin kesilmesinden 21 gün
sonraya dek sürebilmektedir (7). Bazı vakalarda
tedavisiz olarak birkaç hafta içinde geçebilmekte, ancak aktif tedavi ile 48-72 saat içinde iyile şme başlamaktad ı r. NMS tedavisi, oral nöroleptik kullananlarda en az ı ndan 10 gün, parenteral
ilaç kullananlarda ise 2-3 hafta sürdürülmelidir
42

( 2,5 ).

NMS'de hemşirelik giri şimleri, diğ er disiplinlerle ortak yakla şım geli ş tirmeyi gerektirmektedir. Hemş irenin hekim istemini uygulamas ına
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Bakı mda hedeflenenler: Yorgunluk ve dispne
olmaksızı n rahat hareket edebilme, artan aktiviteyi tolere edebilme, günlük ya şam aktivitelerini yapabilme.
Hemş irelik girişimleri
• Hareket tolerans ını belirlemek için hastan ın
yaşam bulguları, katatoni gelişip geli şmediği, hareket mesafesi, süresi, gücü ve kapasitesi, kas rijiditesi izlenerek de ğerlendirilir.
• Öncelikli hareket gereksinimleri belirlenir
ve hareketi için destek sa ğlanır.
• Kontraktürü önlemek için hasta yatakta hareketli tutulur, aktif-pasif hareketler yapt ırılı r. Mümkün olan en erken sürede hareket
etmesi sağlanı r ve kendi bakımına katılımı
için hasta cesaretlendirilir.
• Yeterince uyuma/dinlenme sa ğlanır.

a

dayalı bakım işlevleri kapsam ında, ilaçların ve
sıvı desteğinin uygulanmas ı gibi girişimler yer
almaktad ır. Bu kapsamda hem şire, ilaçların ve
uygulamaların etkilerini, ilaca reaksiyonlar ı izler ve sonuçlar ı ekiple payla şarak gerekli hem şirelik girişimlerini uygular. Hem şirenin mesleki
otonomisi içinde gerçekle ştirdiği bakım verme
işlevi ise, "hem şirelik süreci sistemi" olarak tanı mlanan bilimsel sorun çözme basamaklar ının
uygulanmasıyla gerçekle ştirilir (2,3,20-22). Bu
süreç, veri toplama, hem şirelik tan ısı koyma,
hemşirelik giri şimlerini planlama, plan ı uygulama ve sonuçlar ı değerlendirme a şamalarından
oluşmaktadır. Hemşirelik bakım sürecinde kritik nokta, sorunun tan ımını etiyolojiyle birlikte
belirten do ğru "hem şirelik tane"larının konmasıdı r. Türkiye'de, Kuzey Amerika Hem şireler
Birliği (NANDA) tarafından geliştirilen "Hemşirelikte Tanılama Sistemi" kullanı lmaktadır.
"Hemşirelik tanıları, hemşirenin bağımsız olarak, uygun hem şirelik yaklaşımları ile önlemek,
hafifletmek ya da çözümlemek için yasal olarak
ele almaya yetkili oldu ğu, birey/aile/grupların
varolan ya da potansiyel sa ğlık sorunlarıdır"
(20). NMS 'de konabilecek olas ı hemşirelik tan ıları ve hem şirelik bakım planı için bir model literatür ışığında geliştirilerek aşağıda önerilmiş tir (2,3,10,11,13,20-22):
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2) Hipertermi/Beden ısısını düzenlemede yetersizlik: Dış faktörler nedeniyle beden ı sısının
oral ölçümde 37.8°C'nin üzerine ç ıkmas ı , bireyin normal beden ısısını sürdürememesi.

1) Aktivite intolerans ı : Fiziksel/psikolojik/çevresel faktörler nedeniyle oksijen tüketiminin/ enerji kullan ımının artmas ına bağlı aktivite kapasitesinin azalmas ı .

Etiyoloji: Hipovolemi, metabolik de ğişiklikler
ve rabdomiyoliz, santral sinir sistemi fonksiyon
bozukluğu, katatonik postür.
Objektif veriler: Kan basıncı, solunumda de ğişim, kas zayıflığı , tremor, konfüzyon, beslenmede değişim, günlük yaşam aktivitelerini yapamama.

Etiyoloji: İ laç tedavileri, termoregülatör sistemi
etkileyen durumlar.
Objektif veriler: Beden ısısının normalin üstünde seyretmesi, ta şikardi, taş ipne, mental durumda değiş iklikler, dokunulduğ unda cildin sı-

cak olması.
Bakı mda hedeflenenler: Beden ısı sının normal
sınırlarda seyretmesi.
Hemşirelik girişimleri
• İnternal ve eksternal so ğutma yapılır: Buz
torbas ı , soğ uk kompres vb. uygulan ır. Klinik hipotermi geliş memesi için hastan ın beden ısısı 37.8 derecenin alt ına indiğinde uygulamaya son verilir. Hekim taraf ından istem edilen antipiretik ilaç uygulan ır. Gere43
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kirse hastaya verilen s ıvı lar (gastrik, peritoneal...) soğ uk olarak verilir
Beden ıs ı sı , diğer yaş am bulguları ve mental deği ş iklik sık izlenir.
Hastanın yeterli miktarda s ıvı alması sağlanir.
Terleme varsa cilt bak ımı yapılır, cildin kuru kalmas ı sağ lanir, teri emen giysiler giydirilir ve uygun oda ıs ı sı sağlanir.
Hasta ve yak ınlarına ı sı artışını n nedenleri
hakkında bilgi verilir.

ğişiklik ve global bir bozulmanı n aniden başlaması (Amerikan Psikoloji Birliği, 1994).
Etiyoloji: Kullanılan nöroleptik ya da di ğer ilaç

yan etkisine bağlı dehidratasyon, metabolik bozukluklar, s ıvı-elektrolit dengesizli ği, hipokalsemi/hiperkalsemi, asidoz/alkaloz.
Objektif veriler: Bilinç, algı lama, dikkat, bel-

lek, oryantasyon ve dü şünmede bozulma.
Bak ımda hedeflenenler: Hastanın kendine ve

3) Sözel ileti ş imde bozulma: Bireyin mesaj al-

ma ve verme yetene ğinin azalması .

çevresine zarar ve ııi ıemesi, konsantrasyon ve
uyaranlara ilgisinin artmas ı, özbakımına katılabilmesi, normal uyku düzenine geçmesi.

Etiyoloji: Konfüzyon, anksiyete, korku.
Hemşirelik giri şimleri
Objektif veriler: Konuş ma ve tepki vermenin

• Neden olan etiyolojik faktörler ele al ınır
(dehidratasyon, s ıvı-elektrolit dengesizli-

a

azalmas ı .

ği...).

• Aynı çalışma gününde ayn ı hemş irenin bakım vermesi ve bunun di ğer günlerde de süreklili ği sağlanır.
• Hastan ın kendini güvenli hissetmesi için aile bireylerinden biri veya tan ıdığı biri yanında kalabilir. Evinde sevdi ği bir eşyas ı
odas ına konabilir, tan ıdık çevre olu şturulur.
• Düş me ve travma önlenir. Yatak kenarlar ı
kaldırılır, yataktan kalkaca ğı zaman hastaya
yardım edilir, iv. sıvıs ını çıkarması ve benzeri riskli davran ışlar engellenir.
• Hastan ın bilişsel fonksiyonları , yer, zaman,
ki ş i oryantasyonu izlenir, özellikle sabahları ve vardiya değiş imlerinde hasta düzenli
olarak oryante edilir. Uyar ıcı bir çevre sa ğlanır (takvim, saat vb.).
• Açık, anlaşılır, kısa, basit cümlelerle, yava ş
bir biçimde ve göz temas ı kurularak konuşulur. Sözel ileti ş im sözsüz iletişimle desteklenir. Konfüzyonu artt ırdığı için iki uçlu
sorular sorulmaz (örn: su mu istersin meyva suyu mu yerine su ister misin gibi...).
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Bakı mda hedeflenenler: Hastan ın verilen me-

sajları almas ı , anlaşılı r bir biçimde ifade etmesi
ve tepki vermesi.
Hemşirelik giri şimleri

• İletiş im için zaman ayr ılır, hastan ın kendini
ifade etmesi desteklenir. Gerekirse yaz ılı
kartlar haz ırlanır (su istiyorum, pozisyonumu değiştir gibi).
• Anlarnadığı nda sözcükler tekrarlan ır, tekrarlama ayn ı sözcüklerle yap ılır.
• Sözlü ileti şim sözsüz ileti ş imle desteklenir.
• Anksiyete ve korku varsa, nedeni ve düzeyi
belirlenerek, gerekli yakla şımlar uygulan ır.
Anksiyete ve korku hastal ığın gidi şindeki
belirsizlik nedeniyle ortaya ç ıkmışsa bilgi
verilerek belirsizlikler giderilir. Yap ılan her
iş lem hastaya mutlaka aç ıklanmal ıdır.
4) Akut konfüzyon: Bireyin bilinç, dikkat, bel-

lek, algı lama, uyum, dü şünme, uyku/uyan ık olma siklusunda, psikomotor davran ışlarında de44
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• Konfüzyonu artt ırıcı, gürültü, karanl ık ve
benzeri çevresel uyaranlar kontrol alt ına
alınır.
• Ajitasyonu varsa fiziksel olarak tespit edilir, hekim istemi varsa ilaç uygulamas ı yapılır.
• Hasta ve ailesine bu durumun geçici oldu ğu
konusunda bilgi verilir. Ailenin hastayla
düzenli olarak ili şki kurmas ı sağlanır.

5) Deri bütünlüğünde bozulma riski: Bireyde
epiderm/derm tabakasının bozulması .
Etiyoloji: Müsküler rijidite, akinezi, inkontinans ve diyaforez.

Bakı mda hedeflenenler: Günlük ya şam aktivitelerinin sağlık düzeyini bozmayacak şekilde
karşılanması .
Hemş irelik giri şimleri
• Vücut hijyeni sağlanır. El yüz, ağız bakımı ,
yatak banyosu yapt ırılır ya da yapmas ı için
hastaya yard ım edilir. Uygun ve sa ğlıklı giyinmeli sağlan ır.
• Ağı zdan beslenebiliyorsa, yeterli ve dengeli beslenmesi sa ğlanı r. Disfajik hastalarda
yumuşak, s ıvı gı dalar verilir, aspire etmemesi, aspirasyon pnomonisi (öksürme refleksinin baskılanmas ı nedeniyle) geli şmemesi için uygun pozisyonda beslenir, yutma
güçlüğ ü olan hasta için uygulanan hem şirelik giriş imleri uygulan ır. Ağı zdan beslenemeyen hasta, parenteral yolla ya da tüple

a

Bakı mda hedeflenenler: Deri bütünlü ğünün
devamlılığının sağlanması.

Objektif veriler: Günlük ya ş am aktivitelerini
yapamama.

beslenebilir.
• Uygun aralı klarla, düzenli olarak bo şaltım
sağlanır.
• Gereksindiğ i uyaranları almas ı (müzik vb.)

ter bakımı yapılır.
• S ık pozisyon de ğişikliğ i yap ılarak bas ı
azaltılır, bası bölgelerine masaj yap ılarak
dolaşım arttırılır. Dekübitus belirtileri aç ısı ndan cilt gözlenir, gerekirse haval ı yatak

sağlanir.
• Günlük alışkanlı klarını sürdürebilmesi için
gerekli düzenlemeler yap ılır.
• Öz bakımı için yapabileceğ i aktivitelerde
cesareti art ı rmak için hasta desteklenir.
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Hemşirelik girişimleri
• İnkontinans için her iki saatte bir mesane
boşaltımı sağlanı r, perine bölgesi PH'sı uygun bir sabunla silinip yıkan ır, kurulanır ve
odanın havalandırılmas ı sağlanır.
• Gerekirse üriner kateter uygulan ır ve kate-

sağlanır.
Pozitif
nitrojen dengesini sa ğlamak için
•
protein ve karbonhidrat al ımı sağlanır.
• Terleme varsa cilt bakım ı yapılır, cildin kuru kalması sağlanı r, teri emen giysiler giydirilir ve uygun oda ısısı sağlanir.

6) Bireysel bak ı mda yetersizlik: Bili şsel ya da
motor fonksiyonlarda bozukluk nedeniyle günlük yaş am aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik (beslenme, giyinme, bo şaltım..).

7) Oral mukoz membranda değişiklik: Membran bütünlü ğünde bozulma.
Etiyoloji: Ağı zdan beslenememe, dehidratasyon, doku perfüzyonunun azalmas ı , malnütrisyon, antikolinerjikler ve a ğı zdan solunum yapma.
Objektif veriler: Kuru, k ırmızı ve şişkin dudaklar, kırmız ı ve ödemli ağı z mukozası .
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Bakı mda hedeflenenler: Ağı z membran ının
bütünlüğ ü ve nemliliğ inin sürdürülmesi
Hemşirelik giri şimleri
• Eller yıkanarak ağı z mukozas ı değerlendiri-

se oksijen verilir.
• Hasta yatakta hareketli tutulur, pozisyonu
venöz/arteriel kan ak ımını kolaylaştırıcı şekilde değiş tirilir, ekstremitelerin bas ınç altında kalmaması na dikkat edilir.
• Doku perfüzyonunu desteklemek için s ıvıelektrolit dengesi sağlanır.
• Soğuk uygulaman ı n sürecine özen gösterilir.

lir. Herpes ve candida gibi enfeksiyonlar
gelişmiş se, ilaç tedavisi uygulan ır. Yumuşak ve tahri ş etmeyen malzemelerle, uygun
sıklıkta ağız bakımı verilir, dudaklara yumuşatıcı sürülür, varsa protez bak ımı yapılır. Hastan ı n hipersalivasyonu varsa, a ğız
bakımı sık aral ı klarla tekrarlan ır.
• Hastay ı beslerken so ğuk, sı cak ve irritan g ıdalardan kaç ınılır.

9) Enfeksiyon riski /enfeksiyon alma riski:
Hastanede yat ı yor olma, tedavi için gerekli t ıbbi
uygulamalara ba ğlı patojen ajanlar ın üreme ve
vücuda giri şine uygun ortam olu şması .

8) Doku perfüzyonunda bozulma: Kan akımı
yetersizli ğine bağl ı (renal, serebral, kardiyopul-

Tanım: Endojen ya da eksojen kaynakl ı firsatçı, patojenik ajanlar ın saldırısına uğrama riski.

a

moner), hücresel düzeyde oksijenlenme ve beslenmede de ğişim.
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Etiyoloji: Oksijen karbondiyoksit de ğişiminde
problem, arteriel ve venöz kan ak ımını n engellenmesi, hipovolemi.

Etiyoloji: Böbrek fonksiyonlar ı , renal fonksiyonlar ve kan de ğerlerinde de ğiş im, normal beslenmenin bozulmas ı , damar içi uygulamalar, kateter uygulamalar ı .

Bakı mda hedeflenenler: Enfeksiyon gelişme-

Objektif veriler: Renal, periferal ya da di ğer
tiplere göre veriler de ğiş mektedir.
Bakı mda hedeflenenler: Periferal sistem dokusu ve hücrelerin yeterli düzeyde oksijenlenmesi,
organ ve dokular ı n metabolik gereksinimlerinin
sağlanmas ı, kan gazlar ının normal s ınırlarda olması.
Hemşirelik giri şimleri
• Yaş am bulguları sı k izlenir. Solunum derinliği ve s ıklığı değ erlendirilir, hipertansiyon/hipotansiyon, ate ş ve taş ikardi olup olmadığı belirlenir. Ş ok ve asidoz belirtilerine dikkat edilir, EKG, kan gazlar ı ve laboratuvar bulguları na göre hasta izlenir.
• Cilt ı sısı , özellikle dudak ve ekstremitelerde
cilt rengi siyanoz aç ısı ndan izlenir, gerekir46

mesi, bulaşmamas ı .

Hemşirelik giri şimleri
• Yeterli s ıvı ve besin ögelerini almas ı sağlanır, günlük ald ığı ve ç ıkardığı sıvı izlenir
• Enfeksiyon belirtileri, laboratuvar ve ya şam
bulguları izlenir (NMS'ye ba ğlı gelişen lökositozis ve hipertermi ay ırtedilmelidir).
• Ağı z ve genel vücut hijyeni sağ lanır.
• Damar içi (IV) kateter ve varsa üriner kateter bakımı yapılır.
• Yapı lan her türlü hem şirelik giri şimlerinde
asepsi ve antisepsiye uyulur.
• Enfeksiyonu olan ziyaretçilerin görü şmesi
engellenir, ziyaretçi say ısı kısıtlanır.
• Enfeksiyon için risk faktörleri ve kurallar
hasta ve yak ınlarına öğretilerek uymaları
sağlanır.

Ançel
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niminden az s ıvı alımı , vasküler veya hücresel
dehidratasyon ya şanmas ı, düzenli olarak beden
sıvısı kaybı.

kontrol edebilece ğ i faktörleri tan ıması/fark ına
varmas ı , kendi bakımına katı labilmesi, kararlara
katı labilmesi, durumu, tedavisi ve gelece ğine
iliş kin bilgilenmesi.

Etiyoloji: Akut konfüzyon gibi nedenlerle yete-

Hemşirelik giri şimleri

10) S ıvı volümünde yetersizlik: Vücut gereksi-

• Hastanı n durumunun rolleri, aktiviteleri ve
iliş kilerine etkileri belirlenir.
• Kiş isel güçleri ve enerjisini günlük ya şam
aktiviteleri s ırasında kullanmas ı için hasta
cesaretlendirilir (örn: bireysel bak ımını yapabilmesi).
• Hastanı n durumu düzenli olarak de ğerlendirilir, yapılanlar ve yap ılacak her i şlem ve
gerekçesi hakkı nda hasta ve yak ınları bilgilendirilir. Bakım sürecinde hasta ve yak ınlarını n da karar vermeye kat ılımı için fırsatlar yaratı larak kontrol duygusu artt ırılır,
hastadaki olumlu geli şmeler desteklenir.

rince s ıvı alamama, böbrek fonksiyonlar ında
bozulma.
Objektif veriler: Mukoza ve deri turgorunda

değişiklik, taşikardi, hipotansiyon.
Bakımda hedeflenenler: Metabolik gereksi-

nimleri ve yaşına uygun sıvı alması.
Hemşirelik girişimleri

a

• S ıvı kaybına neden olan faktörlere yönelik
gerekli giri şimler uygulanır (böbrek yetmezliği, oligüri, şok...)
• Günlük aldığı-çıkardığı ve sıvı izlemi yapılır, kardiyovasküler duruma göre, yeterli s ıvı alması sağlanır. Hasta ağızdan alamıyorsa hekim istemine uygun IV s ıvı verilir, her
vardiyada verilecek s ıvı planlamas ı ve izlemi yapılır. Rabdomiyoliz gelişmişse NaHCO3 'lü sıvı verilir.
• İdrar yoğunluğ u ölçülür, günlük kilo kontrolü yapılır.
• Dehidratasyon belirtileri izlenir, deri ve
oral mukoz membran turgoru izlenir.
• Terlemeyi önlemek için uygun giysi ve uygun oda ısısı sağlanır.
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NMS'de hemşirelik bakımı , ikincil ve üçüncül
komplikasyonları önleme, dolayısı yla mortaliteyi azaltma aç ısı ndan da hayati öneme sahiptir.
NMS'de ölüm, tübüler nekroz, pulmoner emboli ve aspirasyon pnomonisine ba ğlı solunum yetmezliği ve yayg ı n damar içi koagülasyon bozukluğ u (DIC) gibi ikincil, üçüncül komplikasyonlardan kaynaklanmaktad ır (1,4). Oysa bu tür
komplikasyonlar geli şmediğ inde, destekleyici
tedavi ve hem şirelik bakımı ile NMS 'nin prognozunun iyi olduğ u bilinmektedir (3 ).

11) Güçsüzlük riski: Bireyin/gruplarin ya şam

biçimini, amaçlarını, bakış açısını etkileyen belirli durum ve olaylar üzerinde kendi kontrolünün olmadığını algılaması .
Etiyoloji: NMS gelişmiş olması , iyileşmeye yö-

nelik belirsizlik duygusu.
Bakımda hedeflenenler

Kişinin kendisinin

.

NMS'de semptomlar 8 saat ile 40 gün aras ında
devam etmektedir. Tedavi sonras ı çoğu hasta
tam olarak iyile şmekte, düş ük oranda hastada
parkinsonizm, ataksi ve demans devam etmektedir (8 ). NMS tedavisi için hastaya elektro konvülsif tedavi uygulanacaksa, hastan ın tedaviye
hazırlanması , tedavi s ıras ında gerekli hem şirelik
giriş imlerinin uygulanmas ı , tedavi sonras ı oryantasyonunun sağlanmas ı ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesine yard ım etme hem şire47
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nin temel sorumlulu ğudur (2,13)
NMS geçirmi ş hastaya, psikiyatrik hastal ığının
tedavisi için mutlaka nöroleptik verilmesi gerekiyorsa ve oral yolla verilecekse iki hafta sonra,
parenteral yolla verilecekse alt ı hafta sonra, düş ük dozlarda ve NMS geliş mesine neden olan
nöroleptiğin dışında bir ilaç başlanmas ı gerektiğ ini vurgulanmaktadır (4). Daha önce NMS geçirmi ş hastada NMS 'nin yineleme riski % 30-40
aras ında değiş mektedir ( 1,9). Hemşire bu durumda oral ya da parenteral ilaç uygulamas ını dikkatli bir biçimde yerine getirmeli ve belirtilere
karşı uyanık olmal ıdır.

3) NMS geçiren hastan ın taburculu ğu ve
hemşirelik rolleri
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NMS'de tam iyile şme uzun sürebilir bu nedenle
taburculuk sonras ı yakı n takip devam etmelidir
(8) . NMS'de hemşirelik bakımı , hastan ın taburculuğa haz ırlanmas ı ve sonraki izlemi de içermektedir. Taburculuk plan ı ve eğitimi, hastanın
hastaneye yatışı ndan sonra başlar (23 ). Bu planın
amacı , sendromun tekrar geli şmesini önlemek,
hasta ve yak ınlarını n eski rol ve i şlevlerine yeniden dönebilmeleri ve olabilecek en üst düzeyde i şlev göstermelerini sa ğlamaktı r. Bu süreç,
hemşirenin hastay ı yakınları yla birlikte ele alması , sürekli etkile şimde bulunması , gereksinilen eğitim, dan ışmanlı k ve rehberlik rollerini
yerine getirmesini içerir. Hem şirenin eğitici rolünde özellikle NMS için riskli durumlar, erken
belirtilerin ö ğretilmesi ve taburculuk sonras ı
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rolünü kullanarak hem şirelik sürecinin her a şamasında, sürekli olarak de ğerlendirme yapmak
ve böylece hastaya daha etkin bak ım vermeyi
sağlamak durumundad ır.

NMS'de uygulanan hem şirelik bakım ı ayrıntılı
biçimde ve standart forınlar kullan ılarak kaydedilmeli ve hasta dosyas ında yer almal ıdır. Kayıtlar, bak ımın içeri ğini göstermenin yanı sıra
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