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1

Bası Yarası

Bası yarası, dekübit, basınç ülseri veya yatak yarası anlamına gelmektedir. Burada
anlatılmak istenen, basınç veya kayma (sürtünme) kuvveti nedeniyle cildin gördüğü
hasarlardır. Bası yarasının oluşumasında basınç ve kayma kuvveti dışında başka risk
faktörleri de ciddi önem taşımaktadır. Bu risk faktörlerinin etkilerinin sonucu olarak cilt
ve cilt altındaki dokulara kan akımı azalır, bu dokular az beslenir böylece bir bası yarası
oluşması riski ortaya çıkar.
Basıya bağlı oluşan hasarların nedeni örneğin şilteler, çarşaftaki kıvrımlar, ayakkabılar
vb. olabilir. Vücudun belirli bir bölgesine uzun süreli olarak aşırı ağırlık bindiğinde, cilde
ve altındaki dokulara “basınç uygulanır” Basınç altında kalan bölgerlere yeterli kan akımı
olmaz. Yeterli kan akımı olmayan dokular, oksijenden ve besin maddelerinden yoksun
kalır böylece yeterince beslenemez ve cildin bu bölgesinde hasarlar oluşur.
Kayma kuvvetleri, örneğin hasta otururken yerçekimi etkisiyle aşağıya doğru
kaydığında cildin ilk pozisyonda kalması sonucu oluşurlar. Bunun sonucunda cilt
katmanlarında kaymalar olur. Bu durum anılan katmanları gererek yırtılmalarına yol
açabilir.
Bası yarası vücudun her bölgesinde gelişebilir. Özellikle kuyruk sokumu, topuk, kalça
kemikleri, başın arka kısmı veya kürek kemiği gibi kemik çıkıntılarının olduğu bölgeler
risk altındadır (Bakınız Resim 1.). Ayrıca, bası yarası sadece cildin üst yüzeyinde değil,
aksine derin doku katmanlarında da oluşabilir. Bası yarası cilt ve cilt altındaki dokularda
meydana gelen hasara göre farklı şekillerde sınıflandırılır (Bakınız Bölüm 2)
Mevcut bir bası yarasının ilk bulgusu cildin herhangi bir bölgesindeki geçmeyen
kızarıklıktır (Evre I. Bakınız “Parmak Basısı Testi”).

Resim 1: Yatar ve oturur durumda özellikle risk altında olan cilt bölgeleri
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2

Sınıflandırma

APUPUS, Bası yaralarının sınıflandırmasında Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli
(EPUAP) ile Ulusal Basınç Ülseri Paneli (NPUAP) ’nin Basınç Ülserinin önlemesine
ilişkin uluslararası rehberini temel almıştır.

2.1

Evre I

Bu evrede ciltte geçmeyen bir kızarıklık vardır. Cilt bölgesi uzun süreli basıya maruz
kalmadığı halde kızarıklık geçmiyorsa veya “parmak basısı testi” esnasında ciltteki
kızarıklık açılmıyorsa (beyazlamıyorsa) Evre 1 bası yarası gelişmiştir. Bu evrede cildin
birinci katmanı önemli ölçüde hasr görmüştür.
Parmak basısı testi: Cildin ilgili (kızarmış) bölgesi parmak ile kısa, kuvvetli bir bası
sonrasında beyazlaşmaz, aksine kırmızı kalmaya devam eder. Burada bir hasar, yani bası
yarası vardır. Eğer cilt tekrar beyaza dönüşürse, yüksek ihtimalle burada henüz bası
yarası yoktur ama cildin dikkatlice gözlenmesi acilen önerilir.
Bu evrede hemen acil önlemler alınmalıdır. Sadece etkilenen cilt bölgesinden
yükün/basıncın kaldırılması ile bası yarasının ilerlemesi engellenebilir. Yani hasta başka
bir oturma veya yatma pozisyonuna getirilmeli ve/veya etkilenen bölge “basınç altında
bırakılmayacak” hale getirilmelidir. Bu evrede bir sağlık personeline veya doktora
başvurunuz. Burada size pozisyon değişikliklerine, gerekli yardımcı malzemeye ve ek
önlemlere ilişkin bilgiler verilecektir.
Basısız hale getirmek etkilenen cilt bölgesinin hiçbir şeyin (şilte, yastık, ayakkabı .......)
üzerinde olmaması anlamına gelir. Bu durum pozisyonun değiştirilmesi veya çevrenin
destek olacak şekilde düzenlenmesi ile sağlanır. Topuğun basısız hale getirilmesi için bir
örnek: Hasta ya yan tarafa yatarak topuğun serbest kalmasını sağlar veya baldır
bölgesinin altına yüksek bir yastık konur ve topuk aynı şekilde basısız hale gelir.
Kullandığınız yardımcı malzemelerin başka yerlere bası yaparak cilt için tehlike
oluşturmamasına dikkat ediniz.

2.2

Evre II

Cildin sıyrılması veya su toplamasında olduğu gibi üst yüzeyde bir yara bulunmaktadır.
Bu evrede ve bu evreyi takip eden diğer evrelerde ciddiye alınması ve tedavi edilmesi
gereken bir yara söz konusudur. Bu yaraya doktor veya sağlık elemanı ve hastabakıcı
tarafından profesyonelce bakılmalıdır.

APUPA - Avusturya Dekübitus Önleme Derneği, 2011, Tercüme 2013

5

2.3

Evre III

Cildin tüm katmanları ve bunların altındaki yağ dokusu etkilenmiştir. Yarada tünellerin
ve ceplerin (cilt altına ilerleyen yara alanları ve boşluklar) oluşması mümkündür.

2.4

Evre IV

Hasar tüm cilt katmanlarına ve kaslar ve kemikler de dâhil olmak üzere cilt altındaki
dokulara ulaşmıştır. Yaranın içinde nekroz yani “ölü doku” alanları vardır.

3

Bası yarasının oluşmasına yol açan risk faktörleri

Risk faktörleri, içsel ve dışsal olarak ayrılmaktadır. Bu ek koşullar, bası ve kayma kuvveti
(ayakkabı, elbise, takı, ... nedeniyle) gibi birincil nedenlerin yanı sıra belirli bir sürenin
sonunda bir bası yarasının oluşmasında belirleyici rol oynamaktadırlar.

3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.2
•
•
•
•
•
•
•
•

İçsel faktörler
Hareket azlığı/hareketsizlik
Susuzluk (dehidratasyon), aşırı su (ödem)
Yetersiz ve dengesiz beslenme, zafiyet (kaşeksi) / obezite (adipozit)
İdrar veya dışkı tutamama (inkontinans)
İltihaplar, diğer ağır hastalıklar
Duysal algılama bozuklukları
Damar hastalıkları
Bilinç durumu
Yaş
....

Dışsal faktörler
Bası / kayma kuvveti / sürtünme
İlaçlar
Nem, cildin ıslak kalması
Vücut hijyeni
Yatma ve oturma pozisyonu
Yardımcı malzemeler (uygun olmayan veya yanlış şekilde kullanılmış)
Elbise, ayakkabı
....

APUPA - Avusturya Dekübitus Önleme Derneği, 2011, Tercüme 2013

6

4

Genel önleyici bakım

Bası yarası kendi başına bir hastalık değildir, aksine her zaman başka hastalıklarla veya
genel sağlık durumunun kötüleşmesi ile birlikte ortaya çıkar. Bu da bası yarasının
önlenmesinde olduğu kadar tedavisinin de ihmal edilmesinin ve/veya önemsenmemesinin
nedeni ile olabilir. Bu sorun esasen hepimizi etkileyebilir. Bu nedenle amacımız, halkın
bilgilendirilmesi ve her şeyden önce bası yarasının önlenmesi için harekete geçmesinin
sağlanmasıdır. Genel durumun kötü olması veya tıbbi nedenlerle bası yarasını önlemek
sıklıkla mümkün değildir. Yine de bazı küçük önleyici tedbirler, çoğunlukla hastanın
durumunu iyileştiren büyük etkiler yaratmaktadır.

4.1

Hareketlilik ve bağımsızlık

Bası yarasının önlenmesinde özellikle önemli olan bir husus bağımsızlığın ve
hareketliliğin korunmasıdır. Bir insanın alışmış olduğu çevresinde bağımsız hareket
edebilmesi ve kendine bakabilmesi, sağlığına ve kendisini iyi hissetmesine önemli ölçüde
katkıda bulunur. Hasta, bu yeteneği sınırlandığı ölçüde çevresinden yardım almak
zorunda kalır. Bu durum bedensel ve ruhsal sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu
nedenle günlük yaşamdaki rutin faaliyetler (örneğin ekmeğe yağ sürme, gömlek düğmesi
ilikleme vb.) önlenmemeli, yapılmaları uzun sürse dahi, mümkün olduğu ölçüde hastanın
bu faaliyetleri yapması sağlanmalıdır. Bağımsız olarak yapılan uygulamalar, bakıma
muhtaç kişinin kendine olan saygısını arttırır ve bir işi başarmış olma duygusunu yaşatır.
Hastanın hareketleri sınırlı ise, refakatçileri hareket etmesine yardım etmelidir. Burada,
mümkün olduğu ölçüde hastanın alışılmış oldğu hareket süreçlerine uyulmasına ve
vücudun tüm bölümleri ile eklemlerin düzenli hareket ettirilmesine dikkat edilmelidir. Bu
yapılmadığı takdirde örneğin at ayağı (ekinus) olarak adlandırılan ayak bileği ekleminin
sertleşmesine yol açabilir. Bu duruma ayağın kendi ağırlığı veya bir battaniyenin ağırlığı
neden olabilir. Eklem öylesine gergin bir duruma geçer ki, yatan kişi sanki ayak
parmakları ucunda duruyormuş gibi görünür. Böylesi bir sertleşmenin sonucunda ayaklar
yürüme esnasında, “normal” bir adımda olduğu gibi, birbirini takip edecek şekilde
hareket ettirilemez.
At ayağının önlenmesi için hareketliliğin sürdürülmesi gerekmektedir. Hastanın bunu
aktif olarak yapması mümkün değil ise, eklemler refakatçi tarafından pasif olarak hareket
ettirilmelidir. Ayakların yatma sonucu böylesi gerilmesini önlemek için ayaklar ile
yatağın ayakucuna herhangi bir yastık konarak, ayakların yatma esnasında “sağlıklı dik
durumda” kalmaları sağlanabilir. Bu sertleşme (kontraktür) uzun süreyle yavaş hareket
ettirilen her eklem için söz konusu olabilir.
Hareketliliğin korunması ve refakatçinin desteklenmesi için bir çok yardımcı malzeme
mevcuttur. Hastanın hareket etmesine yardım ederken düşme düşme riskini önlemek için
bir fizik tedavi ve ergo tedavi uzmanına başvurulması önerilir.
Dikkatinizi özellikle düşmelerin önlenmesinin önemine çekmek istiyoruz. Düşme
sonucundaki yaralanmalar nedeniyle önceki hareketliliğin sınırlanması söz konusu
olabilir ki bu da bası yarası oluşması için riskleri daha da artırabilir. Düşme sorunu
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yaşayan birçok kişi, tekrar düşmekten korktuklarını ve bu nedenle çok dikkatli ve çok az
hareket ettiklerini bildirmektedir. Bunun sonucunda da hareketlilik sınırlanmaktadır.
Aynı ölçüde önemli bir başka nokta da, kişinin ruhsal hareketliliğidir. Bunun korunması
için, günlük yaşam değişikliklerle dolu olmalı ve önceki alışkanlıklara göre
düzenlenmelidir. Yemek pişirme esnasında yardım, gazete okumak, televizyon
seyretmek, mümkün olduğu ölçüde açık havada yürüyüş yapmak veya bir hobi faaliyeti
göstermek bu değişiklikleri sağlar. Oturma odasının kişisel ve heyecan verici bir şekilde
düzenlenmesi, özellikle hastanın alışmış olduğu odada kalamaması durumunda, olumlu
anıların canlanmasına yol açabilir.
Kızarıklığın gelişmesi durumunda ciltte oluşan hassasiyeti (parmak basısı testine
bakınız), bireyden bireye değişir. Pozisyon değiştirme arasındaki süre hastaye ve/veya
cildinin durumuna uygun olmalıdır. Basıyı azaltmak için özel şilteler veya minderler gibi
çeşitli yardımcı malzemeler mevcuttur. Ancak bunların kullanımı kesinlikle ilgili kişinin
gereksinmelerine uyarlanmalıdır. Bu konuda lütfen uzman mağazalara veya sağlık
personeline danışarak bilgi alınız!
Koyun postları, simit halkalar, su yastıkları, pamuk bandajlar veya benzerleri yardımcı
malzeme olarak uygun değildir. Bu ürünler basıyı azaltmazlar, aksine sık sık noktasal
olarak basıyı arttırmakta ve dokunun kan dolaşımının istenmeyen bir şekilde azalmasına
neden olmaktadırlar.
Hastada duyusal algılama bozuklukları (“içgüdüsü” veya ağrıyı algılaması azalmıştır)
olduğunda ve mevcut ağrıyı az hissetmesi veya hiç hissetmemesi durumunda özel dikkat
gösterilmelidir.
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4.2

Pozisyon değiştirme

Bası yarasının önlenmesi için, mevcut risk faktörlerinin azaltılması gerekmektedir.
Öncelikle özel risk altındaki cilt bölgelerinde (kalça ve topuklar gibi), basının en aza
indirgenmesi için hastanın pozisyonu değiştirilmelidir. Böylece ciltteki bölgelerden yük
kısmen veya tamamen kalkar. Genellikle başın çevrilmesi veya alta küçük yastıkların
konması gibi küçük pozisyon değişiklikleri yeterli olmaktadır.
30° yan yatma: Etkilenen kişi sağ veya sol tarafa hafifçe (yaklaşık 30°) döndürülür.
Sırtına ve kalçasının altına büyükçe bir yastık konur ve bacaklar hafif adım atma
durumuna getirilir, burada üstte kalan bacağın da altına bir yastık konur. Burada lütfen,
yastığın bacakların arasındaki diz ve aşık bölgelerinde olmasına dikkat ediniz. Yukarıda
kalan ayak, aşağıya doğru sarkmamalıdır. Bu bölgelerde (diz, aşık, ayak) kemiklerin
üzerinde çok ince bir cilt tabakası vardır ve bu yüzden yüksek risk altındadırlar.

Resim 2: 30° yan yatma
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Yastıkların yerine rulo halinde bir battaniye baştan aşağıya doğru, sırtın ve kalçanın
arkasından bacakların arasına konabilir. Etkilenen kişiler sık sık, rulo halinde bir
battaniye kullanıldığında kendilerini daha rahat ve güvende hissettiklerini belirtmişlerdir.
Bunun yanı sıra, hasta rahat yatmalıdır!
60° yan yatma: Bu durumda, hasta 30° yan yatmada olduğu şekilde sağ veya sol tarafa
daha fazla döndürülmektedir (Bakınız Resim 3). Bu pozisyonda, diz ve aşık bölgesinde
olduğu kadar omuz ve kalça bölgesindeki özellikle tehlike altında olan cilt bölgelerine
dikkat edilmelidir. Lütfen ayrıca, şilte üzerinde bulunan diz ve aşık kemik üzerindeki
deriyi de kontrol ediniz!

Resim 3: 60° yan yatma
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Yemek yemek, okumak, ......... için koltukta veya yatakta rahat bir oturma pozisyonu
uygundur, ancak burada özellikle kalçalara yük binmektedir ve böylece kalçalar bası
altında kalmaktadır. Bu nedenle bu pozisyonda bir kaç saatten fazla kalınmamalıdır.
Oturma pozisyonu: Hasta (eğer özel bir bakım yatağı varsa) ilk önce yatağın ayakucuna
çok yakın yatırılır ve küçük bir yastık veya rulo halinde bir havlu kalçaların arasına
çapraz şekilde konur. Böylece yatak dik hale getirilirken olabilecek bir kayma geniş
ölçüde engellenir ki bu da hastayı olası kayma kuvvetinin etkisinden korur. daha sonra
koltuğun arkası ve ayakucu “dik hale” getirilir. Yatağın tümü eğimli hale getirilip “eğimli
bir düzey” elde edilebilirse (başucu yukarıda, ayakucu aşağıda) avantaj sağlanır. Böylece
hasta rahat bir oturma pozisyonuna getirilir (Bakınız Resim 4).

Resim 4: Oturma pozisyonu
Burada tehlike altında olan cilt bölgeleri baldırların altından şiltenin biraz yukarısına
(serbestçe) yatırılabilen topuklardır. Bu pozisyonda kalça alanında oldukça yüksek bir
bası oluşur, çünkü ağırlığın çoğu buraya binmektedir. Bu nedenle, bu duruma getirdikten
sonra sürekli olarak kalça alanındaki cildi kontrol ediniz. Bu pozisyon münferit aktiviteler
için önerilir, ancak cilt kontrolü yapılmalıdır ve hasta bu pozisyonda saatlerce
kalmamalıdır.
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4.3

Beslenme

Hem fazla hem de düşük kilo büyük bir tehlike oluşturabilir. Normal kilodaki insanlarda
bası yarası riski daha düşüktür. Bu nedenle beslenme gerekli kalori ihtiyacını (30-35
kcal/kg KG/gün) kapsayacak şekilde dengeli hale getirmelidir. Önerilen içecek miktarı
yaklaşık 30 ml/kg KG/gündür. Bu, örneğin 60 kg ağırlıkta bir kişi için 2100 kcal/gün ve
günde 1800 ml (1.8 litre) içecek anlamına gelir.
Aşağıdaki sıralanan önlemler bası yarasının hem önlenmesinde hem de tedavisinde
başarılı olunmasında faydalı blunmuştur:
• Hoş bir yemek yeme ortamı yaratmak, sevilen yiyecekleri vermek, sevilen
yiyecekler ile çocukluk anılarını uyandırmak,
• Bir dizi az miktarda yemek sunmak, içecekleri sık sık küçük bardaklarda veya
kupalarda sunmak, muhtemelen 1 küçük bardak şeri, 1/8 kırmızı şarap veya 1
küçük bira, ..... gibi aperatif sunmak,
• Bilinmeyen ve sindirimi zor yemekleri (örneğin baklagiller, akşamları salata veya
meyve, yağlı yemekler, karbonik asit içeren içecekler) menüden silmek,
• Sebzeleri, zengin içerikli soslar veya peynir ile birleştirmek, meyveleri komposto
olarak sunmak veya yoğurt ile birleştirmek,
• Ara öğün olarak tatlı sunmak (örneğin pasta, çikolata, tatlı), şeker hastalığı
durumunda da küçük porsiyonlara izin vermek ve bunları tedavide planlamak!
• Protein alımını et veya süt ürünü (örneğin yoğurt, peynir, soya peyniri, yağsız süt
....) olarak sağlamak,
• Tatlıları ve çorbaları ek kalori ile zenginleştirmek - Kaymak veya krem şanti
kullanmak.
Beslenme ve sıvı gereksinmeleri bu ve benzeri önlemlere karşılanmıyor ise, beslenmenin
nasıl zenginleştirileceği önceden düşünülmelidir, doktorunuz veya diyet uzmanınız size
bu konuda bilgi verecektir. Beslenme danışmanlığında, bir kaç günlük yenilen yemeklerin
ve içilen içeceklerin bir listesini yapmak çok yardımcı olacaktır. Özellikle yaşlı insanlara
yeterli enerji ve gıda maddeleri vermek kolay değildir. Bu nedenle beslenmeye ilişkin
önlemler, hasta tarafından kabul edilen bir şekilde uygulanmalıdır.

4.4

Vücut ve cilt bakımı

Vücut bakımı gerekli olduğu şekilde uyarlanmalı ve yumuşak ürünler veya sadece
temiz su ile yapılmalıdır. Önemli olan, cildin doğal koruyucu tabakasının korunması ve
bakımının yapılmasıdır. Fazla terleme, idrar ve dışkıyı tutamama durumunda cilt daha
fazla etkilenir. Cildin “silinerek kurutulması” önerilmemektedir, tehlike altındaki cilt
bölgeleri bir havlu ile hafifçe tamponlama şeklinde kurutulmalıdır. Bu nedenle,
çamaşırların düzenli değiştirilmesi ve hasta altına kaçırıyorsa bakımının uygun şekilde
yapılması gereklidir. Çarşaf ve altına kaçırma ürünleri (bağlanan bezler, “bebek bezleri”)
mümkün olduğunca az katlamalı olmalıdır. Ayrıca hastanın küçük cisimlerin (tarak,
kalem, ekmek kırıkları) üzerine yatmamasına veya oturmamasına dikkat edilmelidir. Bez
bağlanırsa veya altını
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tutamamaya karşı külot (“hasta bezi”) kullanılırsa, bunların hastaya kullanmadan önce
elle 2-3 defa düzeltilmesi çok faydalıdır.
Cilt bakımı hastanın gereksinmelerine göre uyarlanmalıdır. Burada önemli olan cildin
doğal nemliliğinin sürdürlmesi veya kuru ciltlerin nemlenendirilmesidir. Çünkü kuru
cilt bası yarasının oluşmasında aynı şekilde etkili bir risk faktörüdür. Ürünün yağ içeriği
cilde uyarlanmış olmalıdır. Dezenfeksiyon maddeleri ile alkol içeren maddeler (tuvalet
ispirtosu) ile cildi silmekten kaçınılmalıdır, bunlar cildin kurumasına neden olurlar. Aynı
şekilde “kan dolaşımını destekleyici masajlar”dan da kaçınılmalıdır, çünkü burada cilt
çok aşınır ve yukarıda anılan kayma kuvvetleri olumsuz etki yapar. Hasta, idarar ve
dışkısını tutamıyorsa ve altına kaçırıyorsa, besleyici ve cildi koruyucu kremler veya
losyonlar önerilir. Uzman mağazalardan veya sağlık elemanı ve hastabakıcıdan uygun
ürünler hakkında bilgi alınız. El ve ayak bakımı düzenli olarak yapılmalıdır çünkü çok
uzun tırnaklar veya nasır bile “bası oluşturabilir”.
Vücut ve cilt bakımı esnasında sık sık hastanın tadını çıkarabildiği güvenli anlar oluşur,
hasta aynı zamanda bu anlarda vücudunun bedensel sınırlarının bilincine varır. Hasta
yatağa ne kadar fazla bağlı kalırsa, vücudunu ve sınırlarını algılaması o kadar azalır.
Ancak kendini iyi hissetmenin önemli bileşenlerinden biri, kendi vücudunun ve çevreye
olan sınırlarının algılanmasıdır.

4.5

İlaçlar

Önemli konulardan biri, temel hastalığın ilaçlar (ağrı tedavisi, ...) ile en iyi şekilde
düzenlenmesidir. Tedaviyi yürüten doktor ile yapılacak görüşme her durumda
anlamlıdır. Böylece, örneğin hareket etmek daha fazla zevk verebilir ve bu da genel
durum üzerinde olumlu etki yapar. Refakatçiler tedaviyi yürüten doktora sık sık, tedavi
sürecinin hazırlanmasında yardımcı olabilecek önemli bilgiler verebilirler.
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5

Okuyucu için not

Artık bu broşürü kısmen veya tamamen okudunuz. Burada sizi çok büyük ve karmaşık bir
konu ile karşı karşıya bıraktığımızın tamamen farkındayız. Her ne kadar bu bilgilerin
birçoğu sizin için yeni veya muhtemelen çok karmaşık olsa da, lütfen cesaretinizi
kaybetmeyiniz.
Sadece sizin böyle bir sorununuz olduğunu ve hiç bir yardım almadan tek başınıza
kaldığınızı düşünmeyiniz. Bu konu çok fazla insanı etkilemektedir, ne yazık ki konu
hakkında hala çok az konuşulmaktadır. Bu da genellikle yanlız kalmaya (izolasyona) yol
açmaktadır ki bu izolasyon konuşma yaparak ve destek kabul ederek engellenebilir veya
azaltılabilir. Ayrıca sizi, kendiniz için sorumluluk almanız bağlamında
cesaretlendiriyoruz. Yani, hayatınızı iyi şekillendirmek için karar alma süreçlerine siz de
dâhil olmalısınız.
Siz, yatak yarası veya bası yarası tehlikesi altında yaşayan hasta olarak, başarılı bakım ve
refakatçilik konusuna önemli katkıda bulunabilirsiniz. Burada önemli olan, imkânlarınız
dâhilinde bası yarası konusunda bilgi sahibi olmak ve sizi destekleyen kişi ile birlikte
refakatçilik için gerekli adımları atmaktır. Bu önleme tedbirleri günlük yaşama ne kadar
yaratıcı olarak entegre edilirse, durum herkes için o kadar kolaylaşacaktır.
Refakatçi kişiler için düzenli aralıklarla dinlenmeleri önerilir, bu esnada refakat için bir
kişi görev alabilir. Belki de bu işi aile bireylerinden veya arkadaş çevresinden bir kişi
üstlenebilir, aksi takdirde yerel yardım örgütleri tarafından amaca uygun olarak
kullanılabilecek yardımlar sunulmaktadır. Etkilenen kişiler genellikle “dış dünya”dan
izole edilmektedir, bakım gereksinimi arttıkça, bu tehlike daha da büyümektedir. Bu
nedenle, bazen zor olan refakatçiliği iyi ve cesaretinizi kaybetmeden yapabilmek için
mutlaka ve zamanında çevrenizden yardım almalısınız. Haftada bir kaç saat
arkadaşlarınızı ziyaret etmek, küçük bir gezinti yapmak ve stresten kurtulmak genellikle
yardımcı olmaktadır. Bakım esnasında kendi sağlığınıza da dikkat etmelisiniz ve sırtınıza
yardımcı olacak teknikleri ve işinizi kolaylaştıracak aletleri tanımalısınız.
Yönlendirilmeniz için yardım örgütlerinden bir danışmanlık randevusu alınız.
Bu broşürü hastaların ve refakatçilerinin bilgilendirilmesi veya eğitimi için kullanacak
olan kişilerden, daha anlamlı bilgilendirmeleri ve eğitmeleri için bilgilerin son durumunu
araştırmaları talep edilmektedir. İlgili konuşmalar yapılırken, her halükarda kullanılan
dile (dilin anlaşılması, ifade şekli) dikkat edilmelidir. Burada teknik terimlerden
kaçınılmamalıdır ama mantıklı bir açıklama yapılmalıdır. Bu şekilde hastalar ve
refakatçilerin, karar sürecine dâhil edilme yeteneğine sahip olmaları sağlanacaktır.
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Önerilen eğitim içerikleri
•

Risk faktörleri ve ileri evre bası yarası riski altında olan vücut bölgeleri

•

Cildin değerlendirilmesi ve ciltteki değişikliklerin saptanması

•

Cilt bakımı

•

Bası azaltma yöntemleri

•

Gerektiğinde danışmanlık hizmeti veren ve yarımcı olan yerel adresler

•

Ciltte hasar olduğuna dair belirti ve bulgu saptandığında, zaman kaybetmeksizin
profesyonel bilgi almanın gerekliliğinin vurgulanması

Farklı evrelerdeki bası yaralarına ilişkin bilgi edinmek için ek bir öğe olarak, lamine
resimlere bakılması önerilir.
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