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Hancı ve ark. Yoğun Bakımda Ağrı ve Rejyonel Analjezi

1- Yaşınız ?
..............................................................................

2- Cinsiyetiniz?
 Erkek       Kadın

3- Hangi ilde çalışıyorsunuz?
……............................................…....................................…

4- Çalıştığınız kurum?
 Üniversite

 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Devlet Hastanesi

 Özel Hastane

 

5- Anadalınız?
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 İç Hastalıkları

 Göğüs Hastalıkları

 Nöroloji

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

 Genel Cerrahi

 Kardiyoloji

 

6- Uzman olarak çalıştığınız süre: 
……............................................…....................................…

7- Yoğun bakım yan dal uzmanlığınız var mı
 Evet       Hayır

8- Yoğun bakım yan dal uzmanı olarak çalıştığınız süre: 
……............................................…....................................…

9- Halen çalıştığınız yoğun bakım ünitesi                                              
 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi

 İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

 Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

 Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi

 Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

 Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesi

 Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesi

 KarmaYoğun Bakım Ünitesi

 

10- Halen çalıştığınız yoğun bakımda yıllık tedavi gören 
tahmini hasta sayısı
..............................................................................................

11- Halen çalıştığınız yoğun bakımda postoperatif 
olgular tedavi edilmekte midir?

 Evet           Hayır

12- Halen çalıştığınız yoğun bakımda yıllık tedavi gören 
tahmini postoperatif hasta sayısı
..............................................................................................

13- Halen çalıştığınız yoğun bakımda travma olguları 
tedavi edilmekte midir?

 Evet           Hayır

14- Halen çalıştığınız yoğun bakımda yıllık tedavi gören 
tahmini politravma hasta sayısı
..............................................................................................

15- Yoğun bakımda yatan olgularda ağrı sıklığı 
yüksektir. 

 Evet katılıyorum 

 Hayır katılmıyorum

 Bilmiyorum 

 Kararsızım

16- Yoğun bakımda yatan olgularınızda analjezi 
uygulamak için rutin bir protokole sahip misiniz?

 Evet var           Hayır yok           Bilmiyorum

17- Yoğun bakımda yatan olgularınızda sedasyon 
uygulamak için rutin bir protokole sahip misiniz?

 Evet var           Hayır yok           Bilmiyorum

18- Yoğun bakımda yatan olgularınızda analjezik amaçlı 
olarak daha önce hiç rejyonel analjezi yöntemlerinden 
faydalandınız mı?

 Evet           Hayır

EK 1.
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19- Yoğun bakımda yatan olgularınızda analjezi amaçlı olarak aşağıdaki yöntemlerden hangisini/hangilerini, hangi 
sıklıkla kullanırsınız?

20- Halen çalıştığınız yoğun bakımda tedavi edilen ve uygun endikasyonlu olgularda aşağıdaki rejyonel analjezi/
anestezi yöntemlerini ne sıklıkla kullanırsınız? 

Hiç kullanmam %5'ten az %5-%25 %25-50 %50-75 %75-90 %90'dan fazla 

Nonfarmakolojik stratejiler

TENS

NSAİD

Opioidler

Diğer ilaçlar (ketamin, 
antikonvülzanlar, 
antidepresanlar, sodyum 
kanal blokerleri)

Rejyonel analjezi/anestezi 
yöntemleri

Diğer (………….)

Hiç kullanmadım %5'ten az %5-25 %25-50 %50-75 %75-90 %90'dan fazla 

İnterkostal sinir bloğu

Torasik paravertebral blok

Lumbal paravertebral blok

İnterplevral analjezi

İnterskalen blok

Supraklavikular blok

İnfraklavikular blok

Aksiler blok 

Femoral blok

Siatik Blok

Femoral-siatik blok

Popliteal blok

Torakal epidural anestezi/analjezi

Lumbal epidural anestezi/analjezi

Devamlı spinal analjezi

Çöliak pleksus bloğu

Stellat ganglion bloğu

Transvers Abdominis plane (TAP) 
blok

Lokal saha infiltrasyonu

Transtrakeal/translarengeal lokal 
analjezik injeksiyonu

Glossofarengeal ve superior 
laringeal sinir blokları



183

Turk J Intensive Care 2022;20:172-85

Hancı ve ark. Yoğun Bakımda Ağrı ve Rejyonel Analjezi

21- “Yoğun bakımda (postoperatif/travma) rejyonel 
anestezi yöntemlerini kullanmanın hasta survisine 
olumlu katkısı katkı olur” cümlesiyle ilgili sizin 
düşüncenizi ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

 Kesinlikle katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen katılıyorum

 Katılmıyorum

 Kesinlikle katılmıyorum

 Bu konuda fikrim yok

 

22- “Pulmoner komplikasyonların azaltılmasında 
rejyonel anestezi/analjezi yöntemleri etkilidir” 
cümlesiyle ilgili sizin düşüncenizi ifade eden 
aşağıdakilerden hangisidir?

 Kesinlikle katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen katılıyorum

 Katılmıyorum

 Kesinlikle katılmıyorum

 Bu konuda fikrim yok

 

23- “Rejyonel analjezi/anestezi yöntemleri yoğun bakım 
hastalarında daha sık kullanılmalıdır” cümlesiyle ilgili 
sizin düşüncenizi ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

 Kesinlikle katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen katılıyorum

 Katılmıyorum

 Kesinlikle katılmıyorum

 Bu konuda fikrim yok

 

24- Halen çalıştığınız yoğun bakım ünitesinde rejyonel 
analjezi amaçlı olarak kullandığınız kataterlerin 
operasyon sırasında ameliyathane ekibi tarafından, ya 
da yoğun bakım ünitesinde sizin tarafınızdan takılma 
oranları yaklaşık olarak % kaçtır?

 Ameliyathanede  ameliyathane ekibi tarafından takılma 

oranı: %................................................................................. 

 Yoğun bakım ünitesinde sizin tarafınızdan takılma oranı 

%...........................................................................................

25-  “Ameliyathanede operasyon öncesi ya da 
sonrasında ameliyathane ekibi tarafından takılan 
rejynel analjezi amaçlı olarak takılan kateterleri olgunun 
yoğun bakımdaki analjezik yönetiminde çekinmeden 
kullanırım” cümlesiyle ilgili sizin düşüncenizi ifade eden 
aşağıdakilerden hangisidir?

 Kesinlikle katılıyorum

 Katılıyorum

 Kısmen katılıyorum

 Katılmıyorum

 Kesinlikle katılmıyorum

 Bu konuda fikrim yok

 

26- Yoğun bakım ünitesinde takip ettiğiniz uygun 
endikasyonlu olgularda anestezi/analjezi amaçlı santral/
periferik kateteri kendiniz yoğun bakım ünitesinde 
yerleştiririp kullanıyor musunuz? 

 Hiç

 Nadir

 Ara sıra 

 Sık

 Oldukça sık

 

27- Yoğun bakıma alınan postoperatif hastalarda 
rejyonel analjezi amaçlı kateterlerleri ne kadar süre ile 
kullanıyorsunuz?

 İlk 24 saat

 2 güne kadar

 72 saat 

 3 gün/1 hafta arası

 Olgunun analjezi endikasyonu sonlanana dek

 Klinik enfeksiyon belirtisi olmadıkça 
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28- Halen çalıştığınız yoğun bakımda tedavi edilen ve uygun endikasyonlu olgularda rejyonel analjezi/anestezi 
yöntemlerini kullanmanızı engelleyen en önemli faktör/faktörler aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

 Bu konuda bir eğitimim yok
 Olguların koagülopati durumlarının değişken olması
 Ciddi hipovolemi
 Hemodinamik instabilite 
 Yoğun bakımda yatan olgularda rejyonel analjezi yöntemlerinin teknik olarak uygulamalarının zor olması
 Yoğun bakımda yatan olgularda rejyonel analjezi uygulanması durumunda nörolojik değerlendirme sürecindeki zorluklar
 Yoğun bakımda yatan olgularda uygulanan sedasyonun rejyonel analjezi yönetimini engellemesi
 Olguda infeksiyon olması
 Nörolojik hasar oluşabilme riski
 Kompartman sendromu tanısının gecikmesi
 Rejyonel analjezi tekniklerinin risk/yarar oranını yüksek buluyorum
 Alternatif analjezi yöntemlerine erişimim daha kolay
 Alternatif analjezi yöntemlerini uygulamam daha kolay
 Çalıştığım yoğun bakım ünitesinde bölgesel analjezi tekniklerinden yarar görecek hasta sayısının sınırlı olduğunu 

düşünüyorum (Olgularım sistemik analjezi yöntemlerine gereksinim duymakta)

29- Yoğun bakımda tedavi ettiğiniz ve rejyonel anestezi yöntemlerinden faydalandığınız geçmiş olgularda 
komplikasyon görme yüzdeniz geçmiş deneyimlerinize göre ne sıklıktadır?

Hiç komplikasyon 
görmedim

%5'ten az %5-25 %25-50 %50-75 %75-90 %90'dan fazla 

İnterkostal sinir bloğu

Torasik paravertebral blok

Lumbal paravertebral blok

İnterplevral analjezi

İnterskalen blok

Supraklavikula blok

İnfraklavikular blok

Aksiler blok 

Femoral blok

Siatik Blok

Femoral-siatik blok

Popliteal blok

Torakal epidural anestezi/analjezi

Lumbal epidural anestezi/analjezi

Devamlı spinal analjezi

Çöliak pleksus bloğu

Stellat ganglion bloğu

Transvers abdominis plane (TAP) 
blok

Lokal saha infiltrasyonu

Transtrakeal/ translarengeal lokal 
analjezik injeksiyonu

Glossofarengeal ve superior 
laringeal sinir blokları
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30- Yoğun bakımda tedavi ettiğiniz ve rejyonel anestezi 
yöntemlerinden faydalandığınız geçmiş olgularda 
aşağıdaki komplikasyonlardan hangisini/hangilerini 
gördünüz?

 Koagülasyon bozukluklarına bağlı komplikasyonlar
 Hemodinamik instabilite 
 İnfeksiyöz komplikasyonlar
 Nörolojik hasar 
 Kompartman sendromu tanısının gecikmesi
 Mortalite
 Diğer (Lütfen belirtiniz : ……………………………………..)

31- Yoğun bakımda rejyonel analjezi/anestezi 
yöntemlerinden en çok yarar görebilecek hasta grubu/
grupları, sizce hangi olgulardır (Lütfen belirtiniz)?

 Majör abdominal cerrahi olguları, 
 Majör ortopedik cerrahi olguları, 
 Politravmalı olgular, 
 Toraks travmalı olgular
 Toraks cerrahisi geçirmiş olgular
 Diğer (……….)

 


