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GİRİŞ

Bu kitapta üzerinde önemle durulduğu gibi 
doğumla ilgili şiddetli kanamalar tüm dünyada 
anne ölümlerinin önemli sebeplerinden biridir.  
Pek iç açıcı olmasa da tüm ilginin bu konuya 
yoğunlaşması,  dünyada üreme çağındaki kadınların 
sağlığının korunması için çok önemlidir. Bu 
bölüm doğumla ilgili şiddetli kanamaya bağlı kadın 
ölümü ve ciddi hastalığının azalttığı kanıtlanmış 
hastane yaklaşımlarına dikkat çekmektedir1. 
Ayrıca bu  kadınların tedavisi için oluşturulan  
mevcut hastane sistemlerinin geliştirilmesi ile  
iyileştirilmesini de içermektedir.

ARKA PLAN 

Son yıllarda Amerika’da doğumla ilgili şiddetli 
kanamalarda olduğu  gibi, sezaryen histerektomi 
insidansında da artış görülmektedir. Bu çoğunlukla 
sezaryen ve tekrarlayan sezaryenler nedeni ile 
oluşan plasenta previa ve plasenta akreataya 
bağlıdır2–4. İnatçı kanamalarda doğum anında 
acil histerektomi hayat kurtarıcı  yöntem olarak 
kullanılır. Yeni yazılmış bir makaleye göre doğum 
sırasında acil histerektomi insidansı 2,5/1.000’tur3. 
En sık endikasyon ise uterus atonisidir ve bunu 
plasenta akreata izler5. Histerektomi gerekliliği olup 
olmamasından bağımsız olarak  meydana gelen  
anne ölümü, doğumla ilgili şiddetli kanamaların iyi 
bilinen bir komplikasyonudur6.

DOĞUMLA İLGİLİ ŞİDDETLİ KANAMA İLE 
MÜCADELE

Doğumla ilişkili şiddetli kanaması olan kadınlarla 
ilgili olumsuz sonuçlar için yeni programlar 
geliştirilmiştir. Bu programlar hazırlanırken iki 
önemli etmen üzerinde durulmuştur. İlki kanamaya 
karşı verilen ilk cevap, ikincisi risk grubuna 
giren kadınları belirleyip bunlarda kanamanın 
oluşmasını önlemek. Bu son çaba kanamanın en 
sık üç sebebinden ikisinin  tanınmayabileceği 
fikri ön planda tutulduğu içindir. Bunlar atoni ve/

veya plasenta previa ve plasenta akreatadır4. Ancak 
sadece plasenta previa teşhisi önceden güvenle  
konulabilir.
Doğumla ilgili şiddetli kanamalardan kaynaklanan 
sorunları azaltılmasına yardımcı olan herhangi bir 
program, doğumla ilgili kanamaya maruz kalmış 
kadının tedavisi konusunda bireysel farklılıkları ve 
ilgili kliniğin geleneksel yaklaşımını  mutlaka 
gözetmelidir. Bu yazının geri kalan kısmında 
özellikle New York eğitim hastanesi örnek alınarak 
bu tür hastane sistemlerinin uygulanışı detaylarıyla 
anlatılmaktadır. 

İLETİŞİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Herhangi bir programın başarılı  olmasında  iki 
nokta çok önemlidir: Eğitim ve iletişim.  Doğumla 
ilgili şiddetli kanamalı kadınlarla ilgilenen kurumlar 
ile halk arasında  sağlam iletişim kanallarının 
oluşturulması  göz ardı  edilmemelidir. Herhangi 
bir acil ekibinin azami kapasiteyle çalışması için 
hızlı ve uyumlu iletişim en önemli koşuldur. Bu 
iletişim ağı sadece doğumla ilgilenen ekibi değil, acil 
servis çalışanlarını, anestezi ekibini, hemşire 
kadrosunu, eylem ve doğum odası personelini, 
ameliyathane ve kan merkezi çalışanlarını  da 
içermelidir.

Temel eğitim de aynı oranda önemlidir. Bu 
programın verimli olması için tüm ekibin önceki 
eğitim ve tecrübelerinin yeterli olduğunu düşünmek 
mantıksızdır. Bu hasta grubuyla ilgilenen herkesin 
ve enstitülerin hemorajik şokun patofizyolojisini, 
bu problemin ciddiyetini ve bu tedavinin nasıl 
yapılacağını bilmeleri esastır. Tüm ekip teşhisin her 
zaman kolay olmadığını bilmelidir. Doğumla ilgili 
şiddetli kanama ile uğraşan bölüm şeflerine 7 gün/24 
saat/365 gün (7/24/365) ulaşabilmek temel şarttır. 
Eğitimde bölüm şefleri daha az deneyimli ekibi 
eğitmeli ve bu düzenli bir şekilde tekrarlanmalıdır. 
Bu programın devamlılık kazanması, sonradan 
katılanların süreci devam ettirebilmeleri için de  
gereklidir.

Bölüm 22
ŞİDDETLİ OBSTETRİK KANAMA İÇİN HASTANE SİSTEMLERİ 
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NYHQ’DA VAKALAR

New York Hastanesi kraliyet tıp merkezi (NYHQ) 
Flushing’de bulunan 480 yataklı akut girişim 
hastanesidir ve bu merkez Cornell Üniversitesi Weill 
Tıp Fakültesi ve New York Presbiteryan hastanesi 
ile birleştirilmiştir. Bu hastane devlet ya da özel 
ticari sigortaları olan, çok çeşitli etnik farklılıklara 
sahip bir kent nüfusuna hizmet verir. Hastane en 

yüksek düzey  (3. düzey) yenidoğan ve anne yoğun 
bakımı için tasarlanmış olup, ayrıca travma merkezi 
olarak da (1. düzey) yeterli bir şekilde hizmet 
vermektedir. Cerrahi, kardiyak ve medikal yoğun 
bakım servisleri vardır.

2000 ve 2001’de doğumla ilgili şiddetli kanamaya 
bağlı iki anne ölümü gerçekleşmiştir. Bunun 
üzerine doğumda şiddetli kanama açısından yüksek 

Erken gebelikte plasenta previa ya da alt yerleşimli plasenta 

30. haftada sonografi kontrolü 

Plasenta izlenmedi Plasenta izlendi 

Standart yönetim Akreata açısından değerlendir. 

Akreatadan şüphelenildi Akreatadan şüphelenildi 

Danışmanlık‡ 

Akciğer olgunlaşmasının 
değerlendirilmesi için 36. 
haftada planlı amniyosentezi 
takiben planlı sezaryen 
histerektomi 

Akciğer olgunlaşmasının 
değerlendirilmesi için 36. 
haftada planlı 
amniyosentezi takiben 
sezaryen 

Danışmanlık† 

Şekil 1: Doğumla ilgili şiddetli kanama yönünden risk altında olan hastalar için önerilen yönetim şeması. 
SD: Sezaryen ile doğum. *: Daha önce SD yapan ve plasentası ön duvar yerleşimli olanlarda akreata 
gelişebileceğinden şüphe edilmeli. †: yatak istirahatini, SD’ye hazırlığı, seri tam kan sayımını, eritropoetin, 
demir ve vitamin desteğinin sağlanmasını ve seri otolog kan transfüzyonunu içerir. ‡: Yukarıda yazılanları 
ve sezaryen histerektomi için önerleri içerir. Doğum sayısının az olması histerektomi yapılması  önerisinden 
vazgeçilmesine neden olabilir.
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Değişiklik Etki İş yükü
İdari 
Hasta güvenliği takımı Kritik Yaygın 
Travma takımı kurulması Az Orta 

Bölümsel
Acil obstetrik yanıt takımı Kritik Yaygın 
Klinik içinde kılavuzlar oluşturulması Çok Orta 
Klinik kılavuzlarının yaygınlaştırılması Çok Orta 
Ev içi doğum hekimi ve jinekologun ayrılması Az Orta 
Eğitimi devam eden doktorların bakış açısının değiştirilmesi Çok Orta 
Tedavi ve yardım sağlayan personelin güçlendirilmesi Çok Orta 
Hemorajik şokun fizyolojisi ve tedavisinin etkin şekilde öğretilmesi Çok Orta 

Klinik kılavuzlar
Plasenta previası olduğu bilinen hastanın doğum öncesi yönetimi Çok Orta 
Plasenta akreata kuşkusunda kanamaya karşı hazırlanma Az Orta 
Planlanış sezaryen histerektomi hakkında bilgi verme Az Az 
Plasenta previa ve akreata için merkez ameliyathanede planlanmış sezaryen 
yapma Az Az

Hemşirelik 
Takım katılımına uyum Çok Yaygın
Hemşirelerin görevlerinin artırılması Çok Orta 

risk taşıyanlara yönelik hasta güvenliği ekibi 
kurulması fikrini oluşmuştur. Bu ekip doğumla ilgili 
şiddetli kanamaya karşı önceden girişimde bulunup, 
anne ölümlerini azaltmayı amaç edinmiş ve 
başarılı da olmuştur.

Yıl Doğumlar Sezaryen
doğum*   

Tekrarlanan
sezaryen†

Doğumla
ilgili
şiddetli
kanama‡ 

Sezaryen
histerektomi∞       Ölüm     

2000 2.705 516 217 3 1 1
2001 3.106 801 287 8 5 1
2002 3.323 903 332 8 5 0
2003 3.395 932 326 14 4 0
2004 3.648 1.053 374 18 5 0
2005 2.546 759 275 12 4 0

Toplam 18.723 4.964 1.811 63 24 2

*: 2000–2001 ve 2002–2005 karşılaştırıldığında p<0,0001; †: 2000–2001 ve 2002–2005 ile 
karşılaştırıldığında p=0,002; ‡: 2000–2001 ve 2002–2005 ile karşılaştırıldığında p=0,02; ∞: 2000–
2001 ve 2002–2005 ile karşılaştırıldığında doğumla ilgili şiddetli kanama olguları arasında sezaryen 
histerektomi oranları p=0,37.

Hasta güvenliği  ekibi
2001’in başlarında obstetrik ve anesteziyoloji, anne 
ve fetüs hastalıkları bilim dalı, yenidoğan, kan 
bankası gibi tıbbi branşlar ile hemşirelik bölümünü 
içeren bir “hasta güvenliği ekibi” kuruldu. Yeni 

Tablo 1: Hastane sisteminin değişiminin doğumla ilgili şiddetli kanama üzerine olan etkileri                         

Tablo 2: 2000–2005 yılları arasında doğumla ilgili ciddi kanama    
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değişiklerin, kanamadan ölen kadınların 
sonuçlarını olumlu yönde etkileyeceği şeklindeydi.

Yöntemler 
Çok yönlü yaklaşım aşağıdakileri kapsamaktaydı:

Kardiyak arest ekibinden esinlenerek tüm 1. 
nöbet ekibini kapsayan ve olası farklı acil 
klinik senaryolara hazır, bir  obstetrik acil 
yardım ekibi (mavi takım) oluşturduk.
Doğumla ilgili şiddetli kanama yönünden 2. 
risk faktörü olan hastalarda ve acil olaylarda  
kullanılmak üzere  klinik rehber ve 
protokoller geliştirdik.
NYHQ’deki acil jinekolojik olgular ve 3. 
doğumlardaki artışa cevap olarak ev 
içi jinekolojik ve obstetrik hastalıklarla 
ilgili sorumlulukları ayırdık. Jinekolojik acil 
durumları göz ardı etmemek şartıyla sadece 
obstetrik acil olaylara odaklanan ev içi ekibi 
oluşturduk.
Doğum ve eylem odasındaki bütün hastaların 4. 
devamlı ve aralıklı izlenmesiyle 24 saat ev 

2000–2001
(n: 12)

2002–2005
(n: 49) p

Demografik özellikler
Yaş (ortalama (SD)) 36,5 (6,0) 34,2 (5,9) 0,23
Parite (ortanca (dağılım)) 1 (0–3)  1 (0–5) 0,70
Geçirilmiş sezaryen (n (%)) 6 (50) 32 (65,3) 0,33

Şiddetin değerlendirilmesi
Plasenta akreata (n (%)) 4 (33,3) 11 (22,4) 0,46
APACHE skoru (ortanca (dağılım)) 11,5 (7–31) 10 (6–18) 0,07
Tahmini kan kaybı (ortalama (SD)) 2.725 (1.289) 2.429 (1.214) 0,46

Sonuçlar 
Anne ölümü (n (%)) 2 (16,7) 0 (0) 0,036*
En düşük pH (ortanca (dağılım)) 7,23 (6,8–7,39) 7,34 (7,08–7,44) 0,004*
En düşük sıcaklık (°C) (ortanca (dağılım)) 35,2 (30,2–35,8) 36,1 (35,2–37,8) < 0,0001*
Pıhtılaşma bozukluğu (n (%)) 7 (58,3) 15 (30,6) 0,09
Sezaryen histerektomi (n (%)) 6 (50) 18 (36,7) 0,51
Verilen sıvı miktarı (ortalama (SD)) 1.313 (1.029) 1.194 (1.547) 0,80
Ameliyat süresi ortalama (SD) 185 (91) 184 (79) 0,99
> 24 saatlik entübasyon (n (%)) 7 (58,3) 16 (32,7) 0,18
*: Anlamlı farklılık

oluşturulmuş olan hasta güvenliği ekibi 6–12 aylık  
 bir kurs sonunda, her hafta düzenli 1–2 saat toplantılar 
yaparak, şiddetli kanamadan ölen iki hastaya 
uygulanan girişim ve tedavileri değerlendirdiler. 
Bu üzücü olayın meydana gelmesinin sisteme bağlı 
nedenlerini değerlendirdiler. Tedavide yapılabilecek 
değişiklikleri tartıştılar ve benzer durumlarda 
başvuran hastaların tedavisinin yapıldığı hastane 
olan NYHQ’da, sistemin kusursuz bir şekilde nasıl 
değiştirilebileceğini kararlaştırdılar.

Çalışmanın amacı
Hastane sistemlerinde önerilen değişikliklerin bizim 
hasta sonuçlarımız üzerinde etkisini değerlendirmek 
için ileriye dönük olarak, ilgili vakaları dikkatlice 
kaydetmeye başladık. Ayrıca geriye dönük olarak 
da geçmiş 2 yılda meydana gelen  benzer şekildeki 
ölümleri kaydettik. Komite tedavi ve yönetimde 
zamanla oluşan değişikliklerin etkisini doğru 
olarak gösterebilmek için, doğru kayıt sisteminin 
oluşturulmasına özen gösterdi. Bizim hipotezimiz, 
özellikle  hastane sistemimizde uyguladığımız 

Tablo 3: Doğumla ilgili şiddetli kanama: demografik özelliklerin karşılaştırılması, şiddetin değerlendirilmesi 
ve sonuçlar
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içi hizmet veren kadrolu (konsültan) doğum 
hekimlerinin görevlerini gözden geçirdik. Bu 
izlem özel doğum hekimleri olan hastaları da 
kapsamaktaydı.
Obstetrik yardım verebilen herkesi 5. 
(asistan doktor, hemşire, aile hekimi, ev 
içi hizmet veren doktor) tedavi şemasının 
uygulanmasında (özellikle ciddi bir 
kanamanın fark edilmesinin gecikmesi 

ihtimali olduğu durumlarda) fikir birliği 
ya da anlaşmazlık  geliştiğinde, bölümün 
kıdemli uzman doktorunu acilen haberdar 
etmeleri konusunda  yetkilendirdik.
Haftalık bilgilendirici eğitim toplantıları 6. 
ile tüm ekibimizi “Amerikan Cerrahi 
Koleji İleri Yaşam Desteği Kılavuzu”nda 
anlatıldığı gibi eğittik ve hasta bakımı için 
yeni ve farklı protokolleri önerdik7. Eskiden 

Tablo 4:  2000–2005 arasında doğum sırasında histerektomi olguları. İnsidans 24/18.723 (1,3/1.000) Tüm 
vakalar başka türlü belirtilmedikçe vaka numarası olarak kabul edilecektir. 

2000–2001† 2002–2005‡ Toplam§

Etiyoloji 
Plasenta akreata 4 10 14
Eski sezaryenle birlikte 
plasenta akreata 4 10 14
Uterus atonisi 2 6 8

Morbidite 
Sistotomi 1 1 2
Akciğer embolisi 1 0 1
Pıhtılaşma bozukluğu 5 8 13
Akut tubuler nekroz 0 0 0
ARDS 0 0 0
Myokard infarktüsü 0 0 0
Pnömoni 0 0 0

Ölüm oranı
Plasenta perkreata 1 0 1

Diğer özellikler
Ameliyat süresi (dk) (ortalama 
(SD)) 259 (52,3) 250 (66,6) 252 (62,4)
Tahmini kan kaybı (ml) 
(ortanca (dağılım)) 3.500 (2.500–5.200) 3.000 (1.000–7.000) 3250 (1.000–7.000)
Toplam transfüzyon hacmi 
(ortalama (SD)) 2.125 (847,8) 2.292 (2.076,4) 2.250 (1.829,9)
Verilen taze donmuş plazma/
trombosit (n) 5 10 15
En düşük pH (ortalama (SD)) 7,15* (0,17) 7,27* (0,07) 7,24 (0,12)
Entübasyon 5 12 17
> 24 saatlik entübasyon 3 3 6
Yatış süresi (ortanca (dağılım)) 6 (4–7) 4 (3–11) 5 (3–11)

Anestezi şekli
Sadece rejiyonel 1 3 4
Genele geçiş 2 12 14
Sadece genel 3 3 6

†: 2000–2001 histerektomi n: 6, toplam doğum n: 5.811; ‡: 2002–2005 histerektomi n: 18, toplam doğum 
n: 12.912; §: 2000–2005 (toplam) histerektomi n: 24, toplam doğum n: 18.723; *: anlamlı farklılık p: 
0,02. ARDS: Erişkin solunum sıkıntısı sendromu, SD: standart sapma
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ve halen çalışmakta olan kadrolu doktorlar 
ve hemşireler değişikliklerin amacı (hasta 
güvenliği vs.) ve şiddetli kanamanın erken 
teşhisinin önemi konusunda uyarıldı ve 
bilgilendirildi.
Doğumla ilgili ciddi bir kanamaya bağlı 7. 
hemorajik şoka en iyi müdahaleyi iyi bir 
travma ekibinin yapabileceği düşünülerek   
(travma bölümünün başkanıyla fikir birliğine 
varılarak) bir travma ekibi kurduk. Travma 
ekibi cerrahi travma doktoru denetiminde 
çalışan ev içi doktorunu da içermekteydi. Bu 
ekibin üyeleri venöz damar yolu açılmasında 
(gerektiğinde venöz cut down gibi) uzman, 
sıvı tedavisi fizyolojisi hakkında bilgili, masif 
kan transfüzyonu için gerekli kan ürünlerinin 
sağlanmasında yardımcı ve kan örneği alma, 
monitörizasyon için gerekli olan damar 
girişimleri konusunda çok tecrübeliydiler.

Yeni  bir protokol ve rehber  oluşturmak
Yöntemin kabul görmesi ve kalıcı  olmasını sağlamak  
için aşağıda sıralanan yeni protokoller ve rehberler 
oluşturduk:

Plasenta previa olduğu bilinen hastalarda, • 
olası şiddetli kanama için hazırlandık (Şekil 
1). Bu hazırlık anne ve fetus hastalıkları 
bilim dalıyla, obstetrik anesteziyolojiyle 
ve jinekoloji  uzmanlarıyla  doğum öncesi 
konsültasyonu, daha önce uterus cerrahisi 
geçiren ve/veya plasenta previa geçirmiş 
olan hastalarda plasenta akreatanın 
tanımlanabilmesi için  düzenli ultrason 
kullanımını içermektedir. Bu hastalar 
muhtemel bir kanamaya karşı daha hızlı kan 
ürünleri transfüzyonu için haftada iki defa 
görüntüleme ve tip tayini yapılmak üzere 
kontrole çağrıldılar. Gebeliğin 36. haftasında 
fetusun akciğer gelişimi için amniyosentez 
yapıldı ve akciğerlerin gelişimi kanıtlanınca 
sezaryen planlandı.
Plasenta akreata olduğundan şüphelenilen • 
hastalar   için hazırlandık (Şekil 1). Bu  
hazırlıklar planlanan sezaryen öncesi 4–5 
haftadan başlayarak, mümkünse her hafta, 
otolog kan bağışı; kırmızı kan hücrelerinin 
üretimini artırmak için eritropoetin, demir 
ve vitamin desteği; ameliyat öncesi damara 
giriş yerlerini belirlemek için girişimsel 
radyoloji bölümü konsültasyonu (operasyon 
sırasında fazla miktarda kanama olduğunda 

pelvik damar embolizasyonu gerekebilir); 
tedbir amaçlı yeni damar yolları açılması, 
girişimsel monitörizasyon ve sıvı tedavisi için 
7,5 F internal juguler kateterizasyonu, CVP 
ve arteriyel damar yolunun monitörizasyonu 
ve gerektiğinde cerrahi yoğun bakıma 
transferi içermektedir. Ek olarak sadece 
fetüs alındıktan ve bol peritoneal yıkama 
yapıldıktan sonra hücre koruyucu “cell saver” 
kullandık7. Sadece kan transfüzyonuna bağlı 
enfeksiyonlardan korunmak için değil, 
bölgemizde olası kan bulamama ihtimali için 
otolog kan transfüzyonu yaptık.
Gerektiğinde travma cerrahisinden • 
konsültasyon istedik.
Plasenta akreatadan şüphelenilen hastalar • 
için  sezaryen histerektomi uygulama 
ihtimalini tartıştık8. Daha sonra anne ölümü 
riskini azaltacağını düşündüğümüz olgularda 
sezaryen histerektomiyi uyguladık.
Genel ameliyathane ekibi ve • 
malzemeler doğum salonundaki 
ameliyathaneden daha kapsamlı 
olduğundan, plasenta akreatadan şüphelenilen 
hastalar için genel ameliyathane odasında 
uzman jinekolog denetiminde sezaryen 
planlandı (Şekil 1). 

Tablo 1 doğumla ilgili şiddetli kanamalı  hastalara 
hastane sistemlerindeki değişikliklerin etkisini ve 
getirdiği iş yükündeki farklılıkları karşılaştırmaktadır. 

Yukarıda detaylandırılan sistem değişiklerine ek 
olarak 2000 ile 2005 arasındaki  doğum sayıları  ile 
doğum şekli, doğumla ilgili şiddetli kanama varlığı  
ve  gelişmeleri gösteren önemli veriler toplandı. 
2000–2005 arasındaki olgular ileriye dönük olarak 
kaydedildi. Her hasta için demografik özellikler ve 
sonuçlar Ocak 2000 ve Mayıs 2001 arasında geriye 
dönük olarak, Haziran 2001’den itibaren de ileriye 
dönük olarak kaydedildi. 

Doğumla ilgili şiddetli kanaması tüm hastalara 
tedavi ve bakım sağlayan personel her gün bölüm 
liderine rapor verdiler ve  bu bilgiler de takibe 
alındı. Veri toplama programları bu monitörizasyon 
bilgilerini de içermekteydi. Bu olgular olduğu anda 
vurgulandı ve bilgi sistemine eklendi. İncelenen 
önemli parametreler anne ölümleri, ölçülen en düşük 
anne pH değeri, ölçülen en düşük anne ateşi ve 
pıhtılaşma bozukluğu oluşumuydu. Bizim doğumla 
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ilgili şiddetli kanama olarak tanımladığımız olgular 
aşağıda sıraladığımız özelliklerden bir ya da daha 
fazlasını içermekteydi: Yaklaşık 1.500 ml kan 
kaybı, kan transfüzyon ihtiyacının olması, uterusun 
paketlenmesi ihtiyacı, uterus arteri bağlanması 
ve sezaryen histerektomi uygulanması.  Ancak 
bu tanım başka bölümlerde anlatılan doğum sonu 
kanamadan farklı ve daha net ölçütlere bağlı  olduğu 
için bizim tanımladığımız şiddetli kanama insidansı, 
doğum sonu kanamanın bilinen insidansından daha 
azdı. Sistemli değişiklikler yapılmadan önceki 2 
yılın (2000–2001) ve sonraki 3 yılın (2002–2005) 
bilgileri tablo 4’te karşılaştırılmıştır(2000–2001 ve 
2002–2005). 

Sonuçlar
Çalışmanın her ardışık yılı boyunca doğum sayısında 
artış, sezaryen doğum oranında artış, tekrarlanan 
sezaryen doğum oranında artış ve şiddetli kanamalı 
olgu sayısında artışın eş zamanlı olarak gerçekleştiği 
izlendi (Tablo 2). Sezaryen doğum oranında, 
tekrarlanan sezaryen doğumlarda ve doğumla ilgili 
şiddetli kanamalı olgulardaki artış 2000–2001 ile 
2002–2005 yıllarındaki olgular karşılaştırıldığında 
2002–2005 yılları arasındaki artış anlamlı derecede 
fazlaydı. Fakat  bu yıllarda  sezaryen histerektomi 
oranında belirgin farklılık izlenmedi (Tablo2).

Klinik özellikler kanamanın ciddiyetinin ölçümü ve 
sonuçlar tablo 3’te gösterilmiştir. İki zaman 
aralığındaki (2000–2001 ve 2002–2005) grupların yaş, 
parite ve önceki sezaryen insidansı gibi demografik 
özellikleri benzerdi. Aynı zamanda kanamanın 
ciddiyetinin de iki zaman aralığı arasında benzer 
olduğu görüldü. Kanamanın ciddiyetinin ölçüm 
parametreleri APACHE II skoru, plasenta akreata 
oluşumu ve tahmini kan kaybı miktarıydı (Tablo 
3)9.

Sistemli değişikler yapıldıktan sonraki 
en önemli sonuç anne ölüm oranının 
anlamlı düşüşüydü (p:0,036). Bu sonuç ek bulgular 
olan düşük pH (p:0,0004) ve düşük ateşin (p:0,09) 
de istatistiksel olarak belirgin anlamlı olması ile de 
desteklendi. Aynı zamanda pıhtılaşma bozukluğuna 
da daha az eğilim gözlendi. Bu farklı  bulgular 
çok önemliydi, çünkü hemorajik şokun ölüme yol 
açan fizyolojik üçlemesi bilinmektedir. Bu üçleme 
asidemi, hipotermi ve pıhtılaşma bozukluğudur. 
Bulgularımız esas sonucun sadece istatistiksel 
olarak anne ölümlerinin azaltılması olmadığı, 

bununla birlikte zamanla kanamaya yaklaşımımızın 
da daha iyiye gittiği ve ekibimizin  deneyimlerinin 
arttığı şeklindeydi.

İki zaman aralığı (2000–2001 ve 2002–2005), 
aynı zamanda sezaryen histerektomi gerekliliği, 
transfüzyon miktarı, operasyon süresi, 24 saatten 
fazla entübasyon ihtiyacı, entübasyon süresi açısından 
da karşılaştırıldı (Tablo 3). İki zaman aralığında bu 
ölçümlerde anlamlı bir farklılık saptanmadı. Doğum 
sırasında histerektomi insidansı çalışma süresi 
boyunca 1,3/1.000 idi. Geçirilmiş sezaryene bağlı 
plasenta akreata, sezaryen histerektomi yapılan 24 
olgunun 14’nde (% 58,3) görüldü ve biz 7 olguda 
plasenta akreatadan şüphelendik ve 4 olguda bunu 
sezaryen doğum sırasında doğruladık. Peripartum 
histerektomi uygulanan olguların operasyon 
özellikleri ve  ameliyat edilen olguların ölüm ve 
ciddi hastalık özellikleri tablo 4’te açıklandı. Tablo 
3 çalışma boyunca katılan  tüm hastaları, tablo 4’te 
ise sadece  sezaryen histerektomiye giden hastaları 
kapsadığı için tablo 4’teki rakamlar Tablo 3’tekinden 
farklıdır. İlginç olarak çalışma süresi boyunca (2000–
2001 ve 2002–2005) sezaryen histerektomiye giden 
olgularda anlamlı olarak en düşük pH değerleri elde 
edildi. Bize göre bu  sonuçlar kanayan hastalara 
olan yaklaşımımızın zaman geçtikçe iyileştiğinin 
kanıtıdır.

Bulguların yorumlanması
Şiddetli kanamaya karşı başarılı  olmak için yanıt 
çok yönlü ve hızlı olmalıdır. Enstitü veya kliniklerin 
geleneksel yaklaşımları sonucunda kanamaya 
bağlı anne ölümleri gibi istenmeyen durumlar 
ortaya çıktığında bölüm liderlerinden eğitim alan ve 
erken tanıya varabilen pratisyen hekimlerin olduğu 
“kalite değerlendirme komitesi” kurulmalıdır10. 
Klinik değerlendirme başarısız olduğunda ya 
da hemorajik şok tanınmadığında veya bir hasta 
ilerlemiş hemorajik şoka girdiğinde hasta için 
güvenli bir ortam hazırlayan hastane sistemi kurmak, 
en az eğitim kadar ya da uzman doktor yetiştirmek 
kadar önemlidir.

Bulgularımız enstitümüzde sistemli değişikler 
yaptıktan sonra anne ölümü, en düşük pH ve 
en düşük ateş gibi sonuçlarının anlamlı olarak 
düzeldiğini kanıtlamaktadır. Çalışma boyunca 
obstetrik kanamanın ciddiyeti arasında farklılık veya 
kanamalı olgu sayısında anlamlı artış yoktu. Bu bizi 
bulgularımızın doğru olduğu sonucuna götürdü. 
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Sistemli değişiklikler yapıldıktan önceki ve sonraki 
zaman aralığı karşılaştırıldığında en düşük pH değeri 
ve en düşük ateşin istatistiksel olarak anlamlı  olarak 
farklı olması, ekibin şiddetli kanamaya cevabının 
sistemli değişiklik yapıldıktan sonra anlamlı olarak 
arttığını göstermektedir. Ayrıca anne ölümlerindeki 
azalmanın sadece hastanede yapılan yoğun gözlem 
ile açıklanması doğru değildir. Gözlem hastane 
bağımlıdır ve her toplumda benzer olmayabilir. 
Bu durumun bizim ülkede ya da başka bir ülkede 
yaygın olarak uygulanması bulgularımızın değerini 
azaltmaz.

Sistemli değişikliklerin uygulanma süreci yoğun 
emek ve zaman gerektirdi. Hasta güvenliği ekibi 
defalarca toplanarak sonuçlarımız  üzerinde 
tartıştılar. Bu çabalar hipovolemik şokun 
tanı  ve yönetimini yapanların eğitimini de 
kapsamaktaydı. Tüm ekibin ek zaman gerektiren 
eğitim sürecine katılımı ve sonuçlarından 
memnun olmalarını görmek çok anlamlıydı. Biz 
bu makalenin hasta güvenliği üzerine yapılan 
programların sonuçları iyileştirdiğine dair güçlü bir 
inanç içerisindeyiz. Aynı zamanda deneyimlerimize 
göre tıbbi ve idari birimlerinin doğumla ilgili 
kanamaya odaklanmaları sayesinde sonuçların 
iyileştiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz. 

SON YORUMLAR

Çok sayıda sezaryen operasyonu olan  hastalarda  
plasenta previa riskini (akreata ile birlikte ya da 
değil) hesaplamak zordur11. Bununla birlikte yeni 
yayınlanan ileriye dönük ve daha önce yayınlanmış 
olan geriye dönük çalışmalarda önceki gebeliği 
sırasında plasenta previa ve geçirilmiş sezaryen 
ya da plasenta previa öyküsü varlığında plasenta 
akreatanın birikici riski belirtilmektedir12, 13. 
Plasenta previa Şekil 1’de açıklandığı gibi önceden 
tanınabilir14. Yaratacağı riskler de  bu sebeple 
azaltılabilir. Biz önceden tanı konup gerekli 
hazırlık yapılmasının programımızın sonuçlarına da 
iyileştirici etkisi olduğunu düşünmekteyiz.

İstenmeyen etkilerle karşılaşıldığında kaliteli 
gelişmenin prensiplerinden olan “sistemli yaklaşımı” 
öne çıkarmak gerekmektedir. Genellikle  herhangi 
bir sisteme dayanmadan, soruna neden olan en yakın 
sebebin (bireysel olarak yanlış kararlar vermek veya 
doktorun dikkatsizliği gibi) düzeltilmesi yaygın 
olarak uygulanan yaklaşımdır.

Oysa bu verilerin sistemli yanıtlar için açıkça gerekli 
olduğunu ve doğum odalarında  sağlıklı gelişmelere 
yol açacağını düşünüyoruz. Bizim enstitümüzdeki 
sistem değişiklikleri sadece karşılaştığımız 
durumlara uyumu sağlamakla sınırlıydı. Bu 
değişikliklerin  dünyanın başka yerlerinde 
yapılanlar kadar önemli ya da kolay uygulanabilir 
olmadığını tahmin etmekteyiz. Bununla birlikte 
herhangi bir merkezdeki doğumla ilgili şiddetli 
kanamaya karşı yapılan sistem değişiklerinin çok 
farklı potansiyel tehlikeleri olabileceği ve bunları 
aşmak için multidisipliner çalışmalar gerekebileceği 
unutulmamalıdır. Her ne kadar bu zor bir görev 
olsa da, doğumla ilgili kanaması olan kadınların 
sonuçlardaki iyileşme elde edilebilir bir ödüldür.
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