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Bölüm 6
KAN KAYBI: GÖRSEL DEĞERLENDİRMENİN DOĞRULUĞU

A. Patel, R. Walia, D. Patel
L. Toksöz, S. Mısırlıoğlu

Fazladan değerlendirme

Eksik değerlendirme

Doğru değerlendirme

Diğer bölümlerde de tartışıldığı gibi, kan kaybının 
klinik olarak değerlendirilmesinin hatasız 
olarak yapılabilmesi zordur. Birçok çalışmada 
görsel değerlendirmenin doğruluğunun büyük 
değişkenlikler içerdiği ve gerçek kan kaybının ancak 
% 30-50’sini yansıtabildiği gösterilmiştir1–3. Kan 
kaybı arttıkça yanılma payının da artacağı akılda 
tutulmalıdır2. Klinik uygulamalara uyarlandığında 
yetersiz değerlendirme doğum sonu kanama 
tanısının atlanmasına veya gecikmesine yol açar. 
Bu durum hazırlıksız yakalanıldığında sonuçları 
ölümcül olabilen bir acil olabilir. Birçok kliniğin 
ortaklaşa katıldığı hazırlık programlarıyla problemin 
üstesinden gelmeye çalışmak yardımcı olabilir.

Doğum bakımı ekiplerine, kan kaybının 
değerlendirilmesindeki tecrübelerini belirleyebilmek 
için, önceden hazırlanan doğum eğitim odaları 
tasarlandı. Kan kaybının önceden saptanarak 
değerlendirilmesine olanak sağlayan yedi 
basamaktan  oluşan kan kaybı simülasyon istasyonları 
meydana getirildi. Kan ve pıhtıyı taklit etmek için 
üzüm peltesi ve nar suyu kullanıldı. Her istasyonda 
miktar olarak 50 ile 4.000 ml arası ölçümler yapıldı. 
Simülasyondaki kan miktarları hasta bakım bezleri, 
doğum petleri, leğen, torba ve yerdekiler olarak 
sınıflandırıldı. Bu çalışma Review Board Enstitüsü 
tarafından onaylandı ve kabul gördü. 

49 katılımcının tamamı beceri oturumlarını 
tamamladı. Katılımcılar tıp öğrencileri, asistan 
hekimler, hemşireler, kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanları ve doğumhane personeliydi. Çalışma 

sonuçları Şekil 1’de tanımlanmıştır. Çalışma 
bulguları net bir şekilde göstermektedir ki, kan 
kaybı oranı arttıkça doğru bir tahminde bulunmak 
zorlaşmaktadır. Özellikle 1.000 ml’den sonra doğru 
tahminde bulunmak zorlaşmaktadır. Bu durum 
özellikle 4.000 ml civarındaki kan kayıplarında 
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hastanın altına serilen, 
emici özelliği olan doğum bezleri kan kaybının 
tahmininde çok yanıltıcı olabilmektedir. Genelde, 
yetersiz değerlendirme sonuçları sıvı ve pıhtılar 
için de benzerdir. Fakat 4.000 ml istasyonu sadece 
pıhtıları içermekteydi ve katılımcıların geniş bir 
çoğunluğu tarafından en çok yetersiz değerlendirme 
bu istasyonda meydana geldi.

Bu eğitim programı kan kaybında görsel 
değerlendirmenin sınırlarının anlaşılması açısından 
katılımcıları aydınlatmıştır. Tekrarlayan aralıklı 
oturumlar, bireysel olarak yetersiz değerlendirmenin 
düzeyini önceden tahmin ederek, kan kaybının 
belirlenebilme oranının geliştirilmesini veya 
doğruluk oranını arttırmayı amaçlar. Söz konusu 
tekrarlarla değişik durumlarda kan kaybının 
değerlendirilmesiyle ilgili deneyim artırılabilir. 
Gelecekteki daha büyük sayılar ve doğrudan 
açık hava aydınlanmasında nicelik ve niteliğinin 
çok önemli olduğu değişken durumlar altında 
yapılmasıyla bu deney genişletilebilir. Bu bilgi 
çalışma amaçlı oluşturulan odalardaki doğumhane 
personelinin eğitimi ve diğer gerçek zamanlı 
akut durumları taklit etmek açısından aydınlatıcı 
olabilir.

Şekil 1: Kan hacmi değerlendirilmesinin doğruluğu
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