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Özet 
Amaç: Bu çalışmada çocuk yoğun bakım birimimizde (ÇYBB) yatarken trakeostomi açılan hastaların incelenmesi, aile 
memnuniyetlerinin öğrenilmesi ve trakeostominin hastane yatış sayısına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: 2006-2016 yılları arasında ÇYBB’mizde yatarken trakeostomi açılan 80 hastanın tıbbi kayıtları geriye 
dönük olarak incelendi. Ailelere ulaşılarak trakeostomiden memnun kalıp kalmadıkları, trakeostomi açılmadan önce ve 
sonra hastane yatış sayısı arasında fark olup olmadığı ile ilgili bilgi alındı. 
Bulgular: Hastalarımızın 41 tanesi erkek (%51,25), 39 tanesi kızdı (%48,75). Erkeklerin yaş ortalaması 46,98 ay (1-209 
ay), kızların yaş ortalaması 43,44 aydı (1-205 ay). Mevcut kronik hastalıklara göre ilk sırayı nörolojik sistem hastalıkları 
(%42,5) almaktaydı. Yetmişbeş hasta (%93,75) invaziv mekanik ventilasyonda takip edilmişti ve mekanik ventilasyonda 
kalış süreleri ortalama 22,47±13,91 gündü. Erken dönemde sadece bir hastada (%1,25) komplikasyon gelişmişti. Toplam 
80 hastanın dokuzu (%11,25) kaybedilirken 71’i (%88,75) eve taburcu edilmişti. Kırkbir hastanın ailesine telefon ile 
ulaşıldı. Yirmiüç aile (%56) trakeostomiden memnun olduğunu, 10 aile (%24,5) ise memnun olmadığını belirtti. Memnun 
olmayan grubun yaş ortalaması memnun grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0,018). Ulaşılan 41 
hastanın 18’i (%44) trakeostomi öncesi ve sonrası arasında yatış sayısı bakımından azalma olduğunu, dört hasta (%10) 
ise artma olduğunu belirttiler. Yatış sayısı artmış olan grupta trakeostomi açılmadan öncede hastane yatış sayısı yüksek 
bulundu (p=0,028). 
Sonuç: Taburculuk öncesi verilen trakeostomi bakım eğitimlerinin arttırılması, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi 
ve bu hastaların hastanelere ulaşım kolaylığının sağlanması ile ailelerin memnuniyet düzeyleri artacaktır. Trakeostomi 
açılmadan önce zaten sık hastane yatışı olan hastalarda ise yatış sayısını azaltmak için başka tedbirlerin alınması bu 
hastalar için daha fazla yarar sağlayabilir. 
Anahtar Sözcükler: Çocuk, memnuniyet, trakeostomi, yoğun bakım 
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Abstract 
Objective: The aim of this study is to investigate the patients who had undergone tracheostomy, learn the family 
satisfaction, and evaluate the effect of tracheostomy in the number of hospitalizations. 
Methods: The medical records of 80 patients who underwent tracheostomy in the PICU between 2006-2016 were 
retrospectively analyzed. 
Results: Fourty-one of our patients were male (51.25%) and 39 were female (48.75%). The mean age of males was 46.98 
months (1-209 months) and girls was 43.44 months (1-205 months). Neurological system diseases (42.5%) were on the 
first place according to the current chronic diseases. Seventy-five patients (93.75%) were followed up with invasive 
mechanical ventilation and the mean duration of mechanical ventilation was 22.47 ± 13.91 days. Only one patient (1.25%) 
had complication in early period. Forty-one patients were communicated over the telephone. Twenty-three families (56%) 
were satisfied with tracheostomy and 10 (24.5%) were not. The mean age of the dissatisfied group was statistically lower 
than the satisfied group (p = 0.018). Of the 41 patients, 18 (44%) reported a decrease in the number of hospitalizations 
between before and after the tracheostomy and four (10%) reported an increase in the number of hospitalizations. In the 
group with an increased number of hospitalizations had a significantly higher number of hospitalizations before the 
tracheostomy (p = 0.028). 
Conclusion: The satisfaction levels of the families will be increased by increasing the tracheostomy care trainings given 
before discharge from the hospital, improving the home care services and ensuring the ease of transportation of these 
patients to the hospitals. 
Key words: Child, intensive care, satisfaction, tracheostomy 
 
Giriş 
 Trakeostomi, solunum yolu açıklığını sağlamaya yönelik uygulanan en eski cerrahi uygulama yöntemlerinden biridir (1). 
İlk başarılı trakeostomi girişimi Brassolva tarafından 15. yüzyılın başlarında yapılarak yayınlanmıştır (2). Çocuklarda en 
sık olarak sistemik ya da üst ve alt solunum yolu hastalıklarına bağlı uzamış endotrakeal entübasyon durumlarında, 
sedasyon süresini kısaltmak, mekanik ventilatör bağımlılığından kurtulmak ve bu sayede hasta konforunu arttırmak 
amacıyla uygulanır (3). 1900’lü yılların başlarında enfeksiyon hastalıklarına bağlı üst solunum yolu obstrüksiyonlarında 
trakeostomi açılırken günümüzde yoğun bakım ünitelerininde gelişmesiyle birlikte hem trakeostomi açılan hasta sayısında 
artış olmuş, hemde trakeostomi açma endikasyonları değişiklik göstermiştir (4-5).  
Ebeveynlere uygun bir dille trakeostomi gerekliliğini anlatmak ve onam almak çoğu zaman hepimizin karşılaştığı zor 
durumlardandır. Özellikle ülkemiz gibi geleneksel toplumlarda trakeostomi aileler tarafından ilk başta karşı çıkılan bir 
uygulama gibi gözükmektedir. Chen ve ark.’ı Taiwan’da da ailelere trakeostomi gerekliliğini kabul ettirmenin zor 
olduğunu ve bu durumun çok uzun invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörde kalma sürelerine yol açtığını 
belirtmişlerdir (6). Bizde bu çalışmamızda 10 yıllık verilemizi özetlemeyi amaçlarken trakeostominin hastaların ve 
ebeveynlerinin yaşam kalitelerine ne yönde etkisi olduğunu, hastaların hastane yatış sayılarını azaltıp azaltmadığını ve 
genel olarak ebeveynlerin yaşadıkları olumlu-olumsuz durumları öğrenmeyi amaçladık.  
Gereç ve Yöntem 
 Bu çalışma 16 yatak kapasiteli olan üçüncü düzey çocuk yoğun bakım birimimizde (ÇYBB) yapıldı. Çalışma için 
11.12.2017 tarihinde 2017/386 numaralı etik kurul onayı alındı. 01.01.2006-31.12.2016 yılları arasında ÇYBB’ye yatan 
2602 hastadan trakeostomi açılan 86 hastanın 80 tanesinin tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Altı hastanın 
dosyasına ulaşılamadığı için çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, mevcut hastalıkları, yoğun bakıma yatış 
nedenleri, hastane yatış sayıları, mekanik ventilasyon süreleri, reentübasyon sayıları, trakeostomi öncesi ve sonrası yatış 
süreleri, erken dönem komplikasyonları kaydedildi. Hastaların ailelerine telefon ile ulaşılarak trakeostomiden memnun 
kalıp kalmadıkları, trakeostomi açılmadan önce ve sonra hastane yatış sayısı arasında fark olup olmadığı ve genel olarak 
yaşadıkları olumlu- olumsuz durumlarla ilgili bilgi alındı. 
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İstatistiksel Analizler 
Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) 
paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart 
sapma) yanı sıra normal dağılım gösteren değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi, ikili 
grupların karşılaştırmasında bağımsız t testi, normal dağılım göstermeyen değişkenlerin gruplar arası karşılaştırmalarında 
Kruskal Wallis testi, ikili grupların karşılaştırmasında Mann Whitney U testi , nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare 
testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 
Bulgular 
Seksen hastanın 41’i erkek (%51,25), 39’u kızdı (%48,75). Erkeklerin yaş ortalaması 46,98 ay (1-209 ay), kızların yaş 
ortalaması 43,44 aydı (1-205 ay). Mevcut hastalıklarına göre 34’ünü (%42,5) nörolojik sistem hastalıkları; 20’sini (%25) 
kas- iskelet sistemi hastalıkları; dokuzunu (%11,25) doğumsal metabolik hastalıklar; dördünü (%5) sendromik durumlar; 
üçünü (%3,75) maligniteler; birini (%1,25) travma hastası; birini (%1,25) kronik akciğer hastalığı; birini (%1,25) kalıtsal 
hematolojik bozukluk; birini (%1,25) kronik böbrek hastalığı; birini (%1,25) enfeksiyon hastalığı oluştururken beş hasta 
(%6,25) herhangi bir hastalığı olmadan yoğun bakıma yatırılmıştı. Hastalarımızın mevcut hastalıkları, hastane yatış 
nedenleri, eski hastane yatış sayıları, uygulanan ventilasyon modu, reentübasyon sayıları, erken dönem komplikasyonları, 
trakeostomi yapılan yer ve zamanlaması, taburculuk ve memnuniyet durumları Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 İnvaziv mekanik ventilasyonda takip edilen 75 hastanın mekanik ventilatörde kalış süresi ortalama 22,47+13,91 gün 
olup, hastalarımızın trakeostomi öncesi ortalama yatış günü 24,41 gün (3-67 gün), trakeostomi sonrası ise 29,76 gündü 
(1-169 gün).  
Çalışma dahilinde 41 hastanın ailesine telefon ile ulaşıldı. Buna göre sekiz aile (%19,5) taburculuk sonrası ya başka bir 
yoğun bakım birimine yatmak zorunda kalmaları ya da kısa süre sonra yaşanan kayıplar nedeniyle trakeostomi durumunu 
değerlendiremedi. Yirmiüç aile (%56) trakeostomiden memnun olduğunu, 10 aile (%24,5) ise memnun olmadığını 
belirtti. Memnun ve memnun olmayan grup arasında tek fark yaş ortalamalarında bulundu. Memnun olmayan grubun yaş 
ortalaması memnun grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p=0.018). Cinsiyet, mevcut hastalık, yatış 
nedeni, yatış sayısı, trakeostomi öncesi ve sonrası yatış süresi, mekanik ventilasyon şekli ve süresi, reentübasyon sayısı, 
erken dönem komplikasyonları, trakeostomi yeri ve zamanlaması ve taburculuk şekli arasında istatiksel olarak anlamlı 
fark bulunmadı. Hastalarımızın memnuniyet düzeyleri karşılaştırması Tablo 2’de gösterilmiştir. 
Ulaşılan 41 hastanın 13 tanesi (%32) servisimize ilk yatışları olması nedeniyle değerlendirme yapamazken 18 hasta (%44) 
trakeostomi öncesi ve sonrası arasında yatış sayısı bakımından azalma olduğunu, dört hasta (%10) artma olduğunu, altı 
hasta (%14) ise değişiklik olmadığını belirtmişlerdir. Yatış sayısı azalan, artan ve değişmeyen gruplar arasında tek fark 
trakeostomi öncesi ve sonrası hastane yatış sayısı dağılımları arasındaydı. Yatış sayısı artmış olan grupta trakeostomi 
açılmadan öncede hastane yatış sayısı yüksek bulunmuştur (p=0.028). Yaş, cinsiyet, mevcut hastalık, yatış nedeni, 
trakeostomi öncesi ve sonrası yatış süresi, mekanik ventilasyon süresi, reentübasyon sayısı, erken dönem komplikasyon 
ve memnuniyet dağılımları arasında ise istatiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Hastalarımızın trakeostomi öncesi ve 
sonrası arası yatış sayıları değerlendirmesi Tablo 3’de gösterilmiştir.  
Tartışma 
Yoğun bakımlarda trakeostomi açma sıklığı birimden birime ve o birimin hangi hastalarla daha çok karşılaştığına göre 
değişiklik göstermektedir. Pizza ve ark.’nın çalışmasında (4) trakeostomi açılma sıklığı %1,94 bulunurken biz sıklığımızı 
%3,3 olarak saptadık. Çalışmamızda literatürle uyumlu bir şekilde en çok trakeostomi açılan hastalık grubunu nörolojik 
sistem hastalıkları olarak bulduk (7). Çünkü bu çocuklar yoğun bakımda yatan diğer çocuklara göre hem mekanik 
ventilatörde kalma süreleri, hem ventilatör-ilişkili pnömoni insidansları, hem de mortalite oranları bakımından daha 
yüksek gruptadır (8-9-10). Hastalarımızın %93’lük kısmında servisimize yatış nedeni solunum sıkıntısıydı. Trakeostomi 
solunum yolu açıklığını sağlamaya yönelik bir uygulama olduğuna göre ve en çok trakeostomi açılan ilk iki grup hastalık 
nörolojik sistem ve kas-iskelet sistemi hastalıkları olduğuna göre bu sonucun çıkması olağan karşılandı. Bu çalışmada sık 
hastane yatışı olan ve reentübasyon sıklığı yüksek olan çocuklar yanında ilk defa yatışı olan (%33,75) ve ilk kez entübe 
olan çocuklarda da (%63.75) trakeostomi sıklığını yüksek saptadık.  
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Trakeostomi işlemi normal şartlar altında ameliyathanede, genel anestezi altında ve entübasyon işlemi uygulandıktan 
sonra yapılır (11-12). Birimimizde 78 hastaya (%97,5) trakeostomi elektif koşullarda ameliyathane şartlarında, 2 hastaya 
ise (%2,5) yatak başında açılmıştı. Bu iki hasta zor entübasyon nedeniyle entübe edilemeyen acil durumdaki hastalardı. 
Çoğunluk hasta grubumuz ise uzamış mekanik ventilasyon süresi nedeniyle trakeostomi kararı verdiğimiz hasta 
grubuydu. Literatürde trakeostomi zamanlaması ve hastanın trakeostomi öncesi ne kadar süre entübe kalması ile ilişkili 
kesin bir fikir birliği yoktur (13-14). Bu süre ABD’de ortalama 4,3 gün ile 30,4 gün arasında değişmekte, ortalama ise 
14,4 gün olmaktadır (13-15). Amerikan Ulusal Solunum Hizmetleri Tıbbi Direktörleri Derneği (The American National 
Association of Medical Directions of Respiratory Care) 1989 yılında yayınladığı bir konsensüs raporunda 21 günden 
uzun süre mekanik ventilatörde kalan hastalarda trakeostomi açılmasını önermiştir (16). Çocuklarda ise Holscher ve ark. 
ile Lee ve ark.’nın yaptığı çalışmalarda sedasyon miktarında azalma sağladığı, hasta konforunda artış yaptığı ve mekanik 
ventilatörden daha kısa sürede ayrılışa neden olduğu için bu sürenin daha kısa tutulması (7 ve 14 gün) önerilmiştir (17-
18). Ülkemizde yapılan çalışmalardan Dursun ve ark.’nın çalışmasında trakeostomi öncesi ventilasyon süresi ortalama 30 
gün, Tolunay ve ark.nın çalışmasında ise 29.6 gün bulunmuştur (19-20). Bizim hastalarımızın mekanik ventilatörde kalış 
süresi ortalama 22,47+13,91 gün, trakeostomi öncesi ortalama yatış günü 24,41 gün (3-67 gün), trakeostomi sonrası ise 
29,76 gündü (1-169 gün).  
Pnömotoraks, pnömomediastinum veya subkutanöz amfizem gibi erken dönem komplikasyonlar trakeostominin 
ameliyathane şartlarında genel anestezi altında yapılması ile birlikte azalmaya başlamış (21) fakat bazı serilerde %53-61 
gibi yüksek oranlar bildirilmiştir (22-23). Sadece bir hastamızda (%1.25) postoperatif erken dönemde gelişen 
pnömotoraks erken tanı ve müdahale ile kontrol altına alınmıştır. Literatürde trakeostomi ile ilişkisiz tamamen altta yatan 
hastalıkla ilişkili %8 (24-25) ile %42.9 (3) arasında değişen mortalite oranları bildirilmiştir. Trakeostomiye bağlı ölümler 
ise %1’in altında görülmektedir (26-27). Hastalarımızın dokuz tanesi (%11.25) altta yatan hastalıkları nedeniyle 
kaybedilirken 71 tanesi (%88.75) eve taburcu edilmişti, trakeostomi işlemine bağlı kayıp yaşanmamıştı. 
Literatürde trakeostomili çocukların aileleri ile ilgili yapılmış çok fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bugüne kadar 
yapılmış anketlerden bazıları, trakeostomili çocukları olan ebeveynlerin yaşam kalitelerinin düştüğünü, bu durumun 
ebeveynlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yarattığını göstermiştir (28). Aynı anketlerde ebeveynlerin yaşadığı 
stres ve korkunun en iyi trakeostomili çocuğu olan deneyimli aileler ile olan iletişimle azaltılabileceği vurgulanmıştır. 
Margolan, ebeveynlerin sadece % 60'ının taburculuk öncesi trakeostomi eğitimini tam olarak aldıklarını hissettiklerini, 
buna rağmen birçok endişe duyduklarını belirtmiştir (29). Mc Cormick ise birçok ebeveynin evlerine geçişlerinde 
memnuniyetsizlik dile getirdiğini ve tüm aile üyelerinin taburcu edilmeden önce acil yardım eğitimi almaları gerektiğine 
inandığını belirtmiştir (30). Çalışmamızın kısıtlılığı 10 yıllık olması ve trakeostomi sonrası takiplerin tarafımızca 
yapılmaması nedeniyle ancak 41 ebeveyne ulaşabilmemiz oldu. Ailelerle yüzyüze görüşelemediği için herhangi bir anket 
çalışması yapılamadı. Fakat kendilerinden özellikle tarafımızca çocuklarına trakeostomi açılması gerekliliği ile ilgili 
yapılan ilk konuşma ile trakeostomi açıldıktan sonra evde tek başlarına yaşamaya başladıktan sonraki dönem arasında 
kıyaslama yapmaları istendi. Genel olarak aileler kendileri ile ilk trakeostomi konuşması yapıldığında yaşadıkları endişe 
ve korkuya nazaran trakeostomi ile yaşamaya başladıktan sonra bu korkularının kaybolduğunu ve trakeostomiden 
memnun olduklarını belirttiler. Bu memnuniyet düzeylerini özellikle çocuklarının solunum sistemi ile ilgili şikayetlerinin 
azalması ile ilişkilendirdiler. Memnun olmayan grup özellikle küçük yaş grubuydu ve memnun olmama nedenleri 
arasında, verilen eğitimi yetersiz bulma, bir problem dahilinde hastaneye ulaşım zorluğu ve takiplerde trakeostominin 
kapatılabileceği söylenmesine rağmen kapatılamaması en sık sebepler gibi görünmekteydi. Trakeostomi eğitimi 
birimimizde deneyimli hemşireler tarafından verilmektedir. Fakat gelişmiş ülkelerdeki gibi trakeostomi eğitim 
takımlarının oluşturulmasının, verilen eğitimin kalitesinin arttırılmasının ve bu hastalara aralıklı evde bakım hizmetlerinin 
sağlanmasının hasta ve ebeveyn sağlığı açısından daha iyi olacağı kanaatindeyiz.  
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Çalışmamızda %44 hastada trakeostominin yatış sayısını azalttığını, %10 hastada ise arttırdığını saptadık. Yatış sayısı 
artmış olan grup trakeostomi öncesinde de hastane yatış sayısı yüksek olan gruptu. Trakeostomi her ne kadar uzamış 
mekanik ventilasyon durumlarında uygulansada özellikle kronik hasta çocuklarda solunum yolu ile ilgili yatışları 
azaltması amaçlanır. Ama zaten sık hastane yatışı olan bu çocuklarda belki trakeostomi dışı solunum yolu koruyucu 
yöntemlerin geliştirilmesinin bu hastalarda daha konforlu olacağı kanısındayız. Hastanemizde trakeostomi açılan 
hastaların taburculuk sonrası takipleri Kulak-Burun-Boğaz kliniği tarafından yapılmaktadır. Çalışmamızın 10 yıl gibi 
uzun bir süreyi kapsaması ve hasta takiplerinin başka klinik tarafından yapılması ulaşılabilen hasta sayısının kısıtlı 
kalmasına neden olmuştur. Bu nedenle, çalışmada amaçladığımız trakeostomi sonrası memnuniyet ve yatış sayısı verileri 
daha geniş çalışmalarla desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır.  
Sonuç 
Özellikle küçük yaş grubunda, ebeveynlere taburculuk öncesi verilen eğitimin kalitesinin arttırılması ve bu hastaların 
herhangi bir problem dahilinde hastanelere ulaşım kolaylığının sağlanması çocukların ve ailelerin hayat konforunu ve 
memnuniyet düzeyini arttıracaktır. Ayrıca trakeostomi bakımı konusunda evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu 
konuda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanaatindeyiz. Zaten sık hastane yatışı olan kronik hasta çocuklarda ise 
başka solunum yolu koruyucu yöntemleri geliştirilerek hastane yatış sayıları azaltılabilir.  
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Tablo 1: Çocuk yoğun bakımda trakeostomi açılan hastaların tanı ve klinik özellikleri 
 

n % 

Mevcut hastalıklar 

Nörolojik Sistem Hastalıkları 34 42,5 

Serebral Palsi 15 44,12 

Nöromotor Retardasyon 5 14,71 

Epilepsi 4 11,76 

Guillain-Barre Sendromu 
 

2 5,88 

Mikrosefali 2 5,88 

Hidrosefali+şant 
 

2 5,88 

Hipoksik iskemik ensefalopati 
 

2 5,88 

Herediter polinöropati 1 2,94 

Subakut sklerozan 
panensefalit 

1 2,94 

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları 20 25 

Spinal müsküler atrofi 11 55 

Hipotonisite 7 35 

Miyopati 1 5 

Ağır kifoskolyoz 1 5 

Doğumsal metabolik hastalıklar 9 11,25 

Sendromik durumlar 4 5 

Down sendromu 2 50 

Diğer 2 50 

Maligniteler 3 3,75 

İntrakranial tümör 2 66,67 

Akut miyeloid lösemi 1 33,33 

Travma 
 

Araç dışı trafik kazası 1 1,25 

Kronik akciğer hastalıkları 

Bronkopulmoner displazi 1 1,25 

Kalıtsal hematolojik bozukluklar 
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Faktör 5 Leiden mutasyonu 1 1,25 

Nefrolojik sistem hastalıkları 

Kronik böbrek yetmezliği 1 
 

Enfeksiyon hastalıkları 

Tetanos 1 1,25 

Yok 5 6,25 

Yatış Nedeni 

Solunum sıkıntısı 75 93,75 

Şok (Hipovolemik ve septik 
şok) 

3 3,75 

Kardiyopulmoner resusitasyon 
sonrası 

1 1,25 

Planlı 1 1,25 

Hastane yatış sayısı 

Yok 27 33,75 

1 15 18,75 

2 8 10 

>3 30 37,5 

Mekanik ventilasyon 
İnvaziv 75 93,75 

Non-invaziv 5 6,25 
 

Reentübasyon sayısı 

Yok 51 63,75 

1 9 11,25 

2 15 18,75 

>3 5 6,25 

Komplikasyon 
Yok 79 98,75 

Var 1 1,25 

Yer ve zamanlama 
Planlı/Ameliyathanede 78 97,5 

Acil/yatak başında 2 2,5 

Hastane çıkış durumu Yaşayan 71 88,75 

Exitus 9 11,25 
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Tablo 2: Ailelerin trakeostomi memnuniye düzey karşılaştırılması 

  

  

Memnun (23) Memnun değil 
(10) 

p 

Yaş (ay)   51,48±54,99 10,90±8,49 0,018 

Cinsiyet Erkek 12(%52)  2(%20)   

  Kız 11(%48) 8(%80) 0,086 

Mevcut hastalık Nörolojik Sistem Hst 12(%52) 6(%60)   

  Kas ve İskelet Sistemi 
Hst 

7(%31) 3(%30) 0,533 

  Sendromik Durumlar 1(%4) 0   

  Araç Dışı Trafik 
Kazası 

1(%4) 0   

  Kronik Akciğer Hst 2(%9) 1(%10)   

Yatış nedeni Solunum Sıkıntısı 22(%95) 10(%100)   

  Şok 1(%5) 0 0,897 

Yatış sayısı Yok 9(%40) 4(%40)   

  1 1(%4) 3(%30)   

  2 1(%4) 0   

  >3 12(%52) 3(%30) 0,174 

Trakeostomi öncesi yatış süresi (gün)   20,61±16,96 23,5±11,76 0,272 

Trakeostomi sonrası yatış süresi 
(gün) 

  21,57±13,92 21,2±10,79 0,984 

Mekanik ventilasyon İnvaziv 21(%91) 9(%90)   

  Non-invaziv 2(%9) 1(%10) 0,905 

Mekanik ventilasyon süresi (gün)   18,29±12,97 23,78±10,76 0,189 

Reentübasyon sayısı Yok 15(%65) 6(%60)   

  1 3(%13) 2(%20)   

  2 2(%9) 1(%10)   

  >3 3(%13) 1(%10) 0,956 

Komplikasyon Yok 22(%96) 10(%100)   

  Var 1(%4) 0 0,503 
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Yer/Zamanlama Planlı 22(%96) 10(%100)   

  Yatak Başı 1(%4) 0 0,503 

Hastane çıkış şekli Canlı 23(%100) 10(%100)   

 
Tablo 3: Trakeostomi öncesi ve sonrası yatış sayısı değerlendirmesi 

  Azalan Aynı kalan Artan p 

Yaş (ay)   56,64±70,14 21,75±13,05 37,67±44,41 0,598 

Cinsiyet Erkek 5(%45) 1(%25) 2(%67)   

  Kız 6(%55) 3(%75) 1(%33) 0,544 

Mevcut hastalık Nörolojik Sistem 7(%63) 2(%50) 2(%67)   

  Kas ve İskelet Sistemi 4(%36) 1(%25) 0   

  Maligniteler 0 1(%25) 0   

  Hematolojik 
Bozukluklar 

0 0 1(%33) 0,135 

Yatış nedeni Solunum Sıkıntısı 10(%91) 4(%100) 3(%100)   

  Şok 1(%9) 0 0 0,714 

Yatış sayısı Yok 1(%9) 0 0   

  1 ve 2 1(%9) 2(%50) 6(%67)   

  >3 9(%82) 2(%50) 1(%33) 0,028 

Trakeostomi öncesi yatış süresi (gün)   16,27±10,15 22±15,34 14,33±4,16 0,597 

Trakeostomi sonrası yatış süresi (gün)   18,64±13,05 11,75±9,74 36±24,27 0,114 

Mekanik ventilasyon İnvaziv 11(%100) 4(%100) 3(%100)   

Mekanik ventilasyon süresi (gün)   14,82±10,66 18,75±17,46 14,33±4,16 0,834 

Reentübasyon sayısı Yok 8(%73) 2(%50) 3(%100)   

  1 1(%9) 1(%25) 0   

  2 2(%18) 1(%25) 0 0,672 

Komplikasyon Yok 10(%91) 4(%100) 3(%100)   

  Var 1(%9) 0 0 0,714 

Yer/Zamanlama Planlı 11(%100) 4(%100) 3(%100)   

Hastane çıkış şekli Yaşıyor 11(%100) 4(%100) 3(%100)   

Memnuniyet Memnun 7(%78) 1(%50) 1(%33)   

  Memnun değil 2(%22) 1(%50) 2(%67) 0,342 
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