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abdominal kompartman sendromu abdominal compartment
syndrome Kar›n içi bofllu¤unda bas›nc›n akut olarak 20-25 mmHg üzerine ç›kmas› ve organ yetersizli¤inin geliflmesi, kar›n içi bas›nç art›fl› sendromu.

acil emergency H›zla müdahale edilmedi¤i takdirde hayati tehlike
oluflturma riski olan durumlar.

travmalar› sonucu geliflen plevral bofllukla d›fl atmosfer ortam›n›n direkt
temas›n›n oldu¤u pnömotoraks.

aç›k ünite modeli yo¤un bak›m hizmeti open unit model of
care Sorumlu, tam zamanl› yo¤un bak›m uzman›n›n olmad›¤›, t›bbi iflleyiflin çeflitli konsültan hekimler ve bak›mdan sorumlu pratisyen hekimlerle sürdürüldü¤ü yo¤un bak›m hizmeti.

acil trakeal entübasyon emergency tracheal intubation Hava

adaptif destek ventilasyonu adaptive support ventilation

yolu bütünlü¤ünün bozuldu¤u acil durumlarda solunumun devam etme-

(ASV) Hastan›n solunum parametrelerine göre, ventilasyon deste¤inin

sini sa¤lamak amac›yla gerekli optimal haz›rl›klar› tamamlayamadan acil

ventilatördeki mikroifllemci taraf›ndan bir ak›fl flemas›na göre art›r›ld›¤›

olarak yap›lan soluk borusuna tüp yerlefltirme ifllemi.

veya azalt›ld›¤› ventilasyon yöntemi.

aç›k akci¤er ventilasyonu open lung ventilation Konvansiyonel
mekanik ventilasyon s›ras›nda akci¤erde oluflan alveolar afl›r› gerilme ve
sönmüfl alveollerin siklik olarak yeniden aç›l›p kapanmas› akci¤erde ha-

aerosol tedavisi aerosol therapy Gaz bas›nc› ile depolanan s›v›n›n
ince buhar fleklinde sal›nmas› ile inhalasyon tedavisinde uygulanmas›.

agoni agony 1. Afl›r› a¤r›. 2. Ölümden hemen önceki zaman.

sar›n artmas›na neden olur. Özellikle ARDS hastalar›nda akci¤er fonksi-

aile merkezli yo¤un bak›m family centered care in PICU Yo-

yonlar›nda iyileflme, akci¤erin kendini iyilefltirmesine katk›da bulunma

¤un bak›mda izlenmekte olan çocuk hastalar›n bak›m, tedavi ve takiple-

ve erken ventilatörden ay›rma flans›n›n art›r›lmas› gerekçeleriyle uygula-

ri esnas›nda ailelerinin de onlara çok yak›n olmalar›na izin verilmek su-

nan akci¤erin aç›k tutularak ventile edilmesi yöntemi. Bu yöntemde has-

retiyle hasta yarar› baz al›narak oturtulmufl politika.

taya uygulanan PEEP hastan›n bas›nç x volüm e¤risinde tespit edilen alt

hava yolu bas›nc›n› azalt›c› ventilasyon airway pressure re-

aç›lma noktas›n›n üstünde, hastaya verilen tidal volüm 6 ml/kg'›n alt›n-

lease ventilation (APRV) Ventilasyonun yüksek bas›nç ile bafllay›p,

da olacak flekilde düflük tutulur. Hastaya uygulanan tepe hava yolu ba-

yüksek bas›nc›n bazal bas›nca inmesi ile sa¤land›¤›, konvansiyonel me-

s›nc›n›n 40 cm H2O düzeyini aflmamas› sa¤lan›r. Bas›nç s›n›rlamal› ven-

kanik modlar›ndan çok farkl› çal›flma mekanizmas› olan bir mekanik

tilasyon modlar› hastan›n ihtiyac›na göre basamakl› olarak uygulan›rken,

ventilasyon modu.

hasta permisif hiperkarbide tutulur.

aç›k pnömotoraks open pneumothorax Gö¤üs kafesinin delici

ajitasyon agitation Genellikle afl›r› gerginlik ve anksiyete ile birlikte
afl›r›, amaçs›z biliflsel ve motor aktivitenin ortaya ç›kmas›.
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akci¤er hacimleri lung volumes Nefes al›p verme esnas›nda, solunum mekani¤inin farkl› aflamalar›nda akci¤erlere al›nan veya at›lan hava miktarlar›.

akci¤er komplians› lung compliance Her birim bas›nç de¤iflikli¤inde akci¤er volümünde oluflan de¤ifliklik, akci¤erlerin geniflleyebilme
kapasitesi

akci¤er koruyucu ventilasyon lung protective ventilation Mekanik solunum gerektiren hastalarda ventilatöre ba¤l› akci¤er hasar›
oluflturmadan 4-6 ml/kg tidal hacim, 30 cm H2O alt›nda plato bas›nc› ile
akci¤er hasar›ndan koruyucu mekanik ventilasyon uygulamas›.

teriyel oksijen bas›nc› ve yüksek karbon dioksit bas›nc› ile karakterize
tablo.

akut tübüler nekroz acute tubuler necrosis Yan›k, sepsis, a¤›r
hipovolemi, travma, iskemi, nefrotoksik ilaçlar vb. ba¤l› olarak böbrek tubulus hücrelerinin nekrozu sonucu geliflen akut böbrek yetersizli¤i.

alkaloz alkalosis Hidrojen iyonunun azalmas› (pH’n›n artmas›) ile
karakterize baz miktar›n›n artmas› veya asit kayb› ile giden patolojik durumlar.

Allen testi Allen’s test Hasta eli yumruk yap›larak avuç ve parmak
cildine giden kan gözlenir. Radial ve ulnar artere parmak ile bas› yap›l›r.

akci¤er ödemi pulmonary edema ‹nfeksiyon, kalp yetersizli¤i, kan

Cilt soluklafl›r. Bu s›rada arterdeki bas› s›ra ile kald›r›l›r ve her iki arter

ozmotik bas›nc› ve atmosfer bas›nc›ndaki de¤ifliklik gibi nedenlerle kan ve

taraf›ndan kanlanmas› kontrol edilir. Bir arterde t›kan›kl›k var ise di¤er

lenfatik damarlardaki s›v›n›n akci¤er dokusu içine toplanmas› durumu.

artere ifllem yap›lmaz, kanül konulmaz.

akci¤eri açma manevras› lung recruitment maneuver ARDS gibi hastal›klarda kollabe akci¤er dokusunu açma manevras›

akselerasyon-deselerasyon hasar› acceleration-deceleration

alerjik reaksiyon allergic reaction Herhangi bir antijene (allerjen) karfl› meydana gelen ve vücuda zarar verebilen duyarl›l›k reaksiyonu.

injury Akselerasyon deselerasyon hasar› “coup contrecoup” olarak da ad-

alt hava yolu t›kan›kl›¤› lower airway obstruction Alt hava yol-

land›r›l›r. Travman›n oldu¤u noktada ve kafatas› içindeki beynin hareke-

lar›n›n infeksiyon, yang›, yabanc› cisim, bas› oluflturan veya yer kaplayan

ti sonucu olay›n oldu¤u noktan›n karfl› taraf›nda da hasar meydana ge-

kitle ya da bronfllar›n kas›lmas›na ba¤l› olarak daralmas›

lir. Bu, boyun 4. ve 5. servikal omurlar›nda, vücudun h›zlanma ve yavafl-

alternan nab›z pulsus alternans Çevre nabz›n›n bir zay›f bir güç-

lamas› sonucu da ortaya ç›kar. Süt çocuklar›n›n afl›r› sars›lmas› sonucu

lü olarak hissedilme durumu. Ço¤u zaman ciddi bir kalp kas› sorununun

da beyinde kal›c› ciddi hasar meydana gelebilir ve ölebilir.

habercisidir.

aktif kömür activated charcoal De¤iflik organik maddelerden dis-

alveoler arteriyel oksijen fark› alveolar arterial oxygen gra-

tilasyon tekni¤i ile elde edilen bir maddedir. Ba¤›rsakta zehirlenmeye yol

dient (A-a gradient) Akci¤er alveolü ile alveol kapilleri aras›ndaki oksi-

açan toksik maddeye ba¤lanarak emilimini engeller.

jen bas›nc› fark›.

aktif kömürle hemoperfüzyon charcoal haemoperfusion Hasta kan›n›n aktif kömür kaplanm›fl membran üzerinden geçirilerek toksik
maddelerin uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤layan ekstrakorporeal tedavi yöntemi.
Proteine ba¤lanan maddelerin uzaklaflt›r›lmas›nda di¤er ekstrakorporeal
tedavi yöntemlerinden üstündür. Özellikle barbitürat, teofilin, karbamazepin, parasetamol ve metotreksat gibi benzer zehirlenmelerde kullan›l›r.

alveoler dakika ventilasyonu alveolar minute ventilation Bir
dakikada alveollere ulaflan toplam gaz volümü.

alveoler hipoksi alveolar hypoxia Alveoldeki yetersiz oksijen bas›nc›na ba¤l› olarak kan oksijen düzeyinin düflük olmas›.

alveoler kapiler membran alveolar capillary membrane Pulmoner alveol ile kapiller aras›ndaki ince doku bariyeri.

akut akci¤er hasar› acute lung injury (ALI) De¤iflik nedenlerle

alveoler parsiyel oksijen bas›nc› alveolar partial pressure of

akci¤er alveollerinde hasar oluflmas›na ve kapiller geçirgenli¤in artmas›-

oxygen (PaO2) Akci¤er alveolünde oksijen bas›nc›n›n oluflturdu¤u ba-

na ba¤l› olarak saatler veya günler içinde akci¤er interstisyelinde ve alve-

s›nç miktar›.

olünde ödem geliflmesi. Daha a¤›r formuna akut solunum s›k›nt›s› sendromu denir.

anafilaktoit reaksiyon anaphylactoid reaction IgE'ye ba¤l› olmayan alerjik reaksiyon sonucu yayg›n anafilaktik reaksiyona benzer re-

akut bat›n acute abdomen ‹nflamasyon, perforasyon, obstrüksi-

aksiyonun ortaya ç›kmas›d›r. ‹mmünolojik olmayan reaksiyon sonucu

yon, infarktüs veya kar›n içi organlar›n›n rüptürü sonucu ani olarak or-

mast hücrelerinden anafilakside oldu¤u gibi farmakolojik mediyatörler

taya ç›kan ve kar›n a¤r›s› ile seyreden kar›n içi patolojilere verilen ad.

sal›n›r. Anafilaktoid flok olarak da adland›r›l›r.

akut böbrek yetersizli¤i acute renal failure Fiziksel travma, in-

analjezi analgesia 1. A¤r› duyusunun olmamas›, a¤r›l› uyarana ra¤-

feksiyon, inflamasyon veya toksik maddelere ba¤l› olarak ani ortaya ç›kan

men a¤r› hissedilmemesi. 2. Bilinç durumunda de¤ifliklik yaratmadan

böbrek yetersizli¤i. Semptomlar, üremiye ve ço¤unlukla geliflen oligüri ve

a¤r› duyusunun azalt›lmas›.

anüriye ba¤l› ortaya ç›kan hiperpotasemi ve pulmoner ödem ile karakterizedir. Üç tipi vard›r; prerenal, renal ve postrenal.

akut solunum s›k›nt›s› sendromu acute respiratory distress

anestezi anesthesia 1. Genellikle sinir veya reseptör hasar› sonucu
duyu kayb›. 2. ‹laç veya di¤er medikal uygulamalar ile a¤r› duyusunun
ortadan kald›r›lmas›.

syndrome (ARDS) De¤iflik nedenlere ba¤l› akci¤er alveollerinde hasar

ani bebek ölümü sendromu sudden infant death syndrome

oluflmas›na ve kapiler permeabilitenin artmas›na ba¤l› olarak saatler ve-

Üç hafta-5 ay aras›ndaki sa¤l›kl› çocuklarda aniden ortaya ç›kan ve otop-

ya günler içinde akci¤er intertisyelinde ve alveolinde ödem geliflmesi.

siyi de içeren bütün incelemelere ra¤men ölüm nedeninin ayd›nlat›lama-

akut solunum yetersizli¤i acute respiratory failure Düflük ar-
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ani geliflen karaci¤er yetersizli¤i fulminant liver failure Daha
öncesinde bilinen herhangi bir karaci¤er hastal›¤› olmayan çocuklarda
ani ve h›zl› bir flekilde karaci¤er yetersizli¤inin geliflmesi durumu.

spontan solunum yap›lmas›na da izin verilir.

aral›kl› zorunlu ventilasyon intermittent mandatory ventilation Belirli say›da solunum mekanik ventilatör taraf›ndan sabit zaman

anizokori anisocoria Pupil çaplar›n›n farkl› büyüklükte olmas›

aral›klar› ile yapt›r›l›rken, hastan›n spontan solunum çabalar›na izin ve-

anjioödem angioedema Derinin dermis, subkutan ve submukozal

ren ventilasyon yöntemi.

alan›nda meydana gelen, kapiller damarlarda dilatasyon ve geçirgenlik
art›fl› ile karakterize vasküler reaksiyondur.

anksiyete anxiety Hayati tehlike veya gerçek olmayan beklentilere
karfl› verilen hofl olmayan psikofizyolojik yan›t. Kayg›.

anoksi anoxiac Oksijen yoklu¤u.

aritmi arrhythmia Kalp at›fllar›n›n h›z, düzen veya uyar›n›n bafllad›¤› yer aç›s›ndan normalden sapmas›.

arteriyel kan gaz› arterial blood gases Arteriyal kanda gaz bas›nçlar›n›n ölçümü.

arteriyel-kar›fl›k venöz oksijen içeri¤i fark› arterial-mixed

antidot antidote Panzehir.

venous oxygen content difference (AvDO2) Arteriyel O2 içeri¤i ve ka-

antikonvülsanlar anticonvulsants ‹stemsiz kas›lmalar› önleyen

r›fl›k venöz O2 içeri¤i aras›ndaki farkt›r. Normalde 4.2-5.0 ml/dl’dir.

ilaçlar.

arteriyel oksijen içeri¤i oxygen content of arterial (CaO2) Ar-

antiseptik antiseptic Mikrop k›ran.

teriyel kanda erimifl ve hemoglobine ba¤l› olarak bulunan toplam O2 mik-

antivenin antivenin Hayvan zehirine karfl› kullan›lan protein içerik-

tar›n› gösterir.

li materyal.

arteriyel kan bas›nc› arterial blood pressure Arteriyel damar

anüri anuria ‹drar ç›k›fl›n›n olmamas›.

duvar›ndaki kan bas›nc›. Kalp aktivitesinin enerjisine, arter duvar›n›n

anyon aç›¤› anion gap Asit-baz bozukluklar›nda laboratuvarda ru-

elastisitesine, kan›n hacim ve yo¤unlu¤una ba¤l›d›r.

tin olarak ölçülemeyen plazma anyonlar›n› gösterir. Rutin olarak ölçülen
anyon ve katyonlar aras›ndaki farkt›r [sodyum - (klor + bikarbonat)].

asfiksi asphyxia Solunan havada oksijen yoklu¤u sonucu oluflan
patolojik de¤ifliklik.

APACHE skorlamas› acute physiology and chronic health eva-

asidoz acidosis Kanda ve vücutta asit ve hidrojen iyonlar›n birikme-

luations (APACHE) score Yo¤un bak›mda yatan akut hastalar›n hasta-

si veya alkali rezervlerinin (bikarbonat) azalmas› sonucu pH’n›n düflme-

l›klar›n›n a¤›rl›¤›n› belirlemek amac›yla rutin fizyolojik parametrelerden

siyle ortaya ç›kan patolojik durum.

yararlanarak yap›lan skorlama yöntemi.

apati apathy Duygusuzluk

asistol asystole Kalp at›m›n›n olmamas›.
aspirasyon pnömonisi aspiration pneumonia Solunum yollar›

apne apnea Soluk kesilmesi

veya akci¤ere yabanc› madde (yiyecek, sekresyon) girmesi sonucu geliflen

apne testi apnea test Beyin ölümünü desteklemek için kullan›lan

akci¤erin konsolidasyonla beraber yang›s›.

bir test. Hasta solunum hareketi ve hipoksemi aç›s›ndan izlenir. Solunum hareketi yoklu¤una ek olarak son arter kan gaz› ölçümünde PaCO2
>60 mmHg veya bazal de¤ere göre 20 mmHg’dan fazla art›fl gösterdiyse
buna apne testi pozitif denir. Solunum hareketleri gözlenirse apne testi
negatiftir.

afl›r› havalanma hyperinflation Herhangi bir fleyin (akci¤erlerin)
içine afl›r› hava dolmas›.

afl›r› s›v› yüklenmesi hypervolemia Dolaflan kan hacminde anormal art›fl.

afl›r› solutma hyperventilation Vücudun savunma düzene¤i olarak

apneik solunum apneustic breathing Ponsun dorsolateral alt ya-

ya da tedavi amac›yla daha düflük CO2 seviyesi sa¤lamak için dakikada-

r›s›n›n lezyonlar›nda ortaya ç›kan, inspirasyon faz›nda uzam›fl bir iç çek-

ki soluk hacminin art›r›lmas› ifllemi. Daha çok ast›m, metabolik asidoz,

me ile birlikte olan solunum duraklamas›.

akci¤er embolisi, akci¤er ödemi ve anksiyete gibi durumlarda ortaya

aral›kl› pozitif bas›nç ventilasyon intermittent positive pres-

ç›kar.

sure ventilation (IPPV) Mekanik ventilatörün belirlenen aral›klarla be-

ataksik solunum ataxic breathing Özellikle medüller lezyonlardan

lirlenen bas›nçta ventilasyon yapt›rmas›na dayanan ventilasyon yöntemi.

kaynaklanan, rastgele derin ve yüzeysel soluk al›p vermeler, gelifli güzel

Genellikle spontan solunumu olmayan hastalarda tam solunum deste¤i

duraklamalarla düzensiz h›z ve ritimde bir solunum flekli.

için kullan›l›r.

aral›kl› pozitif bas›nçl› solutma intermittent positive pressure breathing (IPPB) Akci¤er geniflleme yetene¤ini art›rmak, hava yoluy-

ateflli havale febrile convulsion Yükselmifl vücut ›s›s› nedeniyle genellikle 6 ay -6 yafl aras› çocuklarda ortaya ç›kan ve tüm vücutta kas›lmalarla kendini gösteren iyi huylu bir havale tipi.

la akci¤erlere ilaç uygulanmas› ya da solutmaya destek vermek amac›yla

at›m volümü stroke volume 1. Kalbin her at›mda bir ventrikülden

aral›kl› veya k›sa dönem mekanik ventilasyon sa¤lamak için kullan›lan

pompalad›¤› kan miktar›. 2. Sistol ve diyastol sonu volümler aras›ndaki

teknik.

fark.

aral›kl› zorunlu solutma intermittent mandatory ventilation

atriyal fibrilasyon atrial fibrillation Atriyal miyokard›n birden çok

(IMV) Mekanik ventilatörün belirlenen aral›klarla belirlenen bas›nçta

yeniden uyar›lar sonucu, düzensiz repolarizasyon ve depolarizasyonu ile

ventilasyon yapt›rmas›na dayanan ventilasyon yöntemi. Spontan solu-

ortaya ç›kan aritmi. S›kl›kla ventriküler h›z yüksektir.

numu olmayan hastalarda tam solunum deste¤i için kullan›labilir, fakat

atriyal flatter atrial flutter Yeniden uyar›lmayla iliflkili, 250-350
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at›m/dk h›z›nda düzenli atriyal kas›lmalar. Ventrikül her uyar›ya cevap

40 mmHg, pH 7.40 sa¤lamak için ilave edilmesi gereken mmol/L cinsin-

vermez ve s›kl›kla h›z› 150 at›m/dk’d›r.

den asit/baz miktar›.

ayaktan tedavi ambulatory Hastan›n hastaneye yat›r›lmadan tan›
ve/veya tedavisinin yap›lmas›.

azalm›fl venöz dönüfl decreased venous return Kalbe dönen kan
miktar›n›n azalmas›.

azotemi azotemia Kanda üre veya di¤er nitrojen bilefliklerinin artmas›.

ba¤›rsak t›kan›kl›¤› intestinal obstruction Ba¤›rsak içeri¤inin iletiminin herhangi bir flekilde engellenmesi durumu.

balistik travma ballistic trauma Ateflli silahlarla meydana gelen
yaralanma.

balon-maske solunumu bag-and-mask ventilation Yeterli solunumu olmayan hastalarda maske, kendi kendine fliflen bir balon ve valf
sisteminden oluflan aletle solunumun sa¤lanmas›.

barbitürat komas› barbiturate coma Dirençli status epileptikus,
kafaiçi bas›nç art›fl› gibi durumlarda s›kl›kla pentobarbital veya tiyopentalle geçici bilinç kayb› ve EEG’de burst supresyonu sa¤layacak dozda
kontrollü tedavi.

barotravma barotrauma Özellikle östaki tüpü, orta kulak ve paranazal sinüsler gibi içi boflluklu organlarda oluflan bas›nç nedenli hasarlanma.

bas›nç-ak›m döngüsü pressure-flow loop Ak›m ile hacim iliflkisi-

bazal enerji tüketimi resting energy expenditure 1. ‹stirahat
enerji tüketimi. 2. Vücudun dinlenme durumunda -24 saatlik dönem boyunca- gereksinim duydu¤u kalori miktar›.

bazal metabolik h›z basal metabolic rate (BMR) Tamamen dinlenme halinde aç bir bireyin kulland›¤› oksijen miktar› veya üretti¤i ›s›
miktar›n›n hesaplanm›fl efl de¤eri.

besin zehirlenmesi food poisoning Kontamine olmufl g›da ürünlerinin tüketilmesini takiben aniden (48 saat içinde) geliflen bulant›, kar›n a¤r›s›, ishal ve kusman›n efllik etti¤i semptomlar toplulu¤u.

beyin etkilenmesi brain insult Beynin travma, infeksiyon vb. bir
nedenden dolay› kötü yönde etkilenmesi.

beyin ölümü brain death Tüm uyar›lara tam yan›ts›z, hiç bir kendili¤inden kas hareketi olmadan (solunum, titreme, vb), 30 dk izoelektrik ensefalogramla beraber, hipotermi ve zehirlenme gibi santral sinir sistemini
bask›layacak hiçbir nedenin olmad›¤› geri dönüflümsüz beyin hasar›.

beyinde yayg›n geniflleme diffuse brain swelling Travmatik
veya metabolik sebeplerden dolay› beyinde meydana gelen geniflleme.

bilinç consciousness Kiflinin kendini ve çevresini alg›layabilmesi,
fark›nda olmas› durumu.

birincil pulmoner hipertansiyon primary pulmonary hypertension Altta baflka bir neden olmaks›z›n pulmoner damarlarda büzüfl-

ni gösteren diyagram. Akci¤er mekani¤i kapsam›nda soluk al›p verme s›-

meye (vazokonstriksiyon) ba¤l› olarak geliflen hipertansiyon ve ilerleyici

ras›ndaki ak›m h›z› y- ekseninde, akci¤er hacmi x- ekseninde gösterilir.

sa¤ kalp yetersizli¤ine yol açan bir hastal›k.

Oluflan flekil farkl› hava yolu t›kan›kl›klar›n›n karakterize edilmesine yard›mc› olur.

bas›nç ayarl› hacim kontrollü ventilasyon pressure regula-

bitkisel hayat vegetative status Uyku ve uyan›kl›k halinin birbirini izledi¤i, beyin ve omurilik reflekslerinin korundu¤u, refleks haricinde
çevresinde olan de¤iflikliklere anlaml› yan›t veremeyen hasta grubu.

ted volume control ventilation (PRVC) Soluk hacminin ayarland›¤› ba-

bo¤ulma drowning Havadaki oksijenden faydalanmay› engelleyen

s›nç kontrollü ventilasyon yöntemi. Ak›m özellikleri bas›nç kontrollü ven-

s›v›, gaz ya da kat› maddelerden dolay› oluflan asfiksi nedeniyle meydana

tilasyondaki gibidir.

gelen ölüm.

bas›nç destekli ventilasyon pressure support ventilation (PSV)
Spontan soluyan hastada ayarlanan miktarda bas›nç ile spontan solunumlar›n desteklendi¤i bir tür pozitif bas›nçl› ventilasyon yöntemi.

bas›nç-hacim bölgesi pressure-volume area Bas›nç-hacim iliflkisini gösteren diyagramda, sistol sonu bas›nç-hacim çizgisi, diyastol sonu

bradipne bradypnea Solunumun anormal yavafllamas›.
bronkoalveoler lavaj bronchoalveolar lavage Bronfliyoller ve alveollerden çekilen s›v› ve hücrelerin tan› ve tedavi de¤erlendirmesi için
kullan›ld›¤› bir teknik. Bronfla yerlefltirilen bronkoskop arac›l›¤›yla verilen
steril serum fizyolojik çekilince gelen s›v› ve hücreler incelenir.

bas›nç-hacim e¤risi ve sistolik bas›nç-hacim e¤risinin s›n›rlad›¤› bölge

bronkodilatatör bronchodilators Bronfl ve bronfliolleri geniflleten

olup, kalbin her kas›ld›¤›nda yaratt›¤› total mekanik enerjiyi temsil eder.

madde. Bronkodilatatörler endojen kaynakl› olabilir veya ilaçlarla bron-

bas›nç kontrollü ventilasyon pressure controlled ventilation
Mekanik ventilatörün belirlenen hava yolu bas›nc›n› sa¤layacak flekilde,
azalan türde hava ak›m› ile solunum yapt›rmas› esas›na dayanan ventilasyon yöntemi.

bas›nç volüm halkas› pressure volume loop Solunum fizyolojisinde akci¤erin kompliyans›n› de¤erlendirmek için akci¤erdeki hacim ve
bas›nç de¤iflimini x-y ordinat düzleminde gösteren e¤ri.

bafl geri çene ileri manevras› head tilt chin lift maneuver Hava yolu güvenli¤ini sa¤lamak amac› ile bafl› geriye e¤me ve çeneyi itmek
suretiyle hava yolu aç›kl›¤›n› sürdürmek.

baz fazlal›¤› base excess/base deficit 37°C’de % 100 O2 ile pCO2
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kodilatasyon sa¤lan›r.

bronkokonstrüksiyon bronchoconstriction Hava yollar›n› saran
düz kaslar›n kas›lmas› sonucu bronfl çap›n›n azalmas›.

bronkoskopi bronchoscopy Optik aletler yard›m›yla bronfllar›n
muayenesi.

bronfliyal hiperaktivite bronchial hyperactivity Tüm semptomatik ast›m hastalar›nda mevcut olan, trakeobronfliyal a¤açtaki düz kaslar›n normale göre uyaranlara daha fazla kas›larak cevap vermesi. En
önemli bulgusu, azalm›fl hava yolu çap›d›r.

burun kanad› solunumu nasal flaring Özellikle süt çocu¤u yafl
grubunda solunum s›k›nt›s› bulgusu olarak burun kanatlar›n›n solunu-

Çocuk acil t›p ve yo¤un bak›m terimleri sözlü¤ü

ma efllik etmesi.

canland›rma resuscitation Solunumu ve kalbi durmufl olan birisini hayata döndürmek amac› ile yap›lan ifllemler.

dekompanse flok uncompensated shock fiokta kompansasyon
mekanizmalar›n›n yetersiz kald›¤› durum. Doku kanlanmas› azalm›flt›r.
Kan bas›nc› ve kalp debisi azal›r. Taflikardi, idrar ç›k›fl›nda azalma, so¤uk

Cheyne-stokes solunumu Cheyne-Stokes breathing Gittikçe

ve terli cilt efllik eder. Miyokardin depresyonu, vazomotor yetersizlik, vas-

artan ve azalan derinlikteki solunumun apne periyodlar›yla karakterize,

küler yetersizlik, damar geçirgenli¤inde art›fl, hücresel fonksiyonlarda bo-

periyodik solunum olarak da bilinen anormal solunum tipi.

zulma ve asidoz geliflebilir.

cinsel istismar sexual abuse Psikososyal geliflimini tamamlamam›fl çocu¤un bir yetiflkin taraf›ndan cinsel uyar› için kullan›lmas›.

crush sendromu crush syndrome Ezilme biçiminde yaralanma,

dekortike durufl decorticate posturing Bacaklarda internal rotasyon, kollarda fleksiyon ve adduksiyon, ayaklarda plantar fleksiyon ile
karakterize durum.

uzun süreli s›k›flma ve hareketsizlik sonucunda ortaya ç›kan, ileri dere-

delici travma penetrating trauma B›çaklanma veya kurflunlanma

cede kas zedelenmesinin ard›ndan hücre içi elemanlar›n dolafl›ma geçe-

gibi yaralanmalar sonucu vücut bütünlü¤ünü delici flekilde bozan derin

rek ölümle sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebilece¤i, hipovolemik flok,

karakterde travma.

hiperkalemi, hipokalemi, akut böbrek yetersizli¤i, metabolik asidoz ya da
kompartman sendromu saptanabilen sendrom.

Cushing bulgusu Cushing sign Kafa travmal› ya da kafa içinde yer
iflgal eden lezyonu olan hastalarda yüksek kan bas›nc›, bradikardi ve
Cheyne-Stokes solunumu birlikteli¤i. Artm›fl kafa içi bas›nc› ve olas› beyin f›t›klaflmas›n› gösterir.

çene itme manevras› jaw-thrust maneuvers Boyun hareketsiz
orta hatta iken mandibulan›n her iki köflesinden çenenin öne ve yukar›
itilmesi ile hava yolunun aç›lmas›.

çene kald›rma manevras› chin-lift maneuvers Uyar›lara yan›ts›z ve servikal zedelenme flüphesi olan travmal› olgularda, hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤lamak için mandibulan›n alt›ndaki kemik tüberkülünden tutarak çenenin öne ve yukar› kald›r›lmas›.

derin ven trombozu deep venous thrombosis (DVT) En çok alt
ekstremite derin venlerinde görülen ve kan ak›m›n›n yavafllad›¤› damarlarda p›ht›laflman›n tetiklenmesi sonucu ortaya ç›kan venöz tromboz durumu.

deserebre durufl decerebrate posturing Sadece alt beyin sap›n›n
korundu¤u ciddi beyin hasar› durumlar›nda görülen; kollar ve bacaklarda hiperekstansiyon, palmar fleksiyon, boyunda hiperekstansiyon ile karakterize durufl.

destekleyici tedavi supportive treatment Altta yatan sorunu çözmek yerine a¤r› ve s›k›nt›y› gidermeye yönelik yap›lan tedavi.

dinamik komplians dynamic compliance Solunum s›ras›nda ölçülen komplians.

dinamik pulmoner hiperinflasyon dynamic pulmonary hype-

çevresel dolafl›m/kanlanma peripheral perfusion Distal ekstre-

rinflation Ekspirasyon sonunda alveolar bas›nçta meydana gelen artma.

mite-deri gibi periferde kalan yaflamsal olmayan organ/dokular›n kan do-

Ekspirasyon sonunda solunum sistemindeki bas›nç ile solunum kaslar›

lafl›m›.

taraf›ndan oluflturulan bas›nc›n toplam›na eflittir.

çocuk istismar›/örselenme child abuse Belli bir zaman dilimi

disosiyatif flok dissociative shock Hemoglobin molekülünün do-

içerisinde bir yetiflkin veya çocuk taraf›ndan çocu¤un o kültürde kabul

kuya oksijen sunumundaki bozukluk sonucu meydana gelen flok. Doku

edilmeyen bir davran›fla maruz b›rak›lmas›.

perfüzyonu normal olmas›na ra¤men dokuya oksijen sunumu bozuktur.

çoklu organ yetersizlik sendromu multiple organ dysfunction syndrome Birden fazla organ›n ifllevlerinde a¤›r bozuklukla tan›mlanan sendrom.

çoklu travma multiple trauma Birden fazla vücut bölgesini etkileyen travma.

da¤›l›msal flok distributive shock ‹laç toksitesi, anaflaksi, nörolo-

Karbon monoksit zehirlenmesi, methemoglobinemi veya dishemoglobinemi gibi durumlarda görülür.

diyastol sonu hacmi end-diastolic volume Kalbin diyastol faz›nda kalbe dolan kan miktar›.

diyastolik bas›nç diastolic pressure Kalp diyastol faz›nda kan ile
dolu iken ölçülen minimum arter bas›nc›.

jik kaynakl› ve erken sepsiste görülebilen, damar tonusundaki bozulma-

diyastolik bas›nç zaman indeksi diastolic pressure time in-

ya ba¤l› periferde kan›n göllenmesiyle oluflan görece hipovolemi sonucu

dex Bir dakika içindeki diyastoldeki aort bas›nçlar› ile sol atrium bas›nç-

meydana gelen flok.

lar› farklar›n›n toplam›. Miyokart kan ak›m› ve miyokarda gelen oksijen

dakika ventilasyonu total minute ventilation Bir dakikada solunum yollar›na giren havan›n toplam miktar›d›r. Soluk hacmi ile solunum
say›s›n›n çarp›m›na eflittir.

defibrilasyon defibrillation Hayat› tehdit eden ventriküler fibrilasyon ve nab›zs›z ventirküler taflikardi gibi kardiyak aritmileri sonland›rmak amac›yla kalbe elektriksel flok uygulanmas›.

miktar› ile orant›l›d›r.

diyastolik fonksiyon bozuklu¤u diastolic dysfunction Kalp
sistol s›ras›nda kas›larak kan› pompalarken diyastol s›ras›nda yeteri kadar gevfleyemedi¤i için yeterli kan dolamamas›na neden olan bozukluk.

do¤ufltan metabolizma bozuklu¤u inborn error of metabolism
Do¤umda (ör. fenilketonüri) ya da ileriki y›llarda (ör. diabetes mellitus)

dehidratasyon dehydration S›v› kayb›n›n artmas› ya da yeteri ka-

özgül bir enzim eksikli¤inin neden oldu¤u metabolik t›kanma nedeniyle

dar al›nmamas› sonucu vücut s›v›s›n›n olmas› gerekenden az olmas› du-

patolojik sonuçlar› ortaya ç›kabilen, genetik olarak tespit edilen biokim-

rumu.

yasal bir bozukluk. Enzimopati olarak ta adland›r›l›r.
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do¤ufltan santral hipoventilasyon congenital central hypo-

endotoksin endotoxin Bakterilerin hücre çeperlerinde bulunan, d›-

ventilation Solunumun otomatik kontrolünün kayboldu¤u ya da bozul-

flar›ya salg›lanmayan, ancak hücrenin parçalanmas› sonucu meydana ç›-

du¤u bir durum. Bu sendromla iliflkili özel bir gen (PHOX2B) bozuklu¤u

kan lipopolisakkarit yap›s›nda toksik maddeler.

tespit edilmifltir.

dokuzlar kural› rule of nines Yan›klarda vücut yüzey alan›n› tahmini olarak hesaplamakta kullan›lan, vücut yüzeyinin 9 ve dokuzun katlar› fleklinde belirlenmesine dayanan ölçüm yöntemi.

dolafl›m circulation Kan›n, kalp ve damarlar arac›l›¤› ile vücuttaki
hareketi.

endotrakeal entübasyon endotracheal intubation Hastan›n hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤lamak amac›yla soluk borusuna tüp yerlefltirme ifllemi.

endotrakeal tüp endotracheal tube (ETT) Hava yolu aç›kl›¤›n› ve
akci¤erlere hava girifl ç›k›fl›n› sa¤lamak amac›yla trakeaya yerlefltirilen
çeflitli boyutlarda ve tipte tüp.

dolayl› yoldan kalori ölçümü indirect calorimetry Nitrojen ve

ensefalopati encephalopathy Çeflitli düzeylerde bilinç kayb› ile ka-

karbondioksit at›m›n›n miktar› ve harcanan oksijen miktar›n›n tespitiyle

rakterize geri dönüflümlü ya da dönüflümsüz organik beyin hasar› tablosu.

bir maddenin üretti¤i ›s› miktar›n›n ölçümüne dayanan yöntem.

döngüsel kusma cyclic vomiting Herhangi bir organ sisteminden

enteral beslenme enteral nutrition Hastan›n beslenmesinin mide
ba¤›rsak sistemi yoluyla sa¤lanmas›.

kaynaklanmayan, ani bafllayan ve sonlanan, tekrarlay›c›, kendi kendini

evde solunumla iliflkili hasta bak›m› home respiratory care

s›n›rlayan, fliddetli ve periyodik olarak tekrar eden mide bulant›s› ve kus-

Hastan›n hekimi taraf›ndan belirlenen ve reçete edilen solunumla iliflkili

ma ataklar›.

ekspiratuvar pozitif hava yolu bas›nc› expiratory positive

hasta bak›m›n› hastan›n yaflad›¤› ortamda (evi gibi) sa¤layan profesyonel
hizmetler.

airway pressure (EPAP) ‹nvazif olmayan pozitif bas›nçl› ventilasyonda

Fick metodu Fick method Akci¤erlerin oksijen tüketim oran›n›n

ventilatör taraf›ndan uygulanan iki düzeyli (bilevel) bas›nçtan biri. EPAP

arteriovenöz oksijen fark›na bölünmesi ile elde edilen ve kalbin perfor-

uygulamas› ile fonksiyonel rezidüel kapasite artar, üst hava yolu obstrük-

mans›n› gösteren formül.

siyonunun afl›lmas› sa¤lan›r ve solunum ifli azal›r.

geri solumas›z oksijen maskesi nonrebreathing oxygen mask

ekspiratuvar tepe ak›m h›z› peak expiratory flow rate Tüm

Basit oksijen maskesine inspiryum yönünde çal›flan tek yönlü oksijen re-

solunum döngüsü boyunca hastaya pozitif bas›nçl› nefes verilmiyorken

servuvar valfi ve ekspiryum yönüne çal›flan ekshale hava valfi konulma-

hava yolunun aç›k tutulmas›na yönelik olarak sa¤lanan sürekli pozitif

s›yla oluflturulan oksijen maskesi. Ekspiryum s›ras›nda hava ç›k›fl›na izin

hava yolu bas›nc›. Ekspiryum sonunda hava yollar›n›n sönmesini önleyi-

verirken, inspiryum s›ras›nda oda havas›n›n kar›flmas›na izin vermez.

ci atmosfer bas›nc› üzerindeki bas›nçt›r.

Böylece yaklafl›k % 95-100 konsantrasyonda oksijen verilebilmesine ola-

ekspiryum sonu akci¤er hacmi end-expiratory lung volume
Nefes verdikten sonra akci¤erlerde ölçülen hacimdir.

ekspiryum sonu hava yolu bas›nc› end expiratory airway
pressure Nefes verme sonunda hava yollar›nda ölçülen hava yolu bas›nc›.

nak sa¤lar.

gizli bakteriyemi occult bacteremia Yafl› 3-36 ay aras›nda, rektal
38°C’nin üzerinde atefli olan, nispeten iyi görünümlü aç›k bir infeksiyon
oda¤› saptanamayan çocuklardaki bakteriyemi halidir.

ekstübasyon sonras› sa¤alt›m postextubation therapy Ekstü-

Glasgow koma skalas› Glasgow coma scale Bir hastan›n bilinç

basyon sonras› uygulanan nemlendirilmifl oksijen, pozisyon ve pulmoner

durumunun bafllang›ç ve devam de¤erlendirilmesinde kullan›lan güveni-

temizlik/fizyoterapi bak›m›n› içerir.

lir nörolojik bir skorlama sistemi.

ekstübasyon sonras› stridor postextubation stridor Ekstübas-

gö¤üs bas›s› chest compression Kalp durmas› geliflti¤inde vital or-

yon sonras› oluflabilen, reaktif subglottik larinks ödemi nedeniyle duyu-

ganlara yeterli kan ak›m›n›n sa¤lanmas› için gö¤se ritmik ve seri olarak

lan stridor; zorlu inspiryum sesi.

yap›lan bas›lar. Gö¤üs bas›lar›, toraks içi bas›nc› de¤ifltirerek veya kalp

elektrik yaralanmas› electrical injury Kas ve sinir dokusu üze-

üzerine bas› yaparak dolafl›m› sa¤larlar. Çocuklarda gö¤üs bas›s› sternu-

rinde zarara yol açacak düzeyde yüksek elektrik ak›m›na maruz kalma

mun alt yar›s›na gö¤üsün ön-arka çap›n›n üçte biri veya yar›s› derinli¤in-

durumu.

de dakikada 100 h›zda yap›lmal›d›r.

elektromekanik disosiasyon electromechanical dissociation

gö¤üs drenaj› chest drainage Akci¤erin genifllemesini engelleyen

EKG’de kardiyak elektriksel aktivitenin varl›¤›na ra¤men yeterli kardiyak

kan, hava veya s›v›y› uzaklaflt›rmak amac›yla ortas› bofl, esneyebilen bir

debinin oluflmamas›, yani nab›z al›namamas› durumu.

tüpün plevral bofllu¤a yerlefltirilmesi.

emilim atelektazisi absorbtion atelectasis Hava yolunun sek-

gö¤üs fizyoterapisi chest physiotherapy Genellikle solunum fiz-

resyon, yabanc› cisim, tümör veya d›fltan bas›yla tam t›kanmas›na ba¤l›

yoterapistleri taraf›ndan yap›lan genifl özgün olmayan tedavileri tan›mla-

hava giriflinin kesilmesi ve alveoldeki havan›n kana absorpsiyonu sonu-

makta kullan›lan terim. Bafll›ca, gö¤se vurma ve perküsyon teknikleri

cu meydana gelen atelektazi.

kullan›larak hava yollar›ndan sekresyonlar›n uzaklaflt›r›lmas› sa¤lan›r.

endobronfliyal entübasyon endobronchial intubation Yanl›fll›k-

gö¤üs içi bas›nç intrathoracic pressure Plevral bofllukta visseral

la ya da bilerek akci¤erin sa¤ ya da sol ana bronfluna tüp yerlefltirilmesi

plevra ve pariyetal plevra aras›ndaki bas›nç; intraplevral bas›nç da denir.

ifllemi.
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tulmas›.

habis hipertansiyon malignant hypertension Papil ödemi ile birlikte son organ hasar›n›n (kalp, santral sinir sistemi, böbrek ve göz) oldu¤u afl›r› yüksek hipertansiyon.

hacim destekli ventilasyon volume support ventilation (VSV)
Hastan›n spontan solunumlar›n›n ayarlanan hacim miktar› kadar desteklendi¤i mekanik ventilasyon yöntemi.

hava ak›m› direnci airflow resistance Trakeobronflial a¤açta hava ak›m›na karfl› ortaya ç›kan kuvvet; hava yolu direnci (RAW).

hava embolisi air embolism Organa veya vücudun bir bölümüne
giden kan ak›m›n›n dolafl›ma giren hava sonucu ani olarak kesilmesi.

hava hapsi air trapping Havan›n ekspiryumda boflalamamas› sonucu akci¤erin tümünde veya bir k›sm›nda kalmas›.

hava kaça¤› sendromu air leak syndromes Akci¤er dokusunda

hacim döngülü ters orant›l› ventilasyon volume cycled in-

meydana gelen y›rt›lma sonucu havan›n hava yolu d›fl›na kaçmas› sonu-

verse ratio ventilation Fizyolojik inspiryum/ekspiryum oran›n›n tersi-

cu ortaya ç›kan hastal›k grubu. Pnömomediastinum, pnömotoraks, pnö-

ne çevrilerek, inspiryum süresinin ekspiryum süresinden daha uzun tu-

moperikardiyum, pulmoner intertisyel amfizem gibi de¤iflik tipleri vard›r.

tulmas› (ör. 2:1) esas›na dayanan ventilasyon yöntemi. "Hacim döngülü"
oldu¤unda her nefes belirlenen hacime ulaflacak flekilde verilir.

hacim döngülü ventilasyon volume cycled ventilation Mekanik
ventilatör taraf›ndan inspiryum faz›n›n ayarlanan hacimde sonland›r›ld›¤› ventilasyon yöntemi.

hava yolu airway 1. Havan›n akci¤ere girmesini ve ç›kmas›n›n sa¤layan yol. 2. Genel anestezi veya yeterli ventilasyon sa¤lanamayan hastalarda hava yolunun t›kanmas›n› önleyerek havan›n akci¤ere girmesini ve
ç›kmas›n› sa¤layan gereç.

hava yolu tepe bas›nc› peak airway pressure 1. Hasta ve/veya

hacim hedefli ventilasyon volume targeted ventilation Meka-

ventilatör taraf›ndan oluflturulan solunum gazlar›n›n akci¤ere itilmesini

nik ventilasyonda verilen hacmin sabit tutuldu¤u ventilasyon modlar›n›n

sa¤layan, ventilatör devresi veya hasta hava yollar›nda hissedilen üst ba-

genel ad›.

s›nç düzeyi. 2. Bas›nç s›n›rl› zaman döngülü ventilatörlerde tidal hacmi

hacim kontrollü bas›nç deste¤i volume assured pressure
support (VAPS) Yüksek de¤iflken ak›m ile sabit tidal volümü birlefltirildi¤i mekanik ventilasyon yöntemi. Tidal volüm geriye dönük kontrol
sa¤lar.

oluflturan, ayarlanm›fl üst bas›nç s›n›r›.

hedefe yönelik tedavi goal directed therapy Yo¤un bak›m ünitelerinde sepsis ve septik flok yönetiminde kullan›lan bir yaklafl›m.

Heimlich manevrasi Heimlich maneuver Bir yafl›ndan büyük ço-

hacim kontrollü ventilasyon volume control ventilation Ayar-

cuklarda solunum yollar›na yabanc› cisim kaçmas› durumunda, hasta-

lanan hacmin ayarlanan zamanda sabit bir ak›m fleklinde verildi¤i meka-

n›n arkas›na geçilerek kostalar›n orta hatta birleflti¤i yerden kavran›p bir-

nik ventilasyon yöntemi.

kaç defa kar›na bask› uygulamak suretiyle bunlar› d›flar› ç›karmak ama-

Harris-Benedict denklemi Harris-Benedict equation Günlük
harcanan bazal enerji düzeyini hesaplamak için kullan›lan formül.

c›yla yap›lan giriflim.

helyum-oksijen helium-oxygen (heliox) Genellikle solunum yolla-

hasta ötiroid sendromu sick euthyroid syndrome Tiroid hasta-

r›ndaki t›kanma ya da ast›mda hava yolundaki türbülans ak›m›n› azalt-

l›¤› olmaks›z›n altta yatan ciddi bir hastal›¤›n seyrinde ortaya ç›kan ve ti-

mak için kullan›lan 1/3 oran›nda helyumun oksijen ile kar›fl›m›ndan

roid hormon düzeylerindeki de¤iflikliklerle karakterize sendrom.

oluflturulan gaz.

hasta sinus sendromu sick sinus syndrome Kalpteki ileti siste-

hemodiyaliz haemodialysis Böbrek yetersizli¤inde vücutta üreti-

minin supraventriküler bölümündeki bozukluktan kaynaklanan sinüs

len potasyum, üre gibi art›k maddeler ve kandaki serbest s›v›y› hemodi-

bradikardisi, sinüs duraklamas›, paroksismal, düzenli veya düzensiz at-

yaliz cihaz› yard›m› ile uzaklaflt›rma esas›na dayanan yöntem.

riyal taflikardi, taflikardi-bradikardi ataklar› veya yavafl ventrikül yan›tl›
atriyal f›brilasyon gibi çeflitli aritmilerle karakterize sendrom.

hemofiltrasyon hemofiltration Genellikle yo¤un bak›m ünitelerinde akut böbrek yetersizli¤i gibi durumlarda kullan›lan ve hastan›n art›k

hasta tetiklemeli ventilasyon patient triggered ventilation

ürünleri ve kandaki serbest s›v›y› damar yolu ile uygulanan bir kateter

(PAV) Bafllamas› hasta taraf›ndan kontrol edilen ve ayarlanm›fl bas›nç ya

arac›l›¤› ile vücut d›fl›ndaki yar› geçirgen bir filtreden süzülmesi esas›na

da ak›m düzeylerine hasta taraf›ndan ulafl›lmas›ndan itibaren, ayarlan-

dayanan yöntem.

m›fl bas›nç ya da volüm s›n›rlar›na kadar ventilatör taraf›ndan desteklenen mekanik ventilasyon tipi. K›smi ya da tam destekli ve ayarlanm›fl say›da ve ayarlanm›fl s›n›rlarda kontrollü olabilir.

hastane kaynakl› infeksiyonlar nosocomial infections E¤er

hemoglobinüri haemoglobinuria ‹drarda hemoglobin ç›kmas›, hemoglobin ifleme.

hemoliz hemolysis K›rm›z› kürelerdeki hemoglobinin zehirlenme veya bakteri toksinleri ile d›flar› ç›kmas›.

hasta yat›fl›nda inkübasyon döneminde de¤ilse veya o infeksiyonun belir-

hemoperfüzyon haemoperfusion Hasta kan›n›n genifl hacimlerde

ti ve bulgular›n› yat›fl›nda göstermiyorsa; hastan›n hastaneye yat›fl›ndan

bir adsorban cisimden geçirilmesi esas›na dayanan ve zehirli maddelerin

48-72 saat sonra ve taburcu olmas›ndan sonra 10 gün içinde geliflen in-

kandan uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤layan yöntem.

feksiyonlar.

hastane öncesi bak›m prehospital care fiehir merkezlerinde halk
sa¤l›¤› ve ambulans personelinin sorumlu oldu¤u sahada ve nakil s›ras›nda yap›lan müdahaleleri içerir.

hemotoraks hemothorax Akci¤erleri saran zarlar›n bofllu¤una kan
dolmas› durumu.

Henderson-Hasselbalch denklemi Henderson-Hasselbalch
equation Biyoloji ya da kimyada asiditenin (pH) ölçümü için kullan›lan
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denklem.

heparinle uyar›lan trombositopeni heparin-induced thrombocytopenia Tromboz olmaks›z›n heparin uygulanmas› ile kandaki
trombositlerin azalmas› durumu.

hepatik koma hepatic coma Akut ya da kronik karaci¤er hastal›¤›n›n seyri esnas›nda görülen geri dönüflebilen nöropisikiyatrik durum.

hepatopulmoner sendrom hepatopulmoner syndrome Karaci¤er yetersizli¤i mevcut kiflilerde, portal hipertansiyon, intrapulmoner vasküler dilatasyon ve anormal oksijenizasyonla (hipoksemi) karakterize sendrom.

hepatorenal sendrom hepatorenal syndrome Karaci¤er yetersizli¤i mevcut kiflilerde, klinik gidifle eklenen böbrek yetersizli¤i durumudur. Oligüri ve üremi belirleyici özellikleridir.

Hering-Breuer refleksi Hering-Breuer reflex Akci¤erleri afl›r› havalanmadan korumak amac›yla tetiklenen refleks. Akci¤erlerin, hava yollar›n›n afl›r› gerilmesine yan›t olarak solunum merkezinin solunumu bask›lamas› durumudur.

h›fl›lt› wheezing Bronflial duvar›n h›zl› vibrasyonuyla oluflan yüksek

O2 verilerek etiyolojiye yaklafl›m sa¤lamak amac›yla yap›lan test. E¤er bu
test sonucu siyanozda düzelme olursa etiyolojinin solunumsal kaynakl›,
düzelme olmazsa kalp ile ilgili oldu¤u düflünülür.

hiperpne hyperpnea Hem solunum say›s›n›n hem de solunum derinli¤inin artt›¤› durum.

hipersiyanotik ataklar hypercyanotic spells ‹nfundibuler pulmoner kapak darl›¤› olan siyanotik do¤umsal kalp hastal›kl› çocuklarda
görülen durum. En s›k Fallot tetralojisinde görülür.

hipertansif acil hypertensive urgency Kan bas›nc›nda ani yükselmenin oldu¤u, ancak organ hasar› bulgusunun ve tehlikesinin olmad›¤› durum.

hipertansif ensefalopati hypertensive encephalopathy Kan
bas›nc›nda ani ve afl›r› yükselme ile birlikte ani bafllang›çl› bafl a¤r›s› ve
bilinç düzeyinde de¤iflikli¤in meydana geldi¤i durum. S›kl›kla kusma, bulant› ve görme bozukluklar› da efllik eder.

hipertermi hyperthermia Vücut ›s›s›n›n normalin çok üzerinde olmas›.

hipertoni hypertonia Kaslar›n veya arteriyel tonusun artt›¤› durum.

titreflimli müzikal ses. Hava yolundaki daralmay› iflaret eder. Ekspiratu-

hipertonik dehidratasyon hypertonic dehydration Vücuttan

var efor maksimal ak›m için gereken bas›nc› geçti¤inde h›fl›lt› oluflur. Pul-

su kayb›n›n tuz kayb›ndan daha fazla oldu¤u durum. Hastada klinik bul-

moner hastal›klarda inflamasyon, mukozal ödem veya bronkospazm ha-

gular di¤er dehidratasyon tiplerine göre daha az belirgin olup huzursuz-

va yolunu t›kayarak h›fl›lt› oluflturabilir.

luk, sald›rganl›k, afl›r› susuzluk hissi, bilinç de¤iflikli¤i ve havale gibi

h›z/ritim belirleyici pacemaker 1. Kalpteki sinoatriyal dü¤üm gi-

santral sinir sistemi bulgular› görülebilir.

bi, ritmik bir aktiviteyi yaratan ve sürdüren bir grup hücre. 2. Durmufl

hipnotikler hypnotics Uykuyu ve bilinçsizli¤i tetikleyen ilaçlar.

bir kalpte ritim oluflturan ve sürdüren elektriksel uyaran ayg›t.

hipokarbi hypocarbia Genellikle solunum say›s›n›n afl›r› artmas›yla

h›zl› ard›fl›k entübasyon rapid sequence entubation Acil ilaç

ortaya ç›kan, kanda CO2 miktar›n›n azalmas› durumu, hipokapni.

deste¤i ile hava yoluna tüp yerlefltirilme giriflimi. ‹leri solunum deste¤i ge-

hipoksemi hypoxemia Kan›n yetersiz oksijenlemesi. Arteriyel kan-

reken hastalarda sedatif, analjezik ve kas gevfletici ilaç verilmesi sonras›

daki parsiyel oksijen bas›nc›n›n normalden düflük (80 mmHg'dan düflük)

gerçeklefltirilen a¤›z ya da burun yoluyla trakeaya tüp yerlefltirme ifllemi.

olmas›.

hiperbarik oksijen tedavisi hyperbaric oxygen therapy Nor-

hipoksemik hipoksi hypoxemic hypoxia Akci¤erlerde yetersiz

mal atmosferik bas›nçtan daha yüksek bas›nçl› bir ortamda t›bbi amaçl›

oksijen bulunmas›na ba¤l› olarak, dokulara giden kanda parsiyel oksijen

oksijen tedavisi yöntemi.

bas›nc›n›n hemoglobini satüre edemeyecek kadar düflük oldu¤u durum.

hiperkapneik solunum yetersizli¤i hypercapneic respiratory
failure En s›k olarak alveolar hipoventilasyonun neden oldu¤u, ventilas-

hipoksi hypoxia Dokular›n oksidatif gereksinimlerini karfl›layacak
yeterli oksijenasyonun sa¤lanamamas› durumu.

yon/perfüzyon oran›n›n bozularak PaO2 düflük ve PaCO2'nin daima yük-

hipoksik iskemik ensefalopati hypoksic ischemic encephalo-

sek oldu¤u bir solunum yetersizli¤i durumu. "tip 2 solunum yetersizli¤i"

pathy Beynin kan ve dolay›siyle oksijenden yoksun kalmas› sonucu or-

olarak da adland›r›l›r.

taya ç›kan, geçici olabilece¤i gibi kal›c› sekellere de neden olabilen nöro-

hiperkapni hypercapnia Alveoler hipoventilasyon, artm›fl CO2 üretimi, CO2 içeren gaz solumak ve ventilasyon/perfüzyon oran›n›n bozuldu¤u durumlarda PaCO2'nin 45 mmHg'n›n üstüne ç›kmas›.

hiper katabolizma hypercatabolism Yaralanma, metabolik stres
veya sepsis gibi nedenlerle bazal metabolizma h›z›nda ve kas-ya¤ dokusu
y›k›m›nda art›flla belirlenen durum.

hipermetabolik stres yan›t› hypermetabolic stress response
Otonom sinir sisteminin uyar›larak hipotalamik-hipofizer-adrenal döngü
arac›l›¤›yla ortaya ç›kan karmafl›k biyolojik tepkime.

lojik hasar. En s›k prenatal ve postnatal asfikside kalan yenido¤anlarda
görülür.

hipoperfüzyon hypoperfusion En s›k flok durumlar›nda ortaya ç›kan, bir ya da birden fazla organ›n kanlanmas›n›n azalmas› durumu.

hipopne hypopnea Hem solunum say›s›n›n hem de solunum derinli¤inin azald›¤› durum.

hipotonik dehidratasyon hypotonic dehydration Vücuttan tuz
kayb›n›n su kayb›ndan daha fazla oldu¤u durum.

hipoventilasyon hypoventilation Solunum h›z ve derinli¤inin aza-

hiperoksi hyperoxia Kanda oksijen miktar›n›n artm›fl olmas›.

lmas›na ba¤l› olarak alveollere giren hava miktar›n›n da azalmas› ile kan-

hiperoksi testi hyperoxia test Solunum s›k›nt›s›, hipoksi, siyanoz

da CO2 düzeyinin artmas›.

ve/veya flok klinik görünümü olan bir hastada (özellikle yenido¤an) % 100
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plazma hacminin azalmas› durumu.

hipovolemik flok hypovolemic shock Vücutta dolaflan kan hacminin azalmas›na ba¤l› olarak, yaflamsal öneme sahip organ ve dokular›n
yetersiz kanlanmas› sonucu oksijen, enerji ve di¤er metabolik gereksinimlerin karfl›lanamad›¤› ani geliflen klinik durum.

iç ›s› core temperature Farkl› çevresel ›s› koflullar› alt›nda, vücudun
37°C‘de idame ettirmeye çal›flt›¤› iç ›s›s›.

airway pressure (IPAP) ‹nvazif olmayan pozitif bas›nçl› ventilasyonda
ventilatör taraf›ndan uygulanan iki düzeyli (bilevel) bas›nçtan biri. IPAP
yeterli tidal hacim giriflini sa¤lar.

irritabilite irritability Hafif uyaranlara anormal yan›t verme hali.
iskemi ischemia Genellikle fonksiyonel bir kas›lma ya da bir kan damar›n›n gerçek t›kanmas› ile oluflan, vücudun bir k›sm›ndaki kanlanman›n azalmas›.

idrar alkalilefltirilmesi (alkalinizasyon) urine alkalization ‹n-

istemli travma non-accidental trauma Çocuklara bilerek fliddet

travenöz yoldan 1-2 saatte gidecek flekilde 1-2 mEq/kg sodyum bikarbo-

uygulanmas›na ba¤l› olarak oluflan travma. Ço¤unlukla sars›lm›fl bebek

nat verilerek idrar pH’s›n›n 7,5–8,0 aras›nda tutulmas›.

sendromunu ifade eder.

idrar anyon aç›¤› urinary anion gap ‹drarda katyonlar›n toplam›
anyonlar›n toplam›na eflittir ([Na+]+[K+]+[NH4] = [Cl-]). Amonyum ölçüle-

kafa içi bas›nc› intracranial pressure Kafatas› ve beyin aras›ndaki bofllukta olan bas›nç.

medi¤i için idrar elektrolitlerindeki kay›p ö¤eyi temsil eder. ‹drar anyon

kafa içi kanama intracranial hemorrhage Duran›n d›fl›nda, du-

aç›¤› idrar amonyum konsantrasyonunun artmas›yla giderek daha da ne-

ran›n alt›nda, araknoid zar›n alt›nda veya beyin dokusunda (parankimde)

gatifleflir. ‹shalle seyreden hastal›klarda idrar anyon aç›¤› belirgin flekilde

görülebilen kanama.

negatiftir. Pozitif idrar anyon aç›¤› renal tübüler bozuklu¤u gösterir.

idrar asitlefltirilmesi (asidifikasyon) urinary acidification Zay›f asit ilaçlar›n at›l›m›n› art›rmak için uygulanan ve alt› saatte bir 0.5-1
gr askorbik asit verilerek yap›lan, idrar pH’s›n›n 5.5-6 aras›nda tutulmas› ifllemi.

kafa sars›nt›s› sendromu postconcussion syndrome Travmatik
beyin hasar›n›n hafif formu. Hafta, ay veya y›llarca baz› fiziksel, zihinsel
veya emosyonel semptomlar izlenmesi durumu.

kafa travmas› head trauma Herhangi bir flekilde bafl›n bir yere ya
da kaza sonras› bafla bir fleyin çarpmas› sonucunda oluflan travma.

i¤ne krikotirotomi needle cricothyroidotomy Üst hava yolunda

kafatas› taban› k›r›¤› basilar skull fracture Kafatas› taban› bo-

tam t›kan›kl›k olan hastalarda i¤ne ile krikotroid membrandan girilerek

yunca uzanan tek k›r›k. Mastoid hava hücreleri veya paranazal sinüsler-

hava yolu aç›kl›¤› sa¤lanmas› ifllemi.

de parçalanmaya neden olabilir, intrakraniyal infeksiyona yol açabilir.

iki seviyeli pozitif hava yolu bas›nc› bi-level positive airway

kalan ifllevsel hacim functional residual capacity (FRC) Dinlen-

pressure (BIPAP) ‹nspiratuvar pozitif hava yolu bas›nc› (IPAP) ve ekspi-

me halinde verilen nefes sonras›nda akci¤erlerde kalan ifllevsel hacim

ratuvar pozitif hava yolu bas›nc›n›n (EPAP) kombinasyonu.

miktar›.

invazif olmayan gözlem noninvasive monitoring Hastan›n yaflamsal bulgular›n›n invaziv olmayan yöntemlerle takip edilmesi.

invazif olmayan ventilasyon non-invasive ventilation Alveolar
ventilasyonun endotrakeal tüp veya trakeostomi gibi invaziv yöntemler
kullan›lmadan gerçeklefltirilmesi. Pozitif ya da negatif bas›nç kullan›larak
yap›labilir.

izinli hiperkapni permissive hypercapnia Mekanik ventilasyon
uygulamas›nda akci¤ere hacim ve bas›nç hasar›n› engellemek amac›yla
daha düflük seviyede hacim/bas›nç uygulayarak kanda daha yüksek
parsiyel karbondioksit bas›nc› ve asidoza izin verme durumu.

inhalasyon hasar› inhalation injury Toksik maddelerin solunmas› ile ortaya ç›kan hasar.

inodilatör inodilator Pozitif inotropik etkiyi destekleyen ve sistemik
vazodilatasyona yol açan maddeler.

inotropik ilaç inotropic drug Kas kontraksiyonlar›n›n enerjisini ya
da gücünü etkileyen ajan.

inotropik tedavi inotropic therapy Kalbin kas›lma gücünü ve kalp
debisini art›rmaya yönelik yap›lan tedavi.

kalp akciger etkileflmesi heart lung interactions Kalbin birincil
hastal›¤›n›n akci¤eri veya akci¤erin birincil hastal›¤›n›n kalbi etkilemesi
olay›.

kalp durmas› cardiac arrest Kalbin sistolde kan› etkin pompalama
yetersizli¤i sonucu dolafl›m›n ani sonlanmas›.

kalp yetersizli¤i cardiac failure Kalbin, dolum veya pompa fonksiyonlar›n› bozan bir hastal›k sonucu, dokular›n metabolik gereksinimlerini karfl›layacak yeterli kan› pompalayamamas›d›r.

kan de¤iflimi exchange transfusion Hastal›kl› kan hücrelerinin
(k›rm›z› ya da kan pulcuklar›) bir tedavi yöntemi olarak vücuttan uzaklaflt›r›l›p yerine yenilerinin konulmas› ifllemi.

kanlanma perfusion Bir doku veya organ›n kanlanmas›/kan dolafl›m›n›n sa¤lanmas› durumu.

kapiller geçirgenlik capillary permeability Kan kapiller duvarlar›n›n maddelerin selektif de¤iflimine izin verme özelli¤i.

kapiller geçifl zaman› capillary transit time Arterioller ile venülleri birlefltiren ince damarlardan maddelerin geçifl zaman›.

kapiller geri dolum zaman› capillary refill time Kan›n bofl ka-

inspiratuvar rezerv volüm inspiratory reserve volume ‹nspir-

pillerleri doldurma h›z›. T›rnak yata¤› beyaz renk alana kadar bast›r›l›r,

yum sonunda tidal hacim üzerine solunan maksimum ek gaz miktar›d›r.

bas› kald›r›l›r ve t›rna¤›n tekrar pembe renk alma zaman› ölçülür. Perife-

inspiratuvar stridor inspiratory stridor Nefes al›rken ortaya ç›-

rik perfüzyonun yeterlili¤ini yans›t›r. Normal kapiller dolma zaman› iki

kan kaba ses.

inspiratuvar pozitif hava yolu bas›nc› inspiratory positive

saniyeden azd›r.

kapiller kaç›fl sendromu capillary leak syndrome Kapiller por-
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lar›n say› ve boyutlar›n›n artmas› sonucu plazma protein ve s›v›lar›n›n

(atefl, titreme ve hipotansiyon) durumda, periferik venden al›nan kan kül-

damar d›fl› bofllu¤a kaçmas›.

türünde üremenin ve kateter ucunun ayn› mikroorganizma ile kolonize

kapiller kan ak›m› capillary blood flow (Qc) Arterioller ile venülleri birlefltiren ince damarlardaki kan ak›m›.

kapnografi capnography Solunumsal problemleri olan, mekanik
ventilasyon ya da anestezi uygulanan hastalarda solunum sonu karbondioksit konsantrasyonunun ölçülerek zamana karfl› grafik olarak ifade
edilmesi.

oldu¤u sepsis tablosu.

kemik içi tedavi intraosseous therapy Kemik ili¤i yolu ile kan ya
da di¤er solüsyonlar›n dolafl›ma verilmesi.

k›rm›z› göz red eye Gözde konjunktiva, sklera, episklera üzerindeki damarlar›n artma ve barizleflmesine ba¤l› geliflen durum.

k›smi geri solumal› oksijen maskesi partial rebreathing oxy-

karboksihemoglobinemi carboxyhemoglobinemia Hemoglobi-

gen mask Basit oksijen maskesine rezervuar torbas› eklenmesi ile olufl-

ne ba¤lanm›fl karbon monoksit olup, karbon monoksid zehirlenmelerin-

turulan yüz maskesi. Hastan›n dakika ventilasyon ihtiyac›ndan daha faz-

de (soba, flofben zehirlenmeleri vb) görülür.

la oksijen kaynaktan gelerek rezervuar torbas›n›n inspriyumda sönmesi-

karbondioksit k›smi bas›nc› carbon dioxide partial pressure
Gaz kar›fl›m›nda karbondioksit gaz›n›n yaratt›¤› bas›nç. Kan gaz›nda karbondioksit k›smi bas›nc›, kanda çözünen karbondioksitin ne kadar›n›n
uzaklaflt›r›ld›¤›n› yans›t›r.

ne engel olur. Böylece hastaya yaklafl›k % 50-60 kosantrasyonunda O2
verilmesi sa¤lan›r.

koagülopati coagulopathy Kan›n p›ht›laflma mekanizmas›nda ortaya ç›kan, p›ht›laflman›n eksikli¤i ve afl›r› kanama ile karakterize bozuk-

kardiyak debi cardiac output (CO) Birim zamanda kalbin pompa-

luk. Hemofili do¤ufltan p›ht›laflma bozuklu¤u, kan›n p›ht›laflmas›n› en-

lad›¤› kan miktar›. Kalp at›m h›z› ile at›m hacminin çarp›m›na eflittir ve

gelleyici ilaç kullan›m›, karaci¤er yetersizli¤i ve yayg›n damar içi p›ht›lafl-

dakikada litre olarak ölçülür (L/dk).

mas› ise kazan›lm›fl koagülopati nedenleridir.

kardiyak indeks cardiac index (CI) Kardiyak debiye dayanan kardiyodinamik ölçüm. Bir dakikada sol ventrikülün sistemik dolafl›ma pompalad›¤› kan miktar›n› gösterir ve kardiyak debinin vücut yüzey alan›na
bölünmesi ile hesaplan›r.

kardiyak tamponat cardiac tamponade Kalbin etraf›n› saran
zarlar aras›nda (perikardiyal kese) fazla miktarda s›v›n›n birikmesi ve kalbin performans›n›n etkilenerek hayat› tehdit eden durum geliflmesi.

kardiyojenik pulmoner ödem cardiogenic pulmonary edema
Artm›fl pulmoner venöz bas›nca ikincil kapiller hidrostatik bas›nc›n yükselerek pulmoner ödem geliflmesi.

kardiyojenik flok cardiogenic shock Kalbin vücuda yeterli kan
ak›m›n› sa¤layamayacak flekilde hasarland›¤› durum.
kardiyopulmoner baypas cardiopulmonary bypass Geçici olarak kalp ve akci¤er fonksiyonlar›n›n yerine geçerek kan dolafl›m›n› ve vücudun oksijen gereksinimini karfl›layan yöntem.

kolik colic Genellikle kas spazm› ile iliflkili olan kar›n ve ba¤›rsaklardaki aral›kl› a¤r›y› tarif etmek için kullan›lan terim.

kollaps collapse Dolafl›m sistemi ya da akci¤er hastal›klar› nedeniyle, bu organlar›n ifllevlerinde ani olarak ortaya ç›kan yetersizli¤i belirtmek
için kullan›lan terimdir.

kolloit colloid fiiddetli damar içi s›v› kayb› durumlar›nda (flok vb.) damar içi volümü ve kolloidal osmotik bas›nc› yükseltmek için intravenöz
yolla verilen yüksek moleküler a¤›rl›kl› maddeler.

kolloit onkotik bas›nç colloid oncotic pressure Plasma proteinlerinin osmotik bas›nc›. Bu bas›nç s›v›y› damar içerisinde tutmaya çal›fl›r
ve dokulardaki s›v›y› damara çeker.

kolonizasyon colonization Bir mikroorganizman›n konak üzerine
yerleflmesi ve büyümesi.

koma coma Beyin içi veya d›fl› bozukluklar sonucu; bilincin ve çevresel uyaranlara cevap yetene¤inin tam olarak kaybolmas›.

kardiyopulmoner canland›rma cardiopulmonary resuscitati-

kombi tüp combitube Endotrakeal entübasyonun mümkün olma-

on (CPR) Kiflinin kendi soluk almas› veya kalp at›m› durdu¤unda hayat

d›¤› durumlarda solunum yollar›n›n güvence alt›na al›nmas› için kullan›-

kurtarmaya yönelik yap›lan, kurtarma soluklar› ve gö¤üs bas›s›ndan olu-

lan çift lümenli özofagotrakeal tüp.

flan acil giriflim.

kompanse metabolik asidoz compensated metabolic acidosis

kardiyoversiyon cardioversion H›zl› kalp at›mlar›n›n normale

Birincil metabolik bir bozuklu¤a karfl› organizman›n solunum sistemini

dönmesini sa¤layan, elektrik floku (elektrik kardiyoversiyon) ve ilaçlar (far-

uyararak serum pH‘s›nda oluflacak de¤iflikli¤i azaltmaya çal›flmas›. Artan

makolojik kardiyoversiyon) kullan›larak gerçeklefltirilen yöntem.

kar›n içi bas›nç intra-abdominal pressure Kar›n bofllu¤unda iç
organlar aras›ndaki bas›nç.

H+ iyon konsantrasyonu solunum merkezini uyararak hiperventilasyon
oluflur ve daha fazla CO2 at›larak pH’n›n normal s›n›rlara çekilmesi sa¤lan›r.

karotit sinüs masaj› carotid sinus massage Supraventirküler

kompanse solunumsal alkaloz compensated respiratory al-

taflikardinin tedavisi amac›yla, ortak karotid arterin boyunda yerleflti¤i

kalosis Metabolik alkalozda solunumsal kompansasyon, alveol ventilas-

bölgede arteriyel duvar›n bir k›sm›na masaj yap›lmas›.

yonunun azalt›lmas›yla olur; böylece PaCO2 yükselir ve pH normal s›n›r-

katekolamin dirençli flok catecholamine resistant shock Katekolamin uygulanmas›na ra¤men devam eden flok.

lara döner.

kompanse solunumsal asidoz compensated respiratory aci-

kateter ilflikili sepsis catheter related sepsis Kateter d›fl› bakte-

dosis Solunumsal asidozun bafllang›c›ndan 6-18 saat sonra renal kom-

riyemi kayna¤›n›n olmad›¤› ve sistemik infeksiyon bulgular›n›n oldu¤u

pansasyon ifllemeye bafllar ve bu olay 5-7 gün içinde maksimum düzeye
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ç›karak pH’n›n normal s›n›rlara çekilmesi sa¤lan›r.

s›v› (ör. % 0.9 NaCl ve % 5 dekstroz, Ringer laktat).

kompanse flok compensated shock Kompansasyon mekanizma-

kritik hastal›k nöropatisi critical illness neuropathy Genellik-

lar›n›n devreye girdi¤i flokun erken dönemi. Sistolik kan bas›nc› normal

le nörolojik olmayan bir hastal›k nedeniyle yo¤un bak›m ünitesinde yat-

olmak flart›yla, doku ve organ perfüzyonunun yetersiz olmas› olarak da

makta olan, sepsis ve çoklu organ yetersizli¤i bulunan hastalarda ortaya

tarif edilir.

ç›kan periferik sinir bozuklu¤u.

komplians compliance 1. Bir yap›n›n geniflleme yetene¤i. 2. ‹çi bofl
organlar›n (akci¤erler, damarlar vb.) geniflleyebilirlik ölçüsü.

konfüzyon confusion Bireyin bilinç, dikkat, bellek, alg›lama, uyum,
düflünme, uyku/uyan›k olma siklusunda, psikomotor davran›fllar›nda de¤ifliklik ve global bir bozulman›n aniden ya da zamanla ortaya ç›kmas›.

konjestif kalp yetersizli¤i congestive heart failure Kalbin dokular›n metabolik ihtiyac›n› karfl›lamaya yetecek kadar kan› pompalayamad›¤› fizyopatolojik durum.

konjesyon congestion 1. Bir organdan d›flar›ya do¤ru kan ak›m›n›n
azalmas› ve buna ba¤l› olarak o organdaki kan içeri¤inin artmas›. 2. Burun ve hava pasajlar›nda bulunan dokudaki kan damarlar›n›n fliflmesiyle burun, sinüs ve gö¤üste oluflan t›kan›kl›k.

kritik hasta critically ill patient Hayatta kalma ve sekelsiz iyileflme
oran›n›n azald›¤›, genellikle çoklu organ yetersizli¤inin efllik etti¤i genel
durumu kötü yo¤un bak›m hastas›.

kronik hipoksemi chronic hypoxemia Oda havas› ve dinlenme
konumunda iken oksijenin arteriyel parsiyel bas›nc›n›n (PaO2) 55
mmHg’ya eflit ya da daha düflük olmas› durumu. En s›k olarak kronik
obstrüktif ve interstisiel akci¤er hastal›klar›nda görülür.

kurtar›c› solunum rescue breathing ‹lk yard›mda yap›lan a¤›zdan
a¤za solutma ifllemi.

Kussmaul solunumu Kussmaul's respiration Özellikle metabolik asidozda görülen derin ve h›zl› solunum flekli.

küme solunum cluster breathing Solunum merkezinin bulundu-

konküzyon concussion Düflme, trafik kazas›, kafan›n bir objeye

¤u yüksek medulla ve pons hasarlar›nda ortaya ç›kan, düzensiz aral›klar-

çarpmas› gibi travmalardan sonra ortaya ç›kan k›sa, geçici fluur kayb› ile

la ortaya ç›kan apne ataklar›n› izleyen düzensiz solunum kümeleri ile ka-

kendini gösteren durum.

rakterize anormal solunum tipi.

konvülsiyon convulsion Sürekli (tonik) ya da aral›kl› (klonik) istemsiz kas kas›lmalar› ile karakterize durum. Bilinç, davran›fl, motor aktivite, duyu ya da otonomik fonksiyonlarda geçici, istemsiz de¤ifliklik olur.

künt travma blunt trauma Delici olmayan aletlerle oluflan travma.
laktik asidoz lactic acidosis Bozulmufl hücresel solunuma yol
açan durumlar›n neden oldu¤u, kanda afl›r› laktik asit birikimi sonucun-

kor pulmonale cor pulmonale Akci¤er hastal›klar›n›n ileri evrele-

da ortaya ç›kan metabolik asidoz tablosu. Genellikle dokulara yetersiz ok-

rinde akci¤er dolafl›m›n›n bozulmas›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan sa¤ kalp

sijenin gitti¤i flok, septisemi, ya da afl›r› hipoksi gibi durumlarda oluflur.

yetersizli¤i.

laringeal hava yolu maskesi laryngeal mask airway (LMA)

kör nazotrakeal entübasyon blind nasotracheal intubation

Trakeal entübasyon yapmadan hastan›n hava yolunu aç›k tutmay› sa¤-

Bir entübasyon yöntemi. Hasta uyan›kt›r ve s›rtüstü veya oturur pozisyo-

layan bir alet. Oval, larinksi kaplayan, fliflebilen bir kafa ba¤l› bir tüpten

na getirilir. Tüp burundan ilerletilir. Larinkse yaklafl›ld›¤› hava hareketle-

oluflur.

ri ve tüpün dinlenmesi ile anlafl›l›r. Solunum seslerinin gürültülü ve daha tübüler oldu¤u anda tüp larinkse itilir. Tüpün larinksi geçti¤i öksürük
ve bunu izleyen solunum sesleri ile do¤rulan›r. Solunum sesleri kaybolursa tüp özofagustad›r.

laringospazm laryngospasm Larinksin spazmodik kapanmas›; laringismus ve glottik spzam da denir.

letarji lethargy Özellikle dikkat azalmas›, uyuklama hali ve apati ile
bilinen azalm›fl bilinç seviyesi,

krikoid bas›nç cricoid pressure 1. Hava yolu giriflimi süresince gö-

maksimum istemli ventilasyon maximum voluntary ventila-

rüfl alan›n›n iyilefltirilmesi amac›yla g›rtlak üzerine bas› uygulanmas›. 2.

tion (MVV) Spontan solurken belirli bir süre içerisinde al›n›p verilebile-

Hava yolu giriflimi süresince mide içeri¤inin akci¤erlere kaç›fl›n› önlemek

cek maksimum gaz miktar›.

için uygulanan manevra, Sellick manevras›.

maliyet-etkin bak›m cost effective care Hasta izlem protokolleri-

krikotiroidotomi cricothyroidotomy fiiddetli yüz travmas›, ödem

nin oluflturularak laboratuvar incelemelerinin yerinde ve uygun say›da

veya yabanc› cisme ba¤l› mekanik g›rtlak t›kanmas› gibi endotrakeal en-

istendi¤i, hastaneye yat›fl oranlar›n›n azald›¤› ve dolay›s›yla maliyetlerde

tübasyonun yap›lamad›¤› durumlarda baflvurulan, h›zl› ve etkin bir hava

önemli ölçüde düflme sa¤lanan tedavi yöntemi.

yolu açma yöntemi. Krikotiroid membran›n üzerine gelecek flekilde cilt,

malpraktis malpractice Hatal› hekimlik sanat› ve uygulamalar›.

cilt alt› ve membran kesisi yap›larak hava yoluna ulafl›l›r. Membran ge-

masif transfüzyon massive transfusion 24 saat içinde total kan

niflletilerek içine endotrakeal tüp veya kanül sokulur. Oksijen verilir, tü-

volümüne eflit kan transfüzyonu yap›lmas› veya total kan volümünün %

pün kaf› fliflirilerek tespit edilir.

50’sinin 3 saat içinde transfüze edilmesi.

krikotirotomi cricothyrotomy Hava yolu t›kan›kl›¤› olup endotra-

mekanik ventilasyon mechanical ventilation Solunum yetersiz-

keal entübasyonun yap›lamad›¤› baz› acil durumlarda hava yolunun cil-

li¤i olan hastada mekanik olarak solunumunun desteklendi¤i veya tama-

de en yak›n oldu¤u krikotiroid membran bölgesinden kesi ile hava yolu

men yapt›r›ld›¤› yöntem. Bu uygulamada mekanik ventilatörler kullan›la-

sa¤lanmas›.

rak gazlar akci¤elere endotrakeal tüp veya trakeostomi tüpü arac›l›¤›yla

kristaloid crystalloid Su içinde çözünmüfl kristaloid madde içeren

verilir.
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meningismus meningismus Gerçek menenjit olmaks›z›n ense sertli¤i, bafl a¤r›s› bulgular›n›n olmas›.

mermer deri cutis marmorata Do¤ufltan bir deri hastal›¤›nda olabilece¤i gibi, sepsis gibi sonradan damar tonusunun etkilendi¤i hastal›klarda da görülebilen, deriye ait damarlardaki spazma ba¤l› oluflan deride
mermer görüntüsü.

metabolik aciller metabolic emergencies Metabolik tabloda bozulma ve acil müdahale gerektiren tüm durumlar (ör. hipoglisemi, hiperürisemi).

metabolik alkaloz metabolic alkalosis Kan pH de¤erinde yükselmeye neden olan H+ iyon konsantrasyonunda azalma, HCO3- ve CO2
konsantarasyonunda artma.

metabolik asidoz metabolic acidosis Kan pH de¤erinin 7.35’in alt›nda olmas›na yol açan, vücut da afl›r› H+ üretimi veya böbreklerde
HCO3- oluflmas›nda yetersizlik.

nazogastrik entübasyon nasogastric intubation Burun yolundan yap›lan entübasyonda trakeal tüpün yanl›fll›kla özofagusa girmesi.

nazotrakeyal entübasyon nasotracheal intubation Burun yolundan trakeal tüp yerlefltirilmesi.

nazofaringeal hava yolu nasopharyngeal airway Özellikle bilinci aç›k solunum s›k›nt›s› olan hastalarda, hava yolu aç›kl›¤› sa¤lamak
için buruna yerlefltirilen alet.

nefes tutma ata¤› breath holding spells Çocuklarda a¤r›, korku,
ajitasyon gibi tetikleyici bir olayla ortaya ç›kan apne ve renk de¤iflikli¤ini
takiben bilinç kayb› ve postural tonus de¤iflikli¤i ata¤›.

negatif bas›nçl› ventilasyon negative pressure ventilation Gö¤üs ve kar›n çevresine atmosfer bas›nc›n›n alt›nda negatif bas›nç uygulayarak, dolay›s›yla toraks içinde negatif bas›nç oluflturularak yap›lan invaziv olmayan mekanik ventilasyon yöntemi.

negatif ivmelenme hasar› decelaration injury Belirli bir h›z ka-

mide a¤›zlaflt›r›lmas› gastrostomy 1. Mideden, kar›na beslenme

zanm›fl olan vücudun ani olarak durmas›na ya da çarpmas›na ba¤l› çe-

hortumu yerlefltirilmifl bir delik, bir aç›l›m veya a¤›za do¤ru yapay delik.

flitli organlar›nda oluflan hasarlar. S›kl›kla motorlu araç yaralanmalar›n-

2. Yemek borusunun t›kanmalar›nda besinleri bir boru yard›m› ile içine

da görülür.

ak›tabilmek için mide duvar›nda bir delik aç›lmas›.

negatif inspratuvar güç negative inspiratory force (NIF) Ekstü-

mide-ba¤›rsak temizlenmesi gastrointestinal decontaminati-

basyona haz›rlanan hastalarda, hava yollar›ndaki sekresyonlar› temizle-

on Zehirli maddelerin mide ve ba¤›rsaklardan temizlenmesi amac›yla uy-

yecek güçte öksürük oluflturacak derin inspirasyon yap›lmas›. Kas gücü-

gulanan yöntemlerin tümüne (mide y›kanmas›, ipeka flurubu, aktif kömür

nün yeterlili¤inin bir göstergesidir.

uygulamas› ve tüm barsak y›kamas›) verilen ad.

nemlendirme humidification 1. Havay› su molekülleri ile ›slatmak.

mide y›kama gastric lavage Fazla ilaç al›nd›¤›nda ve zehirli mad-

2. Obstrüktif uyku apnesi gibi durumlarda tedavi amac›yla kullan›lan

deleri uzaklaflt›rmak için mide içeri¤inin bir sonda arac›l›¤›yla temizlen-

CPAP benzeri uygulamalara destek sa¤lamak amac›yla hava ak›fl› içine

mesi ifllemi.

su buhar› eklenmesi.

mikropk›ran antiseptic Patojen mikroorganizmalar› öldürücü ilaç.
miks solunum yetersizli¤i mixed respiratory failure Hiperkapneik ve hipoksik solunum yetersizli¤inin bir arada oldu¤u tablo.

miks venöz oksijen satürasyonu mixed venous oxygen saturation Doku oksijen tüketimi ve dolayl› olarak kalp debisi hakk›nda
önemli bilgi sa¤layan, santral venöz oksijen satürasyonu.

miyoglobinüri myoglobinuria ‹drarda miyoglobulin ç›kmas›.

nitrojen dengesi nitrogen balance Kiflinin günlük proteinlerle ald›¤› nitrojenle, kaybetti¤i nitrojen aras›ndaki dengeyi ifade eder.

normokapni normocapnia Parsiyel arteriyal CO2'nin yaklafl›k 40
mmHg’da tutulmas›.

nörojenik flok neurogenic shock Damar duvar› düz kaslar›nda
sempatik uyar›n›n ani kayb› ile ortaya ç›kan flok tablosu.

nöroleptik habis sendrom neuroleptic malignant syndrom Nö-

nab›z bas›nc› pulse pressure Kalbin kas›lma ve gevflemesi esna-

roleptik ve antipisikotik ilaçlar›n yan etkisi olarak ortaya ç›kan, atefl yük-

s›nda kan bas›nc›nda meydana gelen bas›nç fark›. Basitçe sistolik bas›nç-

sekli¤i, kas rijiditesi, mental durum de¤iflikli¤i ve otonomik disfonksiyon-

tan diyastolik bas›nc› ç›karmak yolu ile hesaplan›r.

la karakterize ve hayat› tehdit eden klinik tablo.

nab›z oksimetre pulse oximetry Nab›z at›m› esnas›nda doymufl ve

obstrüktif flok obstructive shock Ventrikül ç›k›fl yolunun mekanik

doymam›fl hemoglobinin k›z›l ve k›z›l ötesi ›fl›nlar› farkl› so¤urmas› pren-

obstrüksiyonlar›, perikart tamponad›, tansiyon pnömotoraks, hemoto-

sibinden hareketle, hastan›n kulak memesi veya parmak ucundaki bir al-

raks gibi kalbe venöz dönüflün mekanik obstrüksiyonlar› sonucu hayati

gaç (sensör) arac›l›¤›yla hemoglobin doygunlu¤unun ölçülme yöntemi.

organ ve dokulara metabolik ihtiyaçlar› olan oksijen ve besinlerin sunu-

nab›zs›z elektrik aktivitesi pulseless electrical activity Çevre

lamamas› durumu.

nab›z› al›nmaks›z›n kalbin elektriksel faaliyetinin devam etmesi durumu.

obstrüktif uyku apne sendromu obstructive sleep apnea syn-

nab›zs›z ventriküler taflikardi pulseless VT Kalb kar›nc›¤›nda

drome (OSAS) Uyku s›ras›nda üst hava yollar›n›n aç›kl›¤›n›n ve dolay›-

geliflen afl›r› elektriksel uyar›lmaya ba¤l› düzensiz ve yetersiz kas›lmalar

s›yla kan gaz› homeostaz›n›n korunamad›¤›; üst hava yollar›n›n uzam›fl

geliflmesine ba¤l› çevre nab›zlar›n›n al›namamas› hali.

k›smi t›kan›kl›¤› ve aral›kl› olarak tam t›kan›kl›¤›n›n birlikte oldu¤u uyku-

nazal CPAP nasal CPAP Burun yoluyla sürekli pozitif bas›nçl› ventilasyon uygulamas›.

nazogastrik aspirasyon nasogastric suctioning Burun yolundan mideye sonda yerlefltirilerek mide içeri¤inin aspire edilmesi.
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oksihemoglobin oxyhemoglobin Dokulara tafl›nmas›n› sa¤lamak
için oksijene zay›f ba¤lanm›fl hemoglobin.

oksihemoglobin ayr›lma e¤risi oxyhemoglobin dissociation
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curve Oksijenin hemoglobine ilgisinin de¤iflen koflullarda incelendi¤i e¤ri. Kan›n k›smi O2 bas›nc› ile hemoglobinin O2 satürasyonu aras›ndaki
iliflkiyi gösterir.

tolik] / 3 formülü ile hesaplan›r

ortalama dolafl›m bas›nc› mean circulatory pressure Kalp debisi s›f›r oldu¤unda dolafl›m sistemindeki ortalama bas›nç.

oksijen bafll›¤› oxygen hood Hastan›n kafas›n› içine alan fleffaf

ortalama hava yolu bas›nc› mean airway pressure (MAP) Me-

plastikten kutu fleklinde O2 deste¤i verme ayg›t. S›cakl›k kontrolü, iyi bir

kanik ventilasyon s›ras›nda proksimal hava yolunda oluflan ortalama ba-

nemlendirme ve % 80-90 konsantrasyonda O2 verilebilmesini sa¤lar.

s›nç. Oksijenasyonun önemli bir belirleyicisidir.

oksijen çekme oran› oxygen extraction ratio Dokunun kullana-

ortalama pulmoner arter bas›nc› mean pulmonary artery

bildi¤i O2 oran›. Kullan›lan O2/sunulan O2. O2 çekme oran› (ERO2) = ar-

pressure (MPAP) Pulmoner arter kateterizasyonu ile ölçülen ve pulmo-

teriyel-miks venöz O2 içeri¤i fark› (A-VDO2)/arteriyel O2 içeri¤i (CaO2).

ner hipertansiyon tan›s›nda yeri olan ortalama bas›nç.

Normalde % 25'tir.

osmolalite osmolality Vücut s›v›lar› içinde çözünen, difüze olmayan

oksijen maskesi oxygen mask Hastan›n a¤›z ve burnunu içine

belirli anyon ve katyonlar›n toplam konsantrasyonlar›. Bir kilogram su

alacak flekilde dizayn edilmifl, yüze anatomik olarak uyumlu, fleffaf plas-

içindeki osmol birimi miktar›d›r. Plazma ve interstisyel s›v›da osmalalite

tikten, % 35-60 konsantrasyonlar›nda O2 verilmesini sa¤layabilen ayg›t.

a¤›rl›kl› olarak Na ve Cl iyonlar› taraf›ndan, hücre içi s›v›da ise a¤›rl›kl›

Hastaya verilebilecek O2 konsantrasyonu inspriyum ak›m h›z›na ve sis-

olarak K taraf›ndan belirlenir.

tem O2 ak›m›na ba¤l› olarak de¤iflir.

oksijen sunumu oxygen delivery Sistemik arter kan›n›n O2 içeri¤i X kalp debisi.

osmolar aç›k osmolar gap Hesaplanan plazma osmolaritesiile ölçülen plazma osmolaritesi aras›ndaki fark. Fark›n 14’ten fazla bulunmas› patolojiktir.

oksijen tüketimi oxygen consumption Dokunun aktüel olarak

osmotik ajanlar osmotic agents Diffüze olmayan, osmol yaratan

kulland›¤› O2 miktar›. Solunumla akci¤er taraf›ndan al›nan O2 dokunun

ve bulundu¤u tarafa su sürüklenmesi oluflturan Na, fosfat, kreatin, lak-

kulland›¤› O2'ye eflittir. O2 tüketimi (VO2) = [arteriyal O2 içeri¤i (CaO2) -

tat, glikoz, proteinler, üre, mannitol gibi maddeler.

miks venöz O2 içeri¤i (CvO2)] x kardiyak debi (CO; L/dk).

oligüri oliguria Çocuklarda idrar ç›k›fl›n›n 200 ml/m2/24 saat veya
1 ml/kg/saat'ten daha az olmas› hali.

osmotik bas›nç osmotic pressure Yar› geçirgen bir zar›n bir yan›nda su varken karfl› tarafta bulunan osmol yaratan anyon ve katyonlar›n
oluflturdu¤u suyu difüzyona zorlayan kuvvet. Vücut s›cakl›¤›nda bir eri-

oral rehidratasyon tedavisi oral rehydration therapy Hafif ve

yi¤in osmotik bas›nc› (mmHg) = 19.3 x osmolarite (osmol/L) formulü ile

orta derece s›v› kay›plar›nda a¤›zdan (50-100 ml/kg/4 saat) glukoz-elek-

bulunur. Normalde plazman›n osmolalitesi interstisyel ve hücre içi s›v›la-

trolit solüsyonlar› verilerek hidrasyonun sa¤lanmas›.

r›nkinden 1.3 miliosmol fazla olup, kapiller düzeyde difüzyonu sa¤layan

orant›l› yard›ml› ventilasyon proportional assist ventilation

23 mmHg'l›k bir osmotik bas›nç fark› sa¤lar.

Ventilatörün hastan›n solunum çabas› ile orant›l› senkronize bas›nç des-

osmotik diürez osmotic diuresis Absorbe olmayan herhangi bir

te¤i uygulad›¤› ventilasyon yöntemi. Hastan›n solunum çabas› azald›¤›n-

osmotik maddenin tübüler sistem yoluyla idrara geçmesi sonucu artm›fl

da mekanik ventilatörün verdi¤i destek artar.

lümen içi osmotik bas›nc› dengeleyecek miktarda suyu da sürüklemesi-

organ ba¤›fl› donation of organs for transplantation Yaflayan ya

dir. Sukroz, afl›r› miktarda glikoz, mannitol, üre bu etkiye sahiptir.

da ölen bir kiflinin sa¤lam organ parças› ya da tamam›n›n, hasarl› veya

oto pozitif ekspiryum sonu bas›nç (Oto-PEEP) auto positive

çal›flmayan organ› nedeniyle hasta olan bir kifliye aktar›lmas› için verici

end expiratory pressure (auto-PEEP) Hava yolu direncinin artt›¤› ve

olacak kiflinin kendisi veya resmi yetkili akrabalar› taraf›ndan ba¤›fllan-

ekspiryum zaman›n›n yeterli olmad›¤› alt solunum yolu hastal›klar›nda

mas›d›r.

(ör. ast›m) ekspiryum sonunda havan›n tam boflalamamas› (hava hapsi)

organ nakli organ transplantation Cilt, kemik ili¤i, böbrek, karaci¤er, kalp, akci¤er gibi organlar›n, doku uygun canl›dan ya da kadavradan tam ya da k›smi nakli.

sonucu gerçekleflir. Ekspiryum sonu alveol bas›nc› üst hava yolu bas›nc›ndan yüksek hale gelir.

otomatik harici defibrilatör automatic external defibrillator

organ yetersizli¤i organ failure Bedeni oluflturan organlar›n ha-

Ciddi t›p e¤itimi olmayan kiflilerin kullan›m› için tasarlanm›fl otomatik

yat›n devam›n› sa¤lamak için gerçeklefltirmesi gereken görevlerini yapa-

defibrilatör (atriyal veya ventriküler fibrilasyonu yok etmek için gö¤üs du-

mamas›, iflas›.

var›na k›sa elektroflok veren elektronik alet).

orofaringeyal hava yolu oropharyngeal airway Dudak ucun-

otoregülasyon otoregulation 1. Kendi kendini denetleme ve düzen-

dan posterior farenkse uzat›larak, dil kökünün arka farenks duvar›ndan

leme. 2. Fizyolojik bir süreçte de¤iflen koflullarda göreceli bir sabitlik, sü-

ayr›lmas›n› ve hava yolunun aç›k tutulmas›n› sa¤layan kanül. Sadece bi-

reklilik halinin sürdürülmesi düzene¤i.

linci kapal› hastalarda uygulanabilir.

orogastrik entübasyon orogastric intubation Beslenme, aspirasyon, drenaj amaçl› a¤›zdan mideye tüp yerlefltirilmesi.

ortalama arter bas›nc› mean arterial pressure (MAP) Bir kardiyak siklus boyunca ortalama kan bas›nc›. MAP = [(2 x Diyastolik) + Sis-

ölü boflluk ventilasyonu dead space ventilation Akci¤erlerde
ventilasyon oldu¤u halde, perfüzyonun azalmas› veya olmamas›. Fizyolojik olarak akci¤erlerin üst k›s›mlar›nda veya pulmoner emboli gibi patolojik durumlarda görülebilir.

ölüm kat›l›¤› rigor mortis Ölüm sonras› kas liflerindeki adenozin
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trifosfat›n azalmas› sonucu vücutta meydana gelen kat›l›k, sertleflme.

pediatrik travma skoru pediatric travma score Hava yolu aç›k-

ön de¤erlendirme primary survey Acil bir durumda hastada ya-

l›¤›, bilinç durumu, vücut a¤›rl›¤›, sistolik kan bas›nc›, aç›k yaralanma ve

p›lan ilk bak› de¤erlendirme (solunum, dolafl›m ve bilinç de¤erlendirmesi).

kemik k›r›¤› olup olmamas›na göre 6 ölçüm/tan›mlamadan oluflan (+2,+1

örselenmifl çocuk disturbed child Fiziksel ya da psikolojik olarak

ve -1 olarak) ve toplam skorun -6 ile +12 aras› de¤iflebildi¤i, 8 ve alt› skor-

ihmal ya da istismar yolu ile zarar görmüfl olan çocuk.

özk›y›m suicide Kiflinin kendi yaflam›na son vermesi; intihar.

lar›n artm›fl mortalite ve morbidite ile iliflkili oldu¤u puanlama sistemi.

pediatrik yo¤un bak›m ünitesi pediatric intensive care unit

özofagus entübasyonu esophageal intubation Trakeal entübas-

(PICU) Kritik durumda olan veya olma olas›l›¤› yüksek olan çocuk hasta-

yon s›ras›nda yanl›fll›kla özofagusa girilmesi; özofagus yaralanmalar› gibi

lar›n invaziv veya invaziv olmayan monitörizasyon ve tedavilerinin yap›l-

durumlarda bilerek yap›l›r.

d›¤› özel ünite.

panzehir antidote Zehir etkisini yok eden madde.Papil ödemi

pediatrik yo¤un bak›m ünitesi mortalite skoru pediatric in-

papil ödemi papilledema Optik sinirin göz küresine girdi¤i nokta

tensive care unit mortality score (PIM) Pediatrik yo¤un bak›m hasta-

olan optik diskin ödem sebebiyle fliflme ve kabarmas›. Optik sinir k›l›f›

lar› için kullan›lan bir tür kritik hasta mortalite riski hesaplama sistemi.

beynin subaraknoid mesafesi ile devam eder ve santral sinir sisteminin

PRISM'e k›yasla yo¤un bak›m ünitesine geliflteki belli fizyolojik de¤iflken

uzant›s› olarak kabul edilir. Artm›fl kafa içi bas›nc› optik sinir boyunca ta-

ve laboratuvar verileri kullan›larak hesaplan›r.

fl›n›r ve optik disk hücrelerinin ödemi olarak yans›r.

periferden tak›lan santral kateter peripherally inserted cen-

paradoks nab›z pulsus paradoxus Normalde soluk al›rken zay›f,

tral catheter (PICC) Periferik bir damardan tak›l›p (brakial ven gibi) san-

verirken daha güçlü hissedilen nab›z bas›nc›n›n daha bariz ve afl›r› bir hal

tral bir lokalizasyona kadar ilerletilen, uzun zaman kullan›labilen bir tür

almas› durumu.

santral kateter.

paradoksik pupil cevab› paradoxic pupil reaction Pupilin ›fl›kta

periferik siyanoz peripherial cyanosis Dolafl›m bozuklu¤u ve hi-

geniflleme, karanl›kta daralma fleklinde olan ters cevab›. Kortikal engelle-

potermi gibi nedenler sonucu distal ekstemitelerde izlenen siyanotik gö-

me iflleyiflinin hasarlanmas› bu fenomenin temelini oluflturur. Okülomo-

rünüm. Yenido¤anda akrosiyanoz da denir.

tor sinir felci, üst servikal ganglionlar›n hasar›, intraventriküler kanama
neden olabilir.

paralitik ileus paralytic ileus Ba¤›rsak peristaltizminin yoklu¤u ya
da yetersizli¤i nedeniyle geliflen ba¤›rsak t›kan›kl›¤›. Klinik tablo a¤r›l› gergin kar›n, ba¤›rsak lümeni anatomik olarak t›kal› olmad›¤› halde içeri¤in
geri gelmesiyle oluflan fekaloid kusma, dehidratasyon ve toksemi fleklindedir.

parasentez paracentesis Bir trokar ya da kanül ile vücut boflluklar›ndan s›v› boflaltma ifllemi.

perikart efüzyonu pericardial effusion Perikard içine muhtelif
karakterde (seröz, eksuda vb) s›v› birikimi.

perikardiyal vuru pericardial knock Restriktif perikard nedeniyle
h›zl› ventriküler dolumda oluflan erken diyastolik vuru sesi.

perikardiyosentez pericardiocentesis Perikard içinde biriken s›v›n›n cerrahi veya perkutan yöntemle drene edilmesi.

periton diyalizi peritoneal dialysis Peritonun yar› geçirgen özelli¤inden yararlanarak kar›n bofllu¤u içine yerlefltirilen bir kateter ve diyaliz s›v›s› ile yap›lan bir tür diyaliz ifllemi.

parenteral beslenme parenteral nutrition Oral-enteral yolla yete-

periton y›kanmas› peritoneal lavage Daha çok tan› amaçl›, ama

rince beslenemeyen ya da gastrointestinal sistem fonksiyonlar› yetersiz

infeksiyona müdahale amac› ile de yap›labilen periton içinin y›kanmas›

olanlarda, santral ya da periferik venöz yoldan kalori, protein, elektrolit,

ifllemi.

vitamin gibi temel gereksinimleri karfl›layacak dengeli solüsyonlar›n verilmesiyle sa¤lanan beslenme.

periyodik soluma periodic breathing Yüzeysel ve derin solunumun alterne etti¤i ve arada k›sa süreli duraklamalar›n oldu¤u bir solu-

pediatrik ileri yaflam deste¤i pediatric advanced life support

num türü. Yenido¤an ve prematürelerde normal olarak izlenmekle bera-

(PALS) Yaflam bulgular› tehdit edici düzeyde olan veya hiç olmayan ço-

ber, kalp yetersizli¤i ve santral sinir sistemi bozukluklar›nda patolojik

cu¤a ehil sa¤l›k personeli taraf›ndan yap›lan ileri düzeyde destek ve giri-

olarak izlenir.

flimler (entübasyon, defibrillasyon vs).

pediatrik lojistik organ yetersizli¤i skoru pediatric logistic
organ dysfunction (PELOD) Leteurtre ve ark. taraf›ndan gelifltirilen 6
organ sistemi ile ilgili fizyolojik ve laboratuvar bulgular›n›n de¤erlendirilmesi ile yap›lan çoklu organ yetersizli¤ine yönelik pediatrik mortalite riski belirleme sistemi.

pediatrik ölüm riski skoru pediatric risk of mortality score
(PRISM) Pollack ve ark. taraf›ndan 1980'lerde gelifltirilen ve çocuk yo¤un

pH pH Bir çözeltinin asitlik veya bazl›k derecesini tarif eden ölçü birimi. pH teriminde p eksi logaritman›n matematiksel sembolünden, H ise
hidrojenin kimyasal formülünden türetilmifltir.

p›ht›laflmama anticoagulation Kan›n p›ht›laflmas›n›n engellenmesi.
plazma filtrasyonu plasmafiltration Plazmaferez iflleminde plazma ayr›m›n›n kan bankas›nda oldu¤u gibi santrifüj ile de¤il, filtre kullan›larak yap›lmas› ifllemi. Yo¤un bak›m ünitelerinde sürekli renal replasman tedavisi makineleri ile uyumlu plazma filtresi kullan›larak yap›l›r.

bak›m ünitesine yat›fltan 12 veya 24 saat sonra belli fizyolojik parametre-

plato bas›nc› plateau pressure Mekanik ventilasyon s›ras›nda ins-

ler ve laboratuvar bulgular›n› de¤erlendirerek hesaplanan kritik hasta

pirasyon boyunca akci¤erler belirlenmifl gaz ak›m› ile doldurulur, sistem-

mortalite riski hesaplama sistemi.

deki bas›nç tedrici olarak artar. Akci¤erlerdeki bas›nç da benzer flekilde
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yükselir ve sistemdeki bas›nca efl düzeye gelir. Bu bas›nç de¤erine plato

ölçülür. ‹ntrakardiyak flant varsa vena kava superiyordan ölçülmesi uy-

bas›nc› denir. Ventilatör iliflkili akci¤er hasar›n›n belirli plato bas›nç dü-

gun olur.

zeyleri afl›ld›¤›nda artt›¤› gösterilmifltir. Akci¤er hasar›n› azaltmada plato
bas›nc›n›n kontrolü önemlidir.

plazmaferez plasmapheresis Tam kan›n hücreden ayr›lmas› son-

pulmoner arter ortalama bas›nc› pulmonary artery mean
pressure Akci¤er atardamar›ndan ölçülen sistolik ve diyastolik kan bas›nc› ortalamas› (sistolik kan bas›nc› + (2 x diyastolik kan bas›nc›)/3).

ras› elde edilen plazman›n amaca göre ya ifllenip patojenik maddelerden

pulmoner emboli pulmonary embolism Çeflitli nedenlerle top-

ar›nd›r›larak geri verilmesi ya da donör plazmas› veya uygun s›v› ile rep-

lardamarlara kar›flan kan p›ht›s›, hava, ya¤ veya tümör döküntüsü gibi

lase edilmesi ile yap›lan bir tür sa¤alt›m ifllemi. Plazma ayr›m› sentrifügal

kütlelerin gelip akci¤er atardamarlar›n› t›kamas› durumu.

olarak veya filtrasyon yöntemi ile yap›labilir.

pnömomediasten pneumomediastinum Mediastende serbest hava bulunmas› durumu.

pnömoperiton pneumoperitoneum Periton içinde serbest hava
bulunmas› durumu.

pnömotoraks pneumothorax Toraks içi ekstrapulmoner serbest
hava bulunmas› durumu.

pulmoner hipertansiyon pulmonary hypertension Birincil ya
da ikincil akci¤er veya kalp hastal›klar›nda geliflebilen akci¤er damarlar›nda bas›nç art›fl›.

pulmoner kanama pulmonary hemorrhage ‹nfeksiyon, travma,
toksik madde solunmas› gibi nedenlerle akci¤er hava yollar›nda geliflen
kanama.

pulmoner kapiller k›st›rma bas›nc› pulmonary capillary

pozitif bas›nçl› ventilasyon positive pressure ventilation Mas-

wedge pressure (PCWP) Sol kalp kulakc›k (atrium) bas›nc›n› dolayl›

ke veya solunum cihaz› ile bas›nç art›r›larak akci¤erlere gaz ak›m›n›n sa¤-

olarak göstermek için özel bir kateterin (Swan-Ganz kateteri) santral bir

land›¤› yöntem. Oluflturulan bas›nç fark› ile yüksek bas›nçtan alçak ba-

venden sa¤ kalp yoluyla uç bir pulmoner artere kadar ilerletilip damar ci-

s›nca gaz ak›fl› sa¤lan›r.

dar›na s›k›flt›r›lmas› suretiyle ölçülen bas›nç.

pozitif ekspiryum sonu bas›nc› positive end expiratory pressure (PEEP) Mekanik ventilasyon s›ras›nda ekspiryum sonunda atmosferik bas›nçtan yüksek olan hava yolu bas›nç düzeyini tan›mlamada kullan›l›r. Ekshalasyonda solunum devresindeki valv yard›m› ile akci¤erdeki
gaz tam olarak boflalt›lmaz. PEEP uygulamas› ventilasyonun ekspiratuvar faz› süresince hava yolu bas›nc›n›n atmosfer bas›nc›ndan fazla olmas›n› sa¤layarak alveollerin kapanmas›n› önler.

pozitif hava yolu bas›nc› positive airway pressure Hava yolunda atmosferik bas›nç üstü bas›nç bulunmas›/uygulanmas›.

pron pozisyonu prone positioning Yüz üstü yat›fl pozisyonu.
prosedür sedasyonu prosedural sedation Müdahale yat›flt›rmas›; müdahale öncesi sakinlefltirici (sedatif) ilaçlarla yap›lan yat›flt›rma.

psödotümör serebri pseudotumor cerebri Saptanabilir bir tümör
ya da patoloji bulunmaks›z›n görülen kafa içinin selim bas›nç art›fl›.

pulmoner arter diyastolik bas›nc› pulmonary artery diastolic pressure Akci¤er atardamar›ndan ölçülen diyastolik bas›nç.
pulmoner arter kateteri pulmonary artery catheter Akci¤er
atardamar›na bas›nç ölçümü amaçl› yerlefltirilen kateter/damar yolu.

pulmoner arter k›st›rma bas›nc› pulmonary artery wedge
pressure (PAWP) Pulmoner artere kadar ilerletilen bir kateterin damar
cidar›na s›k›flt›r›lmas› suretiyle ölçülen bas›nç.

pulmoner kompliyans pulmonary compliance Akci¤erin uygulanan birim bas›nçta gösterdi¤i hacim de¤iflikli¤i yan›t›.

pulmoner kontüzyon pulmonary contusion Kazalarda gö¤üse
gelen künt darbeler sonucu geliflen akci¤er örselenmesi durumu.

pulmoner vasküler direnç pulmonary vascular resistance Akci¤ere gelen kan bas›nc›na karfl› geliflen damar direnci.

pulmoner ven oksijen içeri¤i oxygen content in the pulmonary vein(CpvO2) Kapiller sonras› akci¤er dolafl›m›ndaki kan›n oksijen
içeri¤i. Thebassian ve bronfliyal venlerden kat›lma nedeniyle pulmoner
kapiller oksijen içeri¤inden normalde % 3 kadar azd›r. Pulmoner ven O2
içeri¤i (CpvO2) = alveolar k›smi O2 bas›nc› (PaO2) x [atmosfer bas›nc›
(Patm) - suyun buharlaflma bas›nc› (Pwp)] - arteriyel CO2 bas›nc› (PaCO2)/solunum katsay›s› (R) formülüyle hesaplan›r (Patm= deniz seviyesinde 760 mmHg. Pwp= 37 c de 47mmHg. R=0.8).

pulmoner ven oksijen satürasyonu oxygen saturation in the
pulmonary vein (SpvO2) Kapiller sonras› akci¤er dolafl›m›ndaki kan›n
oksijen konsantrasyonu. Kalbe dönen pulmoner ven oksijen satürasyonu
% 95-97’dir.

pulmoner kapiller filtrasyon bas›nc› pulmonary capillary filtration pressure Akci¤er k›lcal süzme bas›nc›
purpura fulminans purpura fulminans ‹nfeksiyonlar› takiben

pulmoner arter t›kanma bas›nc› pulmonary artery occlusion

atefl, flok, damar içi p›ht›laflma ve doku içi kanamalar›n efllik etti¤i ba-

pressure (PAOP) Pulmoner kapiller bas›nc›n› dolayl› olarak ölçebilmek

caklarda ve tüm vücutta deri alt› kanama (ekimoz) ve çürüklerle giden

için pulmoner arterde kateter balonu fliflirip t›kamak suretiyle nihayetin-

çocukluk yafl grubunda görülen h›zl› ve kötü seyirli bir hastal›k.

de ölçülen bas›nç.

pulmoner arter oksijen satürasyonu oxygen saturation in

rabdomiyoliz rhabdomyolysis 1. Kas y›k›m›. 2. Kas bütünlü¤ünün bozulmas› ve aç›¤a ç›kan miyoglobinin idrar yolu ile at›lmas›.

the pulmonary artery (SpaO2) Sistemik kapillerlerden geri dönüp sa¤

radyografik anormallik olmaks›z›n servikal yaralanma CI-

kalpten pulmoner artere gönderilen kan›n oksijen satürasyonu. Dokula-

WORA (cervical injury) Çocuklarda servikal omurgan›n esnekli¤i ve ko-

ra gönderilen kan›n O2 içeri¤i, dolafl›m h›z›, dokunun metabolik ihtiyac›

lay hareket edebilir özelli¤inden dolay›, radyografik anormallik olmaks›z›n

ve O2 çekme h›z›na göre % 40-70 aras›nda de¤iflebilir. Pulmoner arterden

spinal kord yaralanmas›. Bu nedenle, servikal omurga yaralanmas› olan
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çocuklarda radyografik anormallik olmasa da dikkatli bir nörolojik muayene yap›lmal›d›r.

reaktif hava yolu hastal›¤› reactive airway disease ‹nfeksiyon,
eksersiz, stres, alerjen, so¤uk hava, kimyasal iritanlar gibi tetikleyici nedenlerle karfl›laflma sonras› geliflen afl›r› yan›t ile hava yollar›nda iltihabi
yan›t, mukus salg›lanmas› ve kas›lma-daralma (konstriksiyon) hali.

fiksi, infeksiyon ile iliflkili olabilir.

sedasyon sedation Sakinlefltirici etki oluflturma ve bu etkiyi devam
ettirme.

Seldinger tekni¤i Seldinger technique Damar içine kateter yerlefltirmek için kullan›lan bir teknik.

Sellick manevras› Sellick maneuver 1. Krikoid k›k›rda¤a bas› uy-

reanimasyon reanimation Yeniden hayata döndürme, canland›rma.

gulama manevras›. 2. Endotrakeal entübasyon s›ras›nda mide içeri¤inin

rehabilitasyon rehabilitation Yeniden sa¤l›¤›na kavuflturma.

geri kaç›fl›n› önlemek ve özofagusa bas› yapmak için krikoid k›k›rdak üze-

renal replasman tedavisi renal replacement therapy Böbrek

rine uygulanan bas› manevras›

yerine koyma tedavisi, a¤›r böbrek yetersizli¤inde hemodiyaliz, periton di-

senkronize aral›kl› zorunlu solunum syncronized intermit-

yalizi ya da hemofiltrasyon yoluyla altta yatan sorun geçinceye kadar ya-

tent mandatory ventilation (SIMV) Belirli zaman aral›¤›nda belirlenmifl

p›lan kandaki toksik madde, iyon, asit ve fazla s›v›lar›n vücut d›fl›na al›n-

say›da solu¤un hastan›n spontan solunumu ile senkronize verildi¤i me-

mas› ifllemi.

kanik ventilasyon yöntemi. Belirlenmifl zaman aral›¤›nda hasta soluk al-

reperfüzyon zararlanmas› reperfus›on injury ‹skemi sonras› dokularda tekrar dolafl›m›n bafllamas›na ba¤l› geliflen yang› ve oksidasyona
ba¤l› zararlanma, yeniden kanlanma zararlanmas›.

retrograt entübasyon retrograde intubation Krikotiroid mem-

mazsa, ventilatör ayarlanm›fl olan solu¤u verir.

sepsis sepsis 1. Kan zehirlenmesi. 2. Kan ve vücudun di¤er dokular›nda hastal›k yap›c› mikroorganizmalar›n veya onlar›n toksinlerinin bulunmas›.

bran üzerine aç›lan küçük bir delikten trakea lümeni içine yerlefltirilen

septik flok septic shock S›kl›kla Gram negatif bakterilere, bunun

kateterin a¤›z bofllu¤una ilerletilmesi ve bunun üzerinden ilerletilen tüp

d›fl›nda di¤er bakterilere, virüslere, mantarlara ve protozoalara ba¤l› ola-

ile hava yolu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas›.

rak geliflen flok.

rezidüel volüm residual volume Soluk verme sonras› akci¤erde
kalan havan›n hacmi. Kalan hacim.

ritim bozuklu¤u dysrhythmia Kalp taraf›ndan oluflturulan elektriksel aktivitenin düzensiz olmas› durumu.

sa¤ ventrikül at›m gücü indeksi right ventricular stroke work
index (RVSWI) Sa¤ ventrikülün pompalama fonksiyonunu de¤erlendirmek için kullan›lan indeks.

santral nörojenik hiperventilasyon central neurogenic hyperventilation Santral sinir sistemindeki bir patoloji sonucu h›zl› veya
derin nefes alma.

santral refleks hiperpne central reflex hyperpnea Anksiyete,
a¤r›, metabolik asidoz, santral sinir sistemini uyaran ilaçlar gibi çeflitli
nedenlerle s›k nefes alma.

santral uyku apnesi central sleep apnea Beyinde solunum kontrol merkezindeki problemlerden kaynaklanan uyku s›ras›nda soluman›n
durdu¤u hastal›k.

serebral canland›rma cerebral resusitasyon Hipoksik iskemik
olay sonras› az hasarlanan ve sa¤lam beyin dokular›n› korumaya yönelik
tedavi yaklafl›mlar›.

serebral f›t›klaflma cerebral herniation ‹ntrakranyal bas›nç art›fl› sonucu beyin dokusunun kranyum bifidum, foramen magnum veya
tentoryel çentikten f›t›klaflmas›.

serebral kan ak›m› cerebral blood flow Belirlenmifl zamanda beyne giden kan miktar›. Serebral perfüzyon bas›nc›n›n serebrovasküler dirence bölünmesi ile hesaplan›r.

serebral kontüzyon cerebral contusion Beyinde ani akselerasyon
veya deselerasyona yol açan travmalar sonucunda geliflen ve mikro kanamalara yol açan ezilmeler için kullan›lan terim.

serebral ödem cerebral oedema Beynin su ve sodyum içeri¤inin
artmas› sonucu beyin hacminin artmas›. ‹nterstisyel, sitotoksik ve vazojenik tipleri vard›r.

serebral perfüzyon bas›nc› cerebral perfusion pressure (CPP)

santral venöz bas›nç central venous pressure (CVP) Kalbe dö-

Yeterli beyin kan ak›m› için gerekli olan net bas›nç. Ortalama arter bas›n-

nen kan miktar›n›n ve kalbin kan› arteryel sisteme pompalama kapasite-

c› ile kafa içi bas›nç aras›ndaki fark taraf›ndan belirlenir ve 70-95 mmHg

sinin izleminde kullan›lan ve distal ucu manometreye ba¤l› santral venöz

aras›nda tutulmaya çal›fl›l›r.

kateter arac›l›¤›yla sa¤ atriyumdan ölçülen bas›nç.

serebral tuz kayb› cerebral salt wasting Beyini tutan hastal›klar

sars›lm›fl bebek sendromu shaken baby syndrome Küçük be-

sonras›nda geliflebilen hiponatremi ve dehidratasyon ile karakterize du-

beklerin, kollar›ndan tutulup sars›lmas›yla, güçlü olmayan boyun kasla-

rum. Göreceli veya aflikar hipovolemi vard›r. ‹drar sodyum at›l›m› >100

r›n›n bafl› sabit tutamamas› sonucu beyine giden damarlar›n y›rt›lmas› ve

mEq/l’dir.

beyinde kanama meydana gelmesi olay›.

sebat eden akci¤er bas›nc› yüksekli¤i persistent pulmonary
hypertension Fetal dönemde fizyolojik olarak yüksek bas›nç ve düflük

servikal boyunluk cervical collar Servikal vertebray› normal pozisyonda tutmak için kullan›lan, plastik, köpük veya plastozolden yap›lan,
yumuflak veya sert özellikte olabilen boyun deste¤i.

ak›m gören pulmoner yata¤›n postnatal dönemde gerekli adaptasyonu

s›cak çarpmas› heat stroke Afl›r› ve uzun süreli¤ine yüksek ›s›yla

yapamayarak pulmoner bas›nc›n yüksek seyretmesi, sa¤-sol flant›n de-

karfl›laflma sonucunda fliddetli bafl a¤r›s›, yüksek atefl, terlemede azalma,

vam etmesi ile seyreden ileri hipoksemik durum. Mekonyum, asidoz, as-

kuru cilt ile kendini gösteren ve komaya kadar ilerleyebilen vücudun ›s›
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merkezinin bozulmas› sonucunda geliflen a¤›r klinik tablo.

s›cak flok warm shock Septik flokun erken dönemi. Damarlardaki genifllemeye ba¤l› deri s›cak, ekstremiteler s›cak, kapiller dolum zaman›
normaldir.

fl›n›n yavafllamas› hem de so¤uk hava kombinasyonu a¤›r doku hasar› ile
sonuçlan›r. So¤uktan donma/yanma.

so¤uk flok cold shock So¤uk suya maruz kalm›fl vücudun gösterdi¤i tepki. So¤uk suya batma, ani bo¤ulma ile sonuçlanabilecek olaylar zin-

s›f›r nefes sonu bas›nc› zero end-expiratory pressure (ZEEP)

cirine neden olur. Solunumun kontrolü kaybolur, kalp h›z›nda ve kan ba-

Mekanik ventilatasyon s›ras›nda ekspiryum sonu hava yolu bas›nc›n›n

s›nc›nda art›fl görülebilir. Ani kalp durmas› ve fluur kayb› beklenen bulgu-

atmosferik bas›nçla eflit (0 cmH2O) olmas›. Obstrüktif akci¤er hastal›kla-

lard›r.

r›nda akci¤erlerin boflalmas›n› sa¤lamak veya oto-PEEP’in artmas›n› ön-

so¤uk yaralanmas› cold injury Çevre s›cakl›¤› düfltü¤ü zaman, vü-

lemek için yap›labilen uygulamad›r. Etkinli¤i ve güvenilirli¤i tart›flmal›d›r.

cut iç ›s›s›n›n korunmas› amac›yla el ve ayaklardaki kan dolafl›m› azal›r,

s›v›ya dirençli flok fluid-refractory shock fiokun klinik bulgula-

vücut kan ak›fl›n› beyin, akci¤er, böbrekler gibi yaflamsal organlara yön-

r›n›n varl›¤›nda 3 kez ard› ard›na uygulanan (3 x 20 ml/kg iv.) kristaloid

lendirir. Bu durum so¤uk yaralanmas›na zemin haz›rlar. So¤uk yaralan-

s›v› tedavisine yan›t al›namad›¤› zaman kullan›lan klinik tan›mlama.

malar› iki grupta toplanabilir. “Chilblains” ve ‘’trench foot’’ doku donma-

sinir blo¤u nerve block Lokal anestezik maddelerin periferik sinir
veya sempatik sinir yuma¤› (pleksusu) yan›na enjeksiyonu ile sinirde blok
oluflturulmas›.

sinüs bradikardisi sinus bradycardia 1. Yavafl sinüs ritmi. 2.
Kalp h›z›n›n yavafllamas›. 3. Eriflkinlerde kalp h›z›n›n 60/dk alt›nda; çocuklarda yafla göre uygun s›n›rlar›n alt›nda olmas›.

sinüs taflikardisi sinus tachycardia 1. Sinüs dü¤ümünden köken
alan taflikardi. 2. Genellikle atefl, kans›zl›k, efor, a¤lama gibi kalp d›fl› nedenlerle oluflan, kalp h›z›n›n yafla uygun s›n›rlar›n üzerinde olmas›.

s›n›n efllik etmedi¤i so¤uk yaralanmalar›d›r. Etkilenen bölgede k›zar›kl›k,
kafl›nt›, a¤r› ve flifllik vard›r.

so¤utma cooling 1. Vücut s›cakl›¤›n›n düflürülmesi ifllemidir. 2. Yaralanmalarda so¤uk tedavisi olarak adland›r›lan ilk yard›m önlemlerinden biri.

soluk alma süresi inspiratory time Mekanik ventilasyon s›ras›nda soluk alma süresi. Saniyelerle ifade edilir.

soluk hacmi tidal volume Her bir soluk alma ile akci¤erlere giren
veya her bir soluk verme ile akci¤erlerden ç›kan hava miktar›.

sistemik arteriyel oksijen içeri¤i systemic arterial oxygen

soluk sonu karbondioksit bas›nc› end-tidal carbon dioxide

content (CaO2) 100 ml arteriyel kan›n içerdi¤i O2 miktar›d›r. CaO2; he-

Hava yollar›ndan ölçülen parsiyel karbondioksit (CO2) bas›nc›. Ölçülme-

moglobine ba¤l› O2 ve plazmada çözünmüfl O2'den oluflur. Normal CaO2

si ile çizilen grafi¤in yorumlanmas› yard›m› ile akci¤er hastal›¤› hakk›nda

de¤eri 18-21 ml O2/100 ml kadard›r.

ve CO2 üretimi, alveoler ventilasyon, solunum paterni ve solunum devre-

sistemik damar direnci systemic vascular resistance (SVR)

si içindeki CO2 hakk›nda bilgi edinilir.

Pulmoner damarlar d›fl›ndaki sistemik damarlarda kan ak›m›n›n sürdü-

solunan havadaki oksijen konsantrasyonu fraction of inspi-

rülebilmesi için yenilmesi gereken direnç. Total periferik direncin karfl›l›-

red oxygen (FiO2) Solunan havadaki oksijen konsantrasyonunu (solu-

¤› olarak da kullan›l›r.

num cihaz›na ba¤l› ya da de¤ilken, oda havas›nda % 21’den % 100’e ka-

sistemik inflamatuvar yan›t sendromu systemic inflammatory response syndrome (SIRS) ‹nfeksiyöz veya infeksiyöz olmayan (iskemi, inflamasyon, travma) bir sald›r›ya karfl› tüm vücutta ortaya ç›kan
inflamatuvar klinik yan›t.

sistemik oksijen satürasyonu systemic oxygen saturation

dar olabilen oksijen verilmesi durumu).

solunum çabas› respiratory effort Solunumu sürdürme çabas›.
solunum fonksiyon testleri (akci¤er ifllev testleri) pulmonary function tests Nefes al›p verme esnas›nda dinamik olarak akci¤er
volüm ve hava ak›mlar›n›n ölçülmesine dayal› ifllev testleri.

(SaO2) Sistemik arteriyel kandaki hemoglobinin oksijenle doygunluk

solunum s›k›nt›s› respiratory distress Metabolik, kalp, akci¤er

yüzdesini ifade eder. SaO2’nin % 90’›n alt›nda olmas› hipoksemi olarak

ve toksik nedenlerden dolay› geliflen yard›mc› solunum kaslar›n› da kul-

tan›mlan›r.

lanarak yap›lan zorlanmal› solunum, solunum güçlü¤ü.

sistemik venöz oksijen satürasyonu systemic venous

solunum yetersizli¤i respiratory failure Solunum sisteminin vü-

oxygen saturation (SvO2) Sistemik venöz kandaki hemoglobinin oksi-

cudun gereksinim duydu¤u metabolik olaylar› karfl›layamaz duruma gel-

jenle doygunluk yüzdesi.

mesi.

sitotoksik beyin ödemi cytotoxic cerebral edema Beyindeki gli-

solunum yoluyla nitrik oksit uygulamas› inhaled nitric oxi-

al hücre membran›nda sodyum ve potasyum pompas›n›n bozulmas›na

de (iNO) Renksiz, yüksek yay›l›m özelli¤ine sahip ve çok zehirli bir gaz

ba¤l› olarak hücre içinde su ve sodyum birikmesiyle oluflan beyin ödemi.

olan NO, akut hipoksemik solunum yetersizli¤i, yenido¤an›n solunum s›-

‹laç zehirlenmeleri, Reye sendromu, a¤›r hipotermi, ensefalopati, hipoksi-

k›nt›s› sendromu (RDS) ve yenido¤an›n inatç› pulmoner hipertansiyonu

nin erken dönemi gibi durumlarda görülür.

durumlar›nda tedavi amac›yla önerilmektedir.

so¤uk ›s›rmas› frostbite 0°C (32°F) ya da daha düflük s›cakl›klara
maruziyet sonras›nda cilt ve di¤er baz› dokular›n hasarlanmas› durumu.
Cilde yak›n bölgelerdeki kan damarlar› bu tür so¤ukta santral kor ›s›s›n›
korumak amac›yla büzülür. E¤er bu durum uzun sürerse hem kan ak›-

solunumsal alkoloz respiratory alkalosis Akci¤er patolojilerine
ikincil geliflen kan pH art›fl›, hipokarbi ile seyreden alkaloz.

solunumsal asidoz respiratory acidosis Akci¤er patolojilerine
ikincil geliflen kan pH düflüklü¤ü, hiperkarbi ile seyreden asidoz.
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spontan pnömomediastinum spontaneous pneumomediasti-

¤erlendirilen, çevreye karfl› alg›s›z bir uyan›kl›l›k hali. Bu hastalarda uy-

nium Mediastinum içinde serbest hava veya gaz olmas› hali. Daha çok

ku ve uyan›kl›k döngüsü vard›r, hipotalamik ve beyin sap› fonksiyonlar›

genç hastalarda genellikle travma olmaks›z›n, afl›r› öksürük, egzersiz ve

k›smi veya tam olabilir.

kar›n içi bas›nç art›fl›na ba¤l› olarak geliflir.

sürekli

pozitif hava yolu bas›nc› continuous positive air-

spontan ventilasyon spontaneous ventilation Do¤al yolla nefes

ways pressure (CPAP) 1. Kendi bafl›na soluyan, ama deste¤e ihtiyac›

alma, yard›mc› solunum cihazlar› olmaks›z›n havan›n akci¤er içine ve d›-

olan hastalarda uygulanan, akci¤er hacimlerini ve oksijenizasyonu art›r-

fl›na hareketi.

may› amaçlayan ventilasyon yöntemi. 2. Hava yollar›na sürekli pozitif

standart hastanede kal›fl süresi standardized lenght of stay

bas›nç uygulayarak uykuda üst solunum yollar›n›n aç›k kalmas›n› sa¤la-

ratio (SLOSR) Tahmini hastanede kalma süresinin, hastanede kalma

yan tedavi yöntemi. Uyku esnas›nda oluflan daralma ve t›kanmalar önle-

süresine oran›.

nir.

standart ölüm oran› standardized mortality ratio (SMR) 1. Bir

sürekli arteriovenöz hemofiltrasyon continuous arterioveno-

toplum içindeki tahmini ölüm oran›. 2. Gözlenen ölüm say›s›/beklenen

us hemofiltration (CAVH) Özellikle çoklu organ yetersizli¤i olan yo¤un

ölüm say›s› x 100

bak›m hastalar›nda toksik maddelerin ve volüm yükünün uzaklaflt›r›lma-

status astmatikus status asthmaticus Tedaviye yan›t vermeyen,
hastaneye yat›fl gerektiren ciddi ast›m ata¤›.

status epileptikus status epilepticus 1. Hastan›n bilinci aç›lmadan nöbetlerin tekrar etmesi. 2. Epileptik nöbetin 30 dakikadan fazla
uzamas›.

s›nda kullan›lan ve hastan›n sistemik arterial bas›nc› ile filtreye do¤ru itilen kan›n, hemofiltre edilerek yine bir ven arac›l›¤›yla hastaya geri gönderildi¤i hemofiltrasyon yöntemi.

sürekli renal replasman tedavisi continious renal replacement therapy (CRRT) Akut böbrek yetersizli¤i geliflen hastalarda endo-

stres ülseri stress ulceration 1. Stres kaynakl› ülser. 2. Mide mu-

jen ve ekzojen toksinleri uzaklaflt›rmak, s›v›-elektrolit, asit-baz dengesini

kozas›ndaki dolafl›m de¤ifliklikleri, H iyonu için mide mukozas›ndaki ge-

sürdürmek, böbre¤in daha fazla hasarlanmas›n› önlemek, iyileflmeyi h›z-

çirgenlikte art›fl, hücre yenilenmesindeki bozulma sonucu ortaya ç›kan

land›rmak amac›yla uygulanan ve kandan baz› maddelerin ekstrakorpo-

ülser.

ral olarak uzaklaflt›r›ld›¤› yöntem.

stridor stridor Ani geliflen laringeal t›kan›kl›k durumunda, her soluk
al›flta duyulan sert, haflin solunum sesi.

sürekli venövenöz hemofiltrasyon continuous venovenous
hemofiltration (CVVH) Sürekli arteriovenöz hemofiltrasyon gibi, akut

stupor stupor Hastan›n basit a¤r›l› uyaranlarla uyand›r›lamad›¤› du-

böbrek yetersizli¤i d›fl›nda, konjestif kalp yetersizli¤i, akci¤er ve beyin

rum; uyand›rabilmek için daha fliddetli ve sürekli a¤r›l› uyaran gerekir.

ödemi gibi volüm fazlal›¤› olan durumlar›n tedavisinde kullan›lan ve ka-

Hasta uyand›r›ld›¤›nda 1-2 k›sa kelime ile sorulara do¤ru olmayan cevap-

n›n filtreye ulaflmas›n› sa¤layan gücün hastan›n kan bas›nc› de¤il, peris-

lar verir. A¤r›l› uyaran kesildi¤inde hasta uykusuna geri döner.

taltik hareketlerle kan› çekebilen bir pompa sistemi olan yöntem.

subaraknoit kanama subaracchnoid hemorrhage Beyinde, subaraknoid mesafe içine kanama.

subdural hematom subdural hematoma Beyinde, subdural aral›kta kan›n birikmesi durumu.

subklaviyen ven oksijen satürasyonu oxygen saturation in
the subclavian vein (ScvO2) Üst ekstremite dokular›ndan dönen venöz
kan›n oksijen satürasyonu.

subkutan amfizem subcutaneous emphysema Deri alt›ndaki
doku içine anormal hava girmesi ile ortaya ç›kan klinik durum.

sublüksasyon subluxation Kemi¤in herhangi bir yerinde meydana
gelen tam olmayan yer de¤ifltirme

supraventriküler taflikardi supraventricular tachycardia

Swan-Ganz kateteri Swan-Ganz catheter Pulmoner arter kama
bas›nc›n› ölçmek için vena kava inferior veya superior yolu ile sa¤ kalbe,
oradan da pulmoner artere ve onun dallar›na do¤ru ilerletilen ucu balonlu, ince, esnek tüp. Tüp ucundaki balon geçici olarak fliflirilerek pulmoner arter kama bas›nc› okunur.

flelasyon tedavisi chelation therapy Kurflun, arsenik, civa gibi
a¤›r metallerin vücuttan uzaklaflt›r›lmas›nda flelat oluflturucu (flelatör)
maddelerin kullan›ld›¤› tedavi yöntemi.

flok shock 1. Dolafl›m bozuklu¤u nedeniyle yaflamsal organlara yeterli besin ve oksijenin sa¤lanamamas› sonucu ciddi hemodinamik ve metabolik bozuklu¤un ortaya ç›kt›¤› durum. 2. Akli ve fiziksel dengenin aniden bozulmas›.

(SVT) His demeti ve daha yukar›s›ndaki iletim sistemindeki bir bozukluk-

tansiyon pnömotoraks tension pneumothorax Plevral aral›kta

tan kaynaklanan, ani bafllay›p ani sonlanan nöbetler fleklinde seyreden

bas›nçl› hava birikimi. Bas›nçl› pnömotoraks da denir. Hava inspiryum-

iletim bozuklu¤u.

da plevral aral›¤a girer ancak ekspiryumda at›lamaz. Böylece plevral ara-

superior vena kava sendromu superior vena cava syndrome
Üst vena kavan›n t›kan›kl›¤› sonucu, üst ekstremite, boyun ve yüzde
ödem (pelerin tarz›nda ödem), siyanoz, nefes darl›¤› ve bo¤ulma hissi görülen klinik bir tablo.

süre¤en bitkisel hayat persistent vegetative status Bir aydan
daha uzun süren, ciddi beyin hasar› olan hastalarda, bilinçsiz olarak de-
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l›kta hapis olur. En önemli tehlikesi plevral aral›ktaki bas›nca ba¤l› akci¤erlerin kollabe olmas›d›r.

temel yaflam deste¤i basic life support (BLS) Hiçbir alet veya ilaç
kullanmadan kurtar›c›n›n sadece kendi imkan›yla uygulad›¤› yaflam deste¤i (kardiyopulmoner canland›rma).

tepe inspiratuvar bas›nç peak inspiratory pressure (PIP) Ven-

Çocuk acil t›p ve yo¤un bak›m terimleri sözlü¤ü

tilatör taraf›ndan uygulanan solu¤un hava yollar›nda yaratt›¤› maksimum bas›nç de¤eri.

terminal hasta terminally ill Küratif yaklafl›m umudunun kalma-

trakeal darl›k tracheal stenosis Trakeada daralma. ‹diopatik olabilir veya travma, kaza, kimyasal madde maruziyeti, infeksiyon ya da entübasyona ba¤l› geliflebilir. S›kl›kla stridor ve dispne ile kendini gösterir.

d›¤›, yaflam kalitesinin art›r›lmas› ve semptomlar›n tedavisi için sadece

trakeomalazi tracheamalasia Trakean›n destekleyici k›k›rdaklar›-

palyatif yaklafl›mlar›n yap›labildi¤i hasta. Genellikle kronik hastal›klar›n

n›n gevflek olmas› ile karakterize hava yolu ön arka çap›n›n azald›¤› durum.

ve habis hastal›klar›n son dönemleri için kullan›l›r.

Normalde trakea inspiryumda hafif genifller, ekspiryumda ise daral›r. Tra-

terminal hasta bak›m› end of life care Kritik hastal›¤› olan has-

keomalazide ekspiryumdaki daralma hava yolu kollaps›na yol açacak ka-

ta ve ailesinin hastal›¤›n iyileflme ile sonuçlanma olas›l›¤› olsun ya da ol-

dar belirgindir. Trakeal darl›k özellikle hava ak›m›n›n artt›¤› öksürük ve a¤-

mas›n fiziksel, psikolojik ve ruhsal gereksinimlerine yan›t verecek düzey-

lama gibi durumlarda belirginleflir. Do¤ufltan, d›flardan bas› sonucu (vas-

de e¤itimli doktor, hemflire ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n verdi¤i sa¤l›k

küler halka) ve edinsel (kronik infeksiyon, uzam›fl entübasyon, inflamatuvar

hizmeti.

hastal›klar vb) olabilir. Genel semptom ekspiratuvar stridordur.

ters orant›l› ventilasyon inverse ratio ventilation (IRV) ‹nha-

trakeoözofageal fistül tracheoesophageal fistula Özafagus ile

lasyon zaman›n›n ekshalasyon zaman›ndan uzun olacak flekilde art›r›l-

treakea aras›nda anormal ba¤lant› (fistül). Ço¤unlukla do¤umsald›r ve

d›¤› mekanik ventilasyon yöntemi. Bu yöntem tedaviye yan›ts›z akut ak-

özofagus atrezisine efllik eder. Ancak, laringotomi gibi cerrahi ifllemlerin

ci¤er hasar› ve akut solunum s›k›nt›s› sendromu tan›l› hastalarda kulla-

komplikasyonu olarak ileri yafllarda da görülebilir.

n›labilir.

tiroit krizi thyroid storm Tiroit hormonlar›n›n fazlal›¤› ile ortaya ç›kan, a¤›r, yaflam› tehdit eden klinik durum. Atefl, taflikardi, bulant›, kusma, ishal, aritmi, konfüzyon ve yorgunlukla kendini gösterir.

Todd paralizisi Todd paralysis Özellikle uzun süren fokal nöbetlerden sonra, tutulan ekstremitede dakikalar, nadiren saatler süren kuvvet azl›¤›.

trakeostomi tracheostomy Boyun ön yüzünden nefes borusuna
yap›lan bir kesi ile direkt hava yolu aç›kl›¤›n›n sa¤land›¤› cerrahi iflleme
verilen ad.

transfüzyon transfusion Damar yolu ile dolafl›ma tam kan ya da
kan ürünlerinin verilmesi ifllemi.

transfüzyon reaksiyonu transfusion reaction Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuna ba¤l› oluflan her türlü yan etki.

toksidrom toxidrome Al›nan herhangi bir toksik maddeden kay-

translaringeal entübasyon translaryngeal intubation A¤›z ve-

naklanan veya görüldü¤ünde belirli bir toksik madde ile zehirlenmeye

ya burundan larinks ve trakeaya do¤ru ilerletilen bir tüp yoluyla hava yo-

iflaret eden bulgu ve semptomlar bütünü. Klinik olarak en önemlileri; ko-

lu aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas› yöntemi.

linerjik, antikolinerjik, halüsinojenik, opioid, sedatif/hipnotik, sempatomimetik toksidromlard›r.

toksik eritem toxic erythema S›k görülen bir ilaç erüpsiyonudur.
K›zam›k benzeri döküntü fleklinde olabilir veya tüm vücuda yay›labilir.

toksik flok sendromu toxic shock syndrome Yüksek atefl, kusma, ishal, ciltte döküntü, hipotansiyon, bilinç de¤iflikli¤i ve çoklu organ

travma trauma Herhangi bir d›fl etkenle (fiziksel, duygusal) vücutta
oluflan harabiyet, yaralanma, incinme.

travma sonras› stres rahats›zl›¤› posttraumatic stress disorder Önemli bir fiziksel bir sald›r› veya tehdit sonras› oluflabilen anksiyete rahats›zl›¤›. Duygusal küntlük, eski ilgi alanlar›na ilgisizlik, ürkeklik,
korku, huzursuzluk vb. ve bazen sald›rganl›k izlenebilir.

yetersizli¤i ile karakterize, yaflam› tehdit eden sistemik bir inflamatuvar

travmal› hastada ileri yaflam deste¤i Advanced Trauma Li-

yan›t sendromu. Hemen tüm olgulardan S. aureus’un üretti¤i bir ekzo-

fe Support (ATLS) Travmal› hastan›n stabilizasyonu için uygulanacak

toksin sorumludur.

ileri yaflam deste¤i yöntemi.

toksik-metabolik ensefalopati toxic-metabolic encephalopathy

travmaye yönelik bat›n ultrasonografisi focused abdominal

Etiyolojide toksik (toksin, ilaç) ve metabolik (hepatik ve renal yetersizlik, hi-

sonography for trauma (FAST) Künt bat›n travmas› sonras›nda kar›n

poglisemi, elektrolit bozuklu¤u, do¤umsal metabolizma hastal›klar› vb.) ne-

içindeki baz› alanlarda serbest s›v› olup olmad›¤›n› incelemek amac›yla

denlerin oldu¤u, hafif bilinç de¤iflikli¤inden derin komaya kadar de¤iflen

yap›lan sonografik yöntem.

klinik bulgularla karakterize beyin fonksiyonlar›nda bozukluk.

toksin toxin Belirli bitki, hayvan ve bakteriler taraf›ndan üretilen zehirli madde.

toplam akci¤er kapasitesi total lung capacity Maksimum inspirasyon sonunda akci¤erlerde bulunan hava miktar›. Bu hacim vital kapasite ile rezidüel hacmin toplam›na eflittir.

torasentez thoracentesis Plevral aral›ktan bir i¤ne yard›m› ile tan›
ya da tedavi amac› ile s›v› veya hava boflalt›lmas› ifllemi.

triaj triage Hastalar›n, durumlar›n›n kritikli¤i ve müdahaleye gereksinim önceli¤ine göre s›raya konmas›.

tromboemboli thromboembolism Herhangi bir damarda oluflmufl
bir p›ht› (trombüs) parças›n›n koparak baflka bir bölge damar›nda t›kanmaya neden olmas›.

tromboflebit thrombophlebitis Damar duvar›na s›k› flekilde tutunmufl p›ht›n›n (trombüs) efllik etti¤i ven iltihab›.

trombolitik tedavi thrombolytic therapy Damar içinde oluflmufl

torsades de pointes torsades de pointes QT intervalinin uzama-

p›ht›y› (trombüsü) eriterek damar›n yeniden aç›lmas›n› sa¤layan tedavi.

s› ve QRS morfolojisinde de¤iflikliklerle kendini gösteren, polimorfik ven-

Miyokard infarktüsü, inme, derin ven trombozu, pulmoner emboli ve pe-

triküler taflikardinin özel bir flekli.

riferik arterde oluflan t›kan›kl›klar›n tedavisinde kullan›l›r. Bafll›ca trom-
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bolitik ajanlar, reteplaz, alteplaz, ürokinaz ve streptokinazd›r.

tromboz thrombosis Herhangi bir damar içinde kan p›ht›s›n›n oluflmas› ve kan ak›fl›n›n engellenmesi.

turgor turgor Derinin flekil de¤ifltirme ve eski haline dönme kabiliyetine denir ve derinin deformasyona direnç derecesini gösterir. Deri turgorunu belirleyen bafll›ca faktörler vücut s›v› miktar› (hidrasyon), cilt alt› ya¤ doku miktar› ve yaflt›r. Klinikte en s›k vücut s›v› miktar› ve beslenme duru-

Gastrointestinal kanalda, özofagustan Treitz ligamentine kadar herhangi
bir lokalizasyonda olan kanama. Üst gastrointestinal kanama hematemez (kanl› veya kahve telvesi fleklinde kusma) ve/veya melena (siyah d›flk›) fleklinde klini¤e yans›yabilece¤i gibi, akut masif kanamalarda hematokezya (d›flk›da taze kan) görülebilir.

üst solunum yolu t›kan›kl›¤› upper airway obstruction Üst
hava yolunda t›kanma. Trakea, larinks veya farinks düzeyinde olabilir.

munu tahminde kullan›l›r. El s›rt›, kar›n, gö¤üs veya alt ekstremite derisi

vagal uyar› vagal stimulation Göz kapaklar›na veya boyunda ka-

iki parmak aras›na s›k›flt›r›larak yukar› do¤ru uzat›l›r ve birkaç saniye son-

rotis artere bask› ile vagal sinirin parasempatik aktivasyonu sonucu kalp

ra serbest b›rak›l›r. Normalde derinin hemen eski flekline dönmesi bekle-

ritminde yavafllama ve/veya aritmide düzelme amac›yla yap›lan klinik

nir. Deri turgoru azalm›flsa normal pozisyonuna dönüfl yavafl olur.

manevra.

tükenmifllik burnout Uzun süreli yorgunluk deneyimi ve ilgi azalmas›n› tan›mlayan psikolojik terim. Genellikle ifl ba¤lant›l› kullan›l›r.

Valsalva manevras› Valsalva maneuver Bireyin glottis kapal›
iken ekspiryuma zorlanmas› esas›na dayan›r. Supraventriküler taflikar-

tüm ba¤›rsak y›kamas› whole bowel irrigation Nazogastrik tüp

dinin (SVT) sonlanmas›nda da ilk kademe tedavi yöntemi olarak kullan›-

veya oral yolla yüksek hacimde osmotik solüsyonun h›zl› uygulanmas› ile

labilen bu manevra, ayn› zamanda sol ventrikül fonksiyonlar›n›n, kardi-

tüm gastrointestinal yolun temizlenmesi.

yak üfürümlerin ve otonom nöropatinin ay›r›m ve de¤erlendirilmesinde

tümör erime sendromu tumor lysis syndrome Artm›fl say›daki

de kullan›labilen bir yard›mc› tan› yöntemidir.

habis hücrelerin kemoterapi ile veya kendili¤inden parçalanmas› ve hüc-

vasküler geçirgenlik vascular permeability Kan damarlar›ndan

re içi ürünlerin dolafl›ma sal›nmas› sonucu ortaya ç›kan, biyokimyasal

damar d›fl›na küçük moleküllerin (iyon, su, besin) veya hücrelerin geçe-

anormallikler ve organ fonksiyon bozukluklar› ile karakterize akut tablo.

bilme kapasitesi. Geçifl yeri endotel hücreleri aras›ndaki doku tipine gö-

tüp ç›karma extubation Entübasyon tüpünün ç›kar›lmas› ifllemi.
tüp torakostomi tube thoracostomy Gö¤üs üzerine yap›lan bir
kesi ile esnek, plastik bir tüpün plevral bofllu¤a yerlefltirilmesi ifllemi.

ultrafiltrasyon ultrafiltration Maddelerin yar› geçirgen bir zardan
hidrostatik bas›nç gücü ile süzülmelerine dayanan bir membran filtrasyon türü. Su ve küçük molekül a¤›rl›kl› maddeler zardan geçerken, kat›
ve büyük molekül a¤›rl›kl› maddeler zardan geçemez.

unkal f›t›klaflma uncal herniation ‹ntrakranial bas›nç art›fl›na
ba¤l› temporal lobun iç-alt parças› olan unkus’un beyin sap› ile tentoryal
kenar aras›ndan arka fossa içerisine herniye olmas›. Klinikte ilerleyici bilinç kayb›, ayn› tarafta ›fl›¤a yan›ts›z, dilate pupil ve karfl› tarafta hemipleji ile karakterizedir.

re fizyolojik düzenlenmifl yollard›r.

vazoaktif maddeler vasoactive substance Damar çap›n› etkileyen maddeler.

vazodilatatör vasodilator Damar düz kas›n› gevfleterek damar› geniflleten madde.

vazojenik ödem vasogenic edema Ço¤u kez damarlardaki toksik
etkilenmeye ba¤l›, kapiller endotel hücrelerinde geçirgenlik art›fl› sonucu
oluflan ve genellikle beyaz cevhere özgü serebral ödem tipi.

vazospazm vasospasm Kan damarlar›n›n kas tabakas›nda tonus
art›fl› veya kas›lma ve buna ba¤l› olarak kan ak›m›nda azalma.

vazovagal senkop vasovagal syncope Ani vazomotor tonus kayb› ve bunun sonucunda sistemik kan bas›nc›nda düflme, kalp h›z›nda

USAY skorlamas› AVPU scale Travmal› hastada h›zl› bilinç de¤er-

azalma ile k›sa süreli bilinç kayb› olmas›. Vazodepresör senkop, nörokar-

lendirmesi sa¤layan metot. A: Uyan›k, V: Sözlü uyarana yan›t var, P: A¤-

diyojenik senkop da denir. Genellikle senkop ata¤› öncesi uzun süre sa-

r›l› uyarana yan›t var, U: Uyaranlara yan›ts›z.

bit bir yerde ayakta kalma öyküsü vard›r. Bazen de açl›k, a¤r›, anksiye-

uygunsuz antidiüretik hormon sendromu syndrome of
inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH) Vazopresin

te, kan görme, kalabal›k ortam, korku, s›cak, yorgunluk gibi emosyonel
faktörler olay› bafllatabilir. Genellikle bir kaç dakikadan fazla sürmez.

salg›layan tümörler, neoplazmlar (özellikle akci¤erin yulaf hücreli kanseri

ven kesisi cutdown Periferik damar yolu aç›lamayan durumlarda,

ve pankreas kanseri), akci¤ere ait patolojiler ve kafa travmas›n› da içeren

hastan›n tedavisinin devam›n› sa¤lamak için cerrahi yöntemle deri ve

santral sinir sistemi hastal›klar› gibi nedenlere ba¤l›, sebat eden hiponat-

toplardamar kesisi yap›larak damar yolu açma ifllemi.

remi, hipervolemi ve anormal flekilde artm›fl idrar osmolalitesi bulgular›

venöz kapasite venous capacitance Toplardamarlar›n içinde bu-

olan afl›r› vazopresin (antidiüretik hormon) sal›n›m› ile iliflkisi olan durum.

lundurdu¤u kan miktar›. Venokontsriksiyon ve venodilatasyon ile venöz

üçüncü boflluk third spacing Normalde s›v› perfüzyonu olmama-

kapasite de¤iflkenlik gösterebilir.

s›na karfl›n, çeflitli durumlarda s›v› birikimi olabilen vücut bölgelerini ta-

venöz konjesyon venous congestion Sa¤ ventrikül yetersizli¤i ve-

n›mlamak için kullan›lan kavram. Örne¤in, hücre içi (1. kompartman) ve

ya mekanik obstrüksiyona ba¤l› toplardamarlar›n kan ile afl›r› dolmas› ve

hücre d›fl› s›v› (2. kompartman), a¤›r yan›kta yan›k bölgesine, pankreatit-

genifllemesi.

te peritoneal kaviteye kaçabilir ve bu bölgeler üçüncü boflluk olarak tan›mlan›r.

üst gastrointestinal kanama upper gastrointestinal bleeding
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ventilasyon-perfüzyon uyumsuzlu¤u ventilation-perfusion
mismatch Alveolar düzeydeki havalanma ile pulmoner kapiller kan ak›m› aras›nda dengesizlik.
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ventilatör deste¤i ventilatory support Spontan solunumun ye-

talarda bu organ›n tüm ifllevlerini üstlenen cihaz. Amaç, hastan›n kara-

tersiz kald›¤› veya olmad›¤› durumda mekanik ventilatör ile solunumun

ci¤er hücrelerinin kendi do¤al yenilenmesine zaman kazand›rmak veya

desteklenmesi.

nakil için uygun verici bulunana kadar karaci¤eri dinlendirmektir.

ventilatör gereksinimi ventilatory demand Asit-baz dengesi ve

vücut d›fl›ndan okijenasyon deste¤i extracorporeal membra-

oksijen-karbondioksit de¤iflim dengesinde spontan solunumun yetersiz

ne oxygenation (ECMO) A¤›r akci¤er ve kalp hastal›¤› olan çocuklarda

kalmas›.

kendi görevini yerine getiremeyen bu organlara vücut d›fl›ndan oksijen

ventilatör iliflkili pnömoni (V‹P) ventilator-related pneumonia Entübasyon s›ras›nda pnömoni tablosu veya pnömoni geliflmekte oldu¤unu destekleyen klinik bulgusu olmayan hastada, invaziv mekanik ven-

deste¤i sa¤lamaya yönelik yöntem.

yapay hava yollar› artificial airways Hava yolu aç›kl›¤›n› sa¤lamak için kullan›lan aletler (orofaringeal hava yolu, trakeal tüp, vb).

tilatör deste¤inden en az 48 saat sonra geliflen pnömoni. Mekanik venti-

yard›ml›-kontrollü solunum assist-control ventilation Spon-

lasyonun ilk dört günü içinde oluflan pnömoni erken V‹P, mekanik ven-

tan solunumu olan hastan›n solunum çabas› alg›land›¤›nda, ayarlanm›fl

tilasyonun beflinci gününden sonra oluflan pnömoni geç V‹P olarak ta-

mekanik soluklar›n mekanik ventilatör taraf›ndan verildi¤i yöntem.

n›mlan›r.

ventilatörden ay›rma weaning Mekanik solunum deste¤inin kademeli olarak azalt›larak sonland›r›lmas› ifllemi.

ventilatöre ba¤l› akci¤er hasar› ventilator-induced lung injury Mekanik ventilasyon s›ras›nda akci¤erlerde oluflabilen hasar. Mekanik ventilasyon akci¤erlerde hacim (volutravma) ve/veya bas›nç hasar›
(barotravma) yaratabilir.

ventilatöre ba¤l› diyafram yetersizli¤i ventilator induced diaphragmatic dysfunction Mekanik ventilatör kullan›m›na ba¤l› diyafram›n güç üretmesinde azl›k. Ventilatörden ay›ramama veya ay›rmada
güçlük olarak klini¤e yans›r.

ventilatörle uyumsuzluk ventilator dyssynchrony Hastan›n
spontane solunum çabas› ile mekanik ventilatör taraf›ndan verilen soluklar aras›nda uyumsuzluk olmas›; “ventilatörle savaflma” olarak da tan›mlan›r.

ventriküler fibrilasyon ventricular fibrillation (VF) Ventrikülde
kas›lma olmadan, kalp kas› liflerinde h›zl› tekrarlayan uyar›larla oluflan,
liflerdeki büzülmeyle karakterize aritmi.

ventriküler taflikardi ventricular tachycardia (VT) Ventrikülde
farkl› yer veya yerlerden uyar›yla oluflan h›zl› anormal ritim. S›kl›kla kalp
at›m h›z› dakikada 150’den fazlad›r.

ventrikül içi kanama intraventricular hemorrhage Ventriküller
içine olan beyin kanamas›.

viflne k›rm›z›s› deri cherry-red skin Karbonmonoksit zehirlenmesinde derinin ald›¤› renk.

vital kapasite vital capacity Maksimum inspirasyon sonras› akci¤erlerden ç›kar›labilen en yüksek hava volümü.

volutravma volutrauma Mekanik ventilasyon s›ras›nda yüksek tidal hacim uygulamas›n›n akci¤ere zarar vermesi.

yafl a¤aç k›r›¤› greenstick fracture Yaln›zca çocuklarda görülen
bir çeflit kemik k›r›¤›. Asl›nda tam bir k›r›k olmaktan çok çocuklarda kemik yap›lar›n›n e¤rilebilirli¤i nedeniyle daha çok e¤rilmifl olarak tan›mlan›r.

yafl akci¤er wet lung 1. Pulmoner ödem. 2. Akut solunum s›k›nt›s› sendromu.

yaflam destek tedavilerinin kesilmesi withdrawal of lifesustaining treatment Son dönem ve geriye dönüflsüz hastal›¤› olan
hastalarda yaflam deste¤inin verilmemesi veya kesilmesi.

yayg›n akci¤er hasar› diffuse alveolar damage Akci¤erde alveolokapiller bariyer bütünlü¤ünün bozulmas›yla proteinden zengin s›v›n›n
s›zmas› sonucu oluflan, pulmoner ödem ve intrapulmoner flanta ba¤l› geliflen hipoksemi ile karakterize patolojik tablo.

yayg›n aksonal hasar diffuse axonal injury Daha çok travmatik
deselerasyon yaralanmalar›ndan sonra görülen ve ço¤unlukla persistan
vegetatif durumla sonuçlanan yayg›n beyin hasar›.

yayg›n damar içi p›ht›laflmas› disseminated intravascular
coagulation (DIC) ‹ntrensek ya da ekstrensek p›ht›laflma mekanizmalar›n›n aktivasyonu sonucu sistemik dolafl›mda fibrin oluflumu ve p›ht›laflma faktörlerinin tüketilmesiyle ortaya ç›kan trombohemorajik durum.

yelken gö¤üs flail chest Gö¤üs duvar›n›n, iki ya da daha fazla kostan›n k›r›lmas› (travmatik olarak) sonucunda stabil olamamas› durumu.

yeniden canland›rma sonras› sendromu postresuscitation
syndrome Kardiyak arrest sonras› spontan dolafl›m›n sa¤lanmas›n› takiben izlenebilen hemodinamik dengesizlik, flok, çoklu organ yetersizli¤i
ve nörolojik hasar nedeniyle artm›fl morbidite ve mortalite sendromu.
Oluflumunda reperfüzyon yetersizli¤i, hasar›, iskemik metabolitlerin nörolojik etkileri ve koagülopati gibi birden çok etken bulunabilir.

yeniden canland›rma yap›lmayacak hasta do not resuscita-

volüm yüklenmesi volume overload 1. Kalbin pompalama kapa-

te (DNR) patient Kritik hastal›¤› olan bir hastada, kardiyak ya da solu-

sitesinden daha büyük hacimde kan olmas›. 2. Vücutta tuz ve su tutu-

num durmas› oldu¤unda yeniden canland›rma yap›lmayaca¤›na dair ve-

lumuna ba¤l› olarak kan bas›nc›n›n fizyolojik s›n›rlar›n üstüne ç›kmas›.

rilen yaz›l› emirdir. Bu emir ülke kanunlar›yla belirlenen çerçevede has-

vücut d›fl›ndan hayat deste¤i extracorporeal life support

tan›n doktoru taraf›ndan, kendisi taraf›ndan ya da hastan›n resmi yak›-

(ECLS) Geri dönüflümlü kalp ve/veya solunum yetersizli¤i olan çocuklarda destek sa¤layan bir geçici kalp-akci¤er dinlendirme yöntemi.

vücut d›fl›ndan karaci¤er destekleme cihaz› extracorporeal
liver assist device (ELAD) Karaci¤er fonksiyonlar› bozulmufl olan has-

n› taraf›ndan verilebilir.

yenido¤an›n koli¤i infantile colic Yaflam›n ilk üç ay›nda görülen
ani ve geçici krizler halinde gelen iyi huylu kar›n a¤r›s› ataklar›.

yo¤un bak›m psikozu ICU psychosis Yo¤un bak›m biriminde ya
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da benzer bir hastane biriminde yatan hastada geliflen huzursuzluk, sal-

yüzeyel solunum indeksi shallow breathing index Solunum

d›rganl›k, sinirlilik, olmayan sesleri duyma, olmayan görüntüler görme,

h›z›n›n soluk hacmine oran›. Hastan›n solunum cihaz›ndan ayr›lmaya-

yer-zaman alg›lamas›nda bozulma, paranoid özelliklere sahip olma gibi

haz›r oldu¤unun belirlenmesinde kullan›lan bir ölçüttür. Yüksek de¤er

davran›fl bozukluklar›n›n geliflti¤i bir durum. Eskiden "akut beyin sen-

yard›mc› ventilasyon gereksinimine iflaret eder.

dromu" olarak da adland›r›l›rd›.

yo¤un bak›m uzman› intensivist Yo¤un bak›m ünitesinde, yo¤un
bak›m flartlar› konusunda uzmanlaflm›fl doktor.

zehir (hayvan zehiri) venom Özellikle bir hayvan taraf›ndan sekrete edilen zehir. Zehrin baz› türleri hemostatik amaçl› kullan›labilmektedir.

yo¤un bak›m ünitesi intensive care unit (ICU) Acil müdahale ve

zehir dan›flma program› poisindex Binlerce ticari, biyolojik ve

sürekli dikkat gerektiren kritik hastalar›n bak›m› için yetiflmifl persone-

farmasötik ajan›n içeri¤ini tan›mlayan, klinik etkiler, toksik dozlar ve te-

lin çal›flt›¤›, özel donan›ma sahip hastane bölümü.

davi hakk›nda bilgi içeren bilgisayar veri taban› program›.

yüksek frekansl› jet ventilasyon high frequency jet ventilation (HFJV) Dakikada 100-150 döngü solutma sa¤layan ventilasyon yöntemi.

yüksek frekansl› pozitif bas›nçl› ventilasyon high frequ-

zehirlenme poisoning Bir zehirin vücuda oral, inhalasyon, dermal
vb. gibi yollardan girmesi sonucu oluflan semptom, hastal›k veya ölüm.

zeka k›s›tl›l›¤› mental disability Kiflinin yaflam›n› sürdürmesini
k›s›tlayan zeka durumu.

ency positive pressure ventilation (HFPPV) Yüksek h›z aral›¤›nda (ge-

zor hava yolu difficult airway Do¤ufltan ya da edinsel sebeplerden

nellikle 90-100 soluk/dk) ve HFOV, HFJV ve HFFI'dan yüksek tidal ha-

dolay› anatomik uygunsuzluk nedeniyle, deneyimli bir kifli taraf›ndan

cim uygulanan ventilasyon yöntemi. Günümüzde yeni geliflen ve özel ola-

maske ventilasyonu ve/veya trakeal entübasyon s›ras›nda zorlukla kar-

rak tasarlanm›fl aletlerin ortaya ç›kmas› ile kullan›m› azalm›flt›r.

fl›lafl›laca¤›n›n öngörülmesi. Bu öngörü sonras›nda olguya önceden plan-

yüksek frekansl› sal›n›ml› ventilasyon high frequency oscil-

lanm›fl bir strateji ile müdahale edilir.

lation ventilation (HFOV) Düflük bas›nç ve hacim de¤ifliklikleri, siklik

zorunlu dakika volümlü solunum mandatory minute volume

gerilimin ortadan kalkmas›, distal hava yollar›nda belirgin ölçüde düflük

ventilation Dakika ventilasyon volümünün ayarland›¤› bir ventilasyon

bas›nçlarda etkin gaz de¤ifliminin sa¤lanmas› amac›yla fizyolojik olma-

modu. Hastan›n solunumu ayarlanan de¤erin alt›na düflerse cihaz ek ne-

yan solunum say›lar› (180-900/dk) ve anatomik ölü boflluktan düflük ti-

fesler verir.

dal hacimle (1-3 cc/kg) hastan›n ventile edildi¤i yöntem.
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‹ngilizce-Türkçe dizin

abdominal compartment
syndrome
absorbtion atelectasis
acceleration-deceleration
injury
acidosis
activated charcoal
acute abdomen
acute lung injury (ALI)
acute physiology and chronic
health evaluations
(APACHE) score
acute renal failure
acute respiratory distress
syndrome (ARDS)
acute respiratory failure
acute tubuler necrosis
adaptive support ventilation
(ASV)
Advanced Trauma Life
Support (ATLS)
aerosol therapy
agitation
agony
air embolism
air leak syndromes
air trapping
airflow resistance
airway
alkalosis
Allen’s test
allergic reactions
alveolar arterial oxygen
gradient (A-a gradient)
alveolar capillary membrane
alveolar hypoxia
alveolar minute ventilation
alveolar partial pressure of
oxygen (PaO2)
ambulatory
analgesia
anaphylactoid reaction
anesthesia
angioedema
anion gap
anisocoria
anoxia
anticoagulation
anticonvulsants
antidote

kar›n içi bas›nç art›fl›
sendromu
emilim atelektazisi
akselerasyon-deselerasyon
hasar›
asidoz
aktif kömür
akut bat›n
akut akci¤er hasar›
APACHE skorlamas›

akut böbrek yetersizli¤i
akut solunum s›k›nt›s›
sendromu
akut solunum yetersizli¤i
akut tübüler nekroz
adaptif destek ventilasyonu
travmal› hastada ileri
yaflam deste¤i
aerosol tedavisi
ajitasyon
agoni
hava embolisi
hava kaça¤› sendromu
hava hapsi
hava ak›m› direnci
hava yolu
alkaloz
Allen testi
alerjik reaksiyon
alveoler arteriyel oksijen
fark›
alveoler kapiler membran
alveoler hipoksi
alveoler dakika ventilasyonu
alveoler parsiyel oksijen
bas›nc›
ayaktan tedavi
analjezi
anafilaktoit reaksiyon
anestezi
anjioödem
anyon aç›¤›
anizokori
anoksi
p›ht›laflmama
antikonvülsanlar
panzehir

antiseptic
antivenin
anuria
anxiety
apathy
apnea
apnea test
apneustic breathing
arrhythmia
arterial blood gases
arterial blood pressure
arterial-mixed venous oxygen
content difference (AvDO2)
artificial airways
asphyxia
aspiration pneumonia
assist-control ventilation
asystole
ataxic breathing
atrial fibrillation
atrial flutter
auto positive end expiratory
pressure (auto-PEEP)
automatic external defibrillator
AVPU scale
azotemia
bag-and-mask ventilation
ballistic trauma
barbiturate coma
barotrauma
basal metabolic rate (BMR)
base excess
basic life support (BLS)
basilar skull fracture
bi-level positive airway
pressure (BIPAP)
blind nasotracheal intubation
blunt trauma
bradypnea
brain death
brain insult
breath holding spells
bronchial hyperactivity
bronchoalveolar lavage
bronchoconstriction
bronchodilators
bronchoscopy
burnout
capillar transit time
capillary blood flow (Qc)

mikropk›ran
antivenin
anüri
anksiyete
apati
apne
apne testi
apneik solunum
aritmi
arteriyel kan gaz›
arteryel kan bas›nc›
arteriyel-kar›fl›k venöz
oksijen içeri¤i fark›
yapay hava yollar›
asfiksi
aspirasyon pnömonisi
yard›ml›-kontrollü solunum
asistol
ataksik solunum
atriyal fibrilasyon
atriyal flatter
oto pozitif ekspiryum sonu
bas›nç (oto-PEEP)
otomatik harici defibrilatör
USAY skorlamas›
azotemi
balon-maske solunumu
balistik travma
barbitürat komas›
barotravma
bazal metabolik h›z
baz fazlal›¤›
temel yaflam deste¤i
kafatas› taban› k›r›¤›
iki sevyeli pozitif hava
yolu bas›nc›
kör nazotrakeal entübasyon
künt travma
bradipne
beyin ölümü
beyin etkilenmesi
nefes tutma ata¤›
bronfliyal hiperaktivite
bronkoalveoler lavaj
bronkokonstrüksiyon
bronkodilatatör
bronkoskopi
tükenmifllik
kapiller geçifl zaman›
kapiller kan ak›m›
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capillary leak syndrome
capillary permeability
capillary refill time
capnography
carbon dioxide partial pressure
carboxyhemoglobinemia
cardiac arrest
cardiac failure
cardiac index (CI)
cardiac output (CO)
cardiac tamponade
cardiogenic pulmonary edema
cardiogenic shock
cardiopulmonary bypass
cardiopulmonary
resuscitation (CPR)
cardioversion
carotid sinus massage
catecholamine resistant shock
catheter related sepsis
central neurogenic
hyperventilation
central reflex hyperpnea
central sleep apnea
central venous pressure (CVP)
cerebral blood flow
cerebral contusion
cerebral herniation
cerebral oedema
cerebral perfusion pressure
cerebral resusitasyon
cerebral salt wasting
cervical collar
charcoal haemoperfusion
chelation therapy
cherry-red skin
chest compression
chest drainage
chest physiotherapy
Cheyne-Stokes breathing
child abuse
chin-lift maneuvers
chronic hypoxemia
circulation
CIWORA (cervical injury)

cluster breathing
coagulopathy
cold injury
cold shock
colic
collapse
colloid
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kapiller kaç›fl sendromu
kapiller geçirgenlik
kapiller geri dolum zaman›
kapnografi
karbondioksit k›smi bas›nc›
karboksihemoglobinemi
kalp durmas›
kalp yetersizli¤i
kardiyak indeks
kardiyak debi
kardiyak tamponat
kardiyojenik pulmoner ödem
kardiyojenik flok
kardiyopulmoner baypas
kardiyopulmoner
canland›rma
kardiyoversiyon
karotit sinus masaj›
katekolamin dirençli flok
kateter ilflikili sepsis
santral nörojenik
hiperventilasyon
santral refleks hiperpne
santral uyku apnesi
santral venöz bas›nç
serebral kan ak›m›
serebral kontüzyon
serebral f›t›klaflma
serebral ödem
serebral perfüzyon bas›nc›
serebral canland›rma
serebral tuz kayb›
servikal boyunluk
aktif kömürle
hemopefüzyon
flelasyon tedavisi
viflne k›rm›z›s› deri
gö¤üs bas›s›
gö¤üs drenaj›
ggö¤üs fizyoterapisi
Cheyne-Stokes solunum
çocuk istismar›-örselenme
çene kald›rma manevras›
kronik hipoksemi
dolafl›m
radyografik anormallik
olmaks›z›n servikal
yaralanma
küme solunum
koagülopati
so¤uk yaralanmas›
so¤uk flok
kolik
kollaps
kolloit

colloid oncotic pressure
colonization
coma
combitube
compensated metabolic acidosis
compensated metabolic alkalosis
compensated respiratory acidosis
compensated shock
compliance
concussion
confusion
congenital central
hypoventilation
congestion
congestive heart failure
cconsciousness
continious renal replacement
therapy (CRRT)
continuous arteriovenous
hemofiltration (CAVH)
continuous positive airways
pressure (CPAP)
continuous venovenous
hemofiltration (CVVH)
convulsion
cooling
cor pulmonale
core temperature
cost effective care
cricoid pressure
cricothyroidotomy
cricothyrotomy
critical illness neuropathy
critically ill patient
crush syndrome
crystalloid
Cushing sign
cutdown
cutis marmorata
cyclic vomiting
cytotoxic cerebral edema
dead space ventilation
decelaration injury
decerebrate posturing
decorticate posturing
decreased venous return
deep venous thrombosis
defibrillation
dehydration
diastolic dysfunction
diastolic pressure
diastolic pressure time index
difficult airway
diffuse alveolar damage

kolloit onkotik bas›nç
kolonizasyon
koma
kombi tüp
kompanse metabolik asidoz
kompanse metabolik alkaloz
kompanse solunumsal asidoz
kompanse flok
komplians
konküzyon
konfüzyon
do¤ufltan santral
hipoventilasyon
konjesyon
konjestif kalp yetersizli¤i
bilinç
sürekli renal replasman
tedavisi
sürekli arteriovenöz
hemofiltrasyon
sürekli pozitif hava yolu
bas›nc›
sürekli venövenöz
hemofiltrasyon
konvülziyon
so¤utma
kor pulmonale
iç ›s›
maliyet etkin bak›m
krikoid bas›nç
krikotiroidotomi
krikotirotomi
kritik hastal›k nöropatisi
kritik hasta
crush sendromu
kristaloid
Cushing bulgusu
ven kesisi
mermer deri
döngüsel kusma
sitotoksik beyin ödemi
ölü boflluk ventilasyonu
negatif ivmelenme hasar›
deserebre durufl
dekortike durufl
azalm›fl venöz dönüfl
derin ven trombozu
defibrilasyon
dehidratasyon
diyastolik fonksiyon
diyastolik bas›nç
diyastolik bas›nç zaman
indeksi
zor hava yolu
yayg›n akci¤er hasar›
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diffuse axonal injury
diffuse brain swelling
disseminated intravascular
coagulation
dissociative shock
distributive shock
disturbed child
do not resuscitate
patients
donation of organs for
transplantation
drowning
dynamic compliance
dynamic pulmonary
hyperinflation
dysrhythmia
electrical injury
electromechanical dissociation
emergency
emergency tracheal intubation
encephalopathy
end expiratory airway
pressure
end of life care
end-diastolic volume
end-expiratory lung volume
endobrocnhial intubation
endotoxin
endotracheal intubation
endotracheal tube (ETT)
end-tidal carbon dioxide
enteral nutrition
esophageal intubation
exchange transfusion
expiratory positive airway
pressure (EPAP)
extracorporeal life support
(ECLS)
extracorporeal liver assist
device (ELAD)
extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO)
family centered care in PICU
febrile convulsion
Fick method
flail chest
fluid-refractory shock
focused abdominal
sonography for trauma
(FAST)
food poisoning
fraction of inspired oxygen
(FiO2)

yayg›n aksonal hasar
beyinde yayg›n geniflleme
yayg›n damar içi
p›ht›laflmas›
disosiyatif flok
da¤›l›msal flok
örselenmifl çocuk
yeniden canland›rma
yap›lmayacak hasta
organ ba¤›fl›
bo¤ulma
dinamik komplians
dinamik pulmoner
hiperinflasyon
ritim bozuklu¤u
elektrik yaralanmas›
elektromekanik disosiasyon
acil
acil trakeal entübasyon
ensefalopati
ekspiryum sonu hava yolu
bas›nc›
terminal hasta bak›m›
diastol sonu hacmi
ekspiryum sonu akci¤er
hacmi
endobronfliyal entübasyon
endotoksin
endotrakeal entübasyon
endotrakeal tüp
soluk sonu karbondioksit
bas›nc›
enteral beslenme
özofagus entubasyonu
kan de¤iflimi
ekspiratuvar pozitif hava
yolu bas›nc›
vücut d›fl›ndan hayat
deste¤i
vücut d›fl›ndan karaci¤er
destekleme cihaz›
vücut d›fl›ndan
okijenasyon deste¤i
aile merkezli yo¤un bak›m
ateflli havale
Fick metodu
yelken gö¤üs
s›v›ya dirençli flok
travmaye yönelik bat›n
ultrasonografisi
besin zehirlenmesi
solunan havadaki oksijen
konsantrasyonu

frostbite
fulminant liver failure
functional residual capacity
gastric lavage
gastrointestinal
decontamination
gastrostomy
Glasgow coma scale
goal directed therapy
greenstick fracture
haemodialysis
haemoglobinuria
haemoperfusion
Harris-Benedict equation
head tilt chin lift maneuver
head trauma
heart lung ineractions
heat stroke
Heimlich maneuver
helium-oxygen (heliox)
hemofiltration
hemolysis
hemothorax
Henderson-Hasselbalch
equation
heparin-induced
thrombocytopenia
hepatic coma
hepatopulmoner syndrome
hepatorenal syndrome
Hering-Breuer reflex
high frequency jet ventilation
(HFJV)
high frequency oscillation
ventilation (HFOV)
high frequency positive
pressure ventilation
(HFPPV)
home respiratory care
humidification
hyperbaric oxygen therapy
hypercapneic respiratory failure
hypercapnia
hypercatabolism
hypercyanotic spells
hyperinflation
hypermetabolic stress response
hyperoxia
hyperoxia test
hyperpnea
hypertensive encephalopathy

so¤uk ›s›rmas›
ani geliflen karaci¤er
yetersizli¤i
kalan ifllevsel hacim
mide y›kama
mide ba¤›rsak temizlenmesi
mide a¤›zlaflt›r›lmas›
Glasgow koma skalas›
hedefe yönelik tedavi
yafl agaç k›r›¤›
hemodiyaliz
hemoglobinuri
hemoperfüzyon
Harris Benedict denklemi
bafl geri çene ileri
manevras›
kafa travmas›
kalp akciger etkilesmesi
s›cak çarpmas›
Heimlich manevrasi
helyum-oksijen
hemofiltrasyon
hemoliz
hemotoraks
Henderson-Hasselbalch
denklemi
heparinle uyar›lan
trombositopeni
hepatik koma
hepatopulmoner sendrom
hepatorenal sendrom
Hering-Breuer refleksi
yüksek frekansl› jet
ventilasyon
yüksek frekansl› sal›n›ml›
ventilasyon
yüksek frekansl› pozitif
bas›nçl› ventilasyon
evde solunumla iliflkili
hasta bak›m›
nemlendirme
hiperbarik oksijen tedavisi
hiperkapneik solunum
yetersizli¤i
hiperkapni
hiper katabolizm
hipersiyanotik ataklar
afl›r› havalanma
hipermetabolik stres yan›t›
hiperoksi
hiperoksi testi
hiperpne
hipertansif ensefalopati
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hypertensive urgency
hyperthermia
hypertonia
hypertonic dehydration
hyperventilation
hypervolemia
hypnotics
hypocarbia
hypoksic ischemic
encephalopathy
hypoperfusion
hypopnea
hypotonic dehydration
hypoventilation
hypovolaemic shock
hypovolemia
hypoxemia
hypoxemic hypoxia
hypoxia
ICU psychosis
inborn error of metabolism
indirect calorimetry
infantile colic
inhalation injury
inhaled nitric oxide (iNO)
inodilator
inotropic therapy
inspiratory positive airway
pressure (IPAP)
inspiratory reserve volume
inspiratory stridor
inspiratory time
intensive care unit (ICU)
intermittent mandatory
ventilation
intermittent mandatory
ventilation (IMV)
intermittent positive pressure
breathing (IPPB)
intermittent positive pressure
ventilation (IPPV)
intestinal obstruction
intra-abdominal pressure
intracranial hemorrhage
intracranial pressure
intraosseous therapy
intrathoracic pressure
intraventricular hemorrhage
inverse ratio ventilation (IRV)
irritability
ischemia
jaw-thrust maneuvers
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hipertansif acil
hipertermi
hhipertoni
hipertonik dehidratasyon
hfl›r› solutma
hfl›r› s›v› yüklenmesi
hipnotikler
hipokarbi
hipoksik iskemik
ensefalopati
hipoperfüzyon
hipopne
hipotonik dehidratasyon
hipoventilasyon
hipovolemik flok
hipovolemi
hipoksemi
hipoksemik hipoksi
hipoksi
yo¤un bak›m psikozu
do¤ufltan metabolizma
bozuklu¤u
dolayl› yoldan kalori
ölçümü
yenido¤an›n koli¤i
inhalasyon hasar›
solunum yoluyla nitrik
oksit uygulamas›
inodilatör
inotropik tedavi
inspiratuvar pozitif hava
yolu bas›nc›
inspiratuar rezerv volüm
inspiratuar sitridor
soluk alma süresi
yo¤un bak›m ünitesi
aral›kl› zorunlu
ventilasyon
aral›kl› zorunlu solutma
aral›kl› pozitif bas›nçl›
solutma
aral›kl› pozitif bas›nç
ventilasyon
ba¤›rsak t›kan›kl›¤›
kar›n içi bas›nç
kafa içi kanama
kafa içi bas›nc›
kemik içi tedavi
gö¤üs içi bas›nç
ventrikül içi kanama
ters orant›l› ventilasyon
irritabilite
iskemi
çene itme manevras›

Kussmaul's respiration
lactic acidosis
laryngeal mask airway (LMA)
laryngospasm
lethargy
lower airway obstruction
lung compliance
lung protective ventilation
lung recruitment maneuver
lung volumes
malignant hypertension
malpractice
mandatory minute volume
ventilation
massive transfusion
maximum voluntary
ventilation (MVV)
mean airway pressure (MAP)
mean arterial pressure (MAP)
mean circulatory pressure
mean pulmonary artery
pressure (MPAP)
mechanical ventilation
meningismus
mental disability
metabolic acidosis
metabolic alkalosis
metabolic emergencies
mixed respiratory failure
mixed venous oxygen
saturation
monitoring
multiple organ dysfunction
syndrome
multiple trauma
myoglobinuria
nasal CPAP
nasal flaring
nasal masks
nasogastric intubation
nasogastric lavage
nasogastric suctioning
nasopharyngeal airway
nasotracheal intubation
needle cricothyroidotomy
negative inspiratory force
(NIF)
negative pressure ventilation
nerve block
neurogenic shock
neuroleptic malignant syndrome
nitrogen balance
non-accidental trauma
non-invasive monitoring

Kussmaul solunumu
laktik asidoz
laringeal hava yolu maskesi
laringospazm
letarji
alt hava yolu t›kan›kl›¤›
akci¤er komplians›
akci¤er koruyucu
ventilasyon
akci¤eri açma manevras›
akci¤er hacimleri
habis hipertansiyon
malpraktis
zorunlu dakika volümlü
solunum
masif transfüzyon
maksimum istemli
ventilasyon
ortalama hava yolu bas›nc›
ortalama arteriyel bas›nç
ortalama dolafl›m bas›nc›
ortalama pulmoner arter
bas›nc›
mekanik ventilasyon
meningismus
zeka k›s›tl›l›¤›
metabolik asidoz
metabolik alkaloz
metabolik aciller
miks solunum yetersizli¤i
miks venöz oksijen
satürasyonu
gözlem
çoklu organ yetersizlik
sendromu
çoklu travma
miyoglobinüri
nazal CPAP
burun kanad› solunumu
nazal maske
nasogastrik entübasyon
mide lavaj›
nazogastrik aspirasyon
nazofaringiyal hava yolu
nazotrakeal entübasyon
i¤ne krikotirotomi
negative inspratuvar güç
negatif bas›nçl› ventilasyon
sinir blo¤u
nörojenik flok
nöroleptik habis sendrom
nitrojen dengesi
istemli travma
invaziv olmayan gözlem
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non-invasive ventilation
non-rebreathing oxygen mask
normocapnia
nasopharyngeal airway
nosocomial infections
obstructive shock
obstructive sleep apnea
syndrome (OSAS)
occult bacteremia
oliguria
open lung ventilation
open pneumothorax
open unit model of care
oral rehydration therapy
organ failure
organ transplantation
orogastric intubation
oropharyngeal airway
osmolality
osmolar gap
osmotic agents
osmotic diuresis
osmotic pressure
otoregulation
oxygen consumption
oxygen content in the
pulmonary vein
oxygen content of arterial (CaO2)
oxygen delivery
oxygen extraction ratio
oxygen hood
oxygen mask
oxygen saturation in the
pulmonary artery
oxygen saturation in the
pulmonary vein
oxygen saturation in the
subclavian vein
oxyhemoglobin
oxyhemoglobin dissociation
curve
pacemaker
papilledema
paracentesis
paradoxic pupil reaction
paralytic ileus
parenteral nutrition
partial rebreathing oxygen
mask
patient triggered ventilation
(PAV)
peak airway pressure

invaziv olmayan ventilasyon
geri solumas›z oksijen
maskesi
normokapni
nazofaringeal hava yolu
hastane kaynakl›
infeksiyonlar
obstrüktif flok
obstrüktif uyku apne
sendromu
gizli bakteriyemi
oligüri
aç›k akci¤er ventilasyonu
aç›k pnömotoraks
aç›k ünite modeli yo¤un
bak›m hizmeti
oral rehidratasyon tedavisi
organ yetersizli¤i
organ nakli
orogastrik entübasyon
orofaringeyal havayolu
osmolalite
oosmolar aç›k
osmotik ajanlar
osmotik diürez
osmotik bas›nç
otoregülasyon
oksijen tüketimi
pulmoner ven oksijen
içeri¤i
arteriyel oksijen içeri¤i
oksijen sunumu
oksijen çekme oran›
oksijen bafll›¤›
oksijen maskesi
pulmoner arter oksijen
satürasyonu
pulmoner ven oksijen
satürasyonu
subklaviyen ven oksijen
satürasyonu
oksihemoglobin
oksihemoglobin ayr›lma
e¤risi
h›z/ritim belirleyici
papil ödemi
parasentez
paradoksik pupil cevab›
paralitik ileus
parenteral beslenme
k›smi geri solumal› oksijen
maskesi
hasta tetiklemeli
ventilasyon
hava yolu tepe bas›nc›

peak expiratory flow rate
peak inspiratory pressure (PIP)
pediatric advanced life
support (PALS)
pediatric intensive care unit
(PICU)
pediatric intensive care unit
mortality score (PIM)
pediatric logistic organ
dysfunction
pediatric risk of mortality
score (PRISM)
pediatric travma score
pemissive hypercapnia
penetrating trauma
perfusion
pericardial effusion
pericardial knock
pericardiocentesis
periodic breathing
peripheral perfusion
peripherally inserted central
catheter (PICC)
peripherial cyanosis
peritoneal dialysis
peritoneal lavage
persistent pulmonary
hypertension
pH
plasmafiltration
plasmapheresis
plateau pressure
pneumomediastinum
pneumoperitoneum
pneumothorax
poisindex
poisoning
positive airway pressure
positive end expiratory
pressure (PEEP)
positive pressure ventilation
postconcussion syndrome
postextubation stridor
postresuscitation syndrome
posttraumatic stress disorder
prehospital care
pressure controlled ventilation
pressure flow loop
pressure regulated volume
control ventilation (PRVC)
pressure support ventilation
(PSV)
pressure volume area

ekspiratuvar tepe ak›m h›z›
tepe inspiratuvar bas›nç
pediatrik ileri yaflam
deste¤i
pediatrik yo¤un bak›m
ünitesi
pediatrik yo¤un bak›m
ünitesi mortalite skoru
pediatrik lojistik organ
yetersizli¤i skoru
pediatrik ölüm riski skoru
pediatrik travma skoru
izinli hiperkapni
delici travma
kanlanma
perikart efüzyonu
perikardiyal vuru
perikardiyosentez
periyodik soluma
çevresel dolafl›m/kanlanma
periferden tak›lan santral
kateter
periferik siyanoz
periton diyalizi
periton y›kanmas›
sebat eden akci¤er bas›nc›
yüksekli¤i
pH
plasma filtrasyonu
plazmaferez
plato bas›nc›
pnömomediasten
pnömoperiton
pnömotoraks
zehir dan›flma program›
zehirlenme
pozitif hava yolu bas›nc›
pozitif ekspiryum sonu
bas›nc›
pozitif bas›nçl› ventilasyon
kafa sars›nt›s› sendromu
ekstübasyon sonras› stridor
yeniden canland›rma
sonras› sendromu
travma sonras› stres
rahats›zl›¤›
hastane öncesi bak›m
bas›nç kontrollü ventilasyon
bas›nç-ak›m döngüsü
bas›nç ayarl› hacim
kontrollü ventilasyon
bas›nç destekli ventilasyon
bas›nç hacim bölgesi
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pressure volume loop
primary pulmonary hypertension
primary survey
prone positioning
proportional assist ventilation
prosedural sedation
pseudotumor cerebri
pulmonary artery catheter
pulmonary artery diastolic
pressure
pulmonary artery mean
pressure
pulmonary artery occlusion
pressure (PAOP)
pulmonary artery wedge
pressure (PAWP)
pulmonary capillary filtration
pressure
pulmonary capillary wedge
pressure (PCWP)
pulmonary compliance
pulmonary contusion
pulmonary edema
pulmonary embolism
pulmonary function tests
pulmonary hemorrhage
pulmonary hypertension
pulmonary vascular
resistance
pulse oximetry
pulse pressure
pulseless arrest
pulseless electrical activity
pulseless VT
pulsus alternans
pulsus paradoxus
purpura fulminans
rapid sequence entubation
rapid sequence induction
reactive airway disease
reanimation
red eye
rehabilitation
reintubation
renal replacement therapy
reperfus›on injury
rescue breathing
residual volume
respiratory acidosis
respiratory alkalosis
respiratory distress
respiratory effort
respiratory failure
resting energy expenditure
resuscitation
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bas›nç volüm halkas›
birincil pulmoner hipertansiyon
ön de¤erlendirme
pron pozisyonu
orant›l› yard›ml› ventilasyon
prosedür sedasyonu
psödotümör serebri
pulmoner arter kateteri
pulmoner arter diyastolik
bas›nc›
pulmoner arter ortalama
bas›nc›
pulmoner arter oklüzyon
bas›nc›
pulmoner arter k›st›rma
bas›nc›
pulmoner kapiller
filtrasyon bas›nc›
pulmoner kapiller k›st›rma
bas›nc›
pulmoner kompliyans
akci¤er ezilmesi
akci¤er ödemi
akci¤er embolisi
akci¤er ifllev testleri
akci¤er kanamas›
pulmoner hipertansiyon
pulmoner vasküler direnç
nab›z oksimetre
nab›z bas›nc›
nab›zs›z arrest
nab›zs›z elektrik aktivitesi
nab›zs›z ventriküler taflikardi
alternan nab›z
paradoks nab›z
purpura fulminans
h›zl› ard›fl›k entübasyon
h›zl› ard›fl›k indüksiyon
reaktif hava yolu hastal›¤›
reanimasyon
k›rm›z› göz
rehabilitasyon
reintübasyon
renal replasman tedavisi
reperfüzyon zararlanmas›
kurtar›c› solunum
rezidüel volüm
solunumsal asidoz
solunumsal alkoloz
solunum s›k›nt›s›
solunum çabas›
solunum yetersizli¤i
bazal enerji tüketimi
canland›rma

retrograde intubation
rhabdomyolysis
right ventrcular stroke work
index (RVSWI)
rigor mortis
rule of nines
sedation
Seldinger technique
Sellick maneuver
sepsis
septic shock
sexual abuse
shaken baby syndrome
shallow breathing index
shock
sick euthyroid syndrome
sick sinus syndrome
sinus bradycardia
sinus tachycardia
smoke inhalation
spontaneous
pneumomediastinium
spontaneous ventilation
standardized lenght of stay
ratio (SLOSR)
standardized mortality ratio
(SMR)
status asthmaticus
status epilepticus
stress ulceration
stridor
stroke volume
stupor
subaracchnoid hemorrhage
subcutaneous emphysema
subdural hematoma
subluxation
sudden infant death syndrome
suicide
superior vena cava syndrome
supportive treatment
supraventricular tachycardia
(SVT)
Swan-Ganz catheterisation
syncronized intermittent
mandatory ventilation (SIMV)
syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone
secretion (SIADH)
systemic arterial oxygen
content (CaO2)
systemic inflammatory
response syndrome (SIRS)
systemic oxygen saturation
(SaO2)

retrograd entübasyon
rabdomiyoliz
sa¤ ventrikül at›m gücü
indeksi
ölüm kat›l›¤›
dokuzlar kural›
sedasyon
Seldinger tekni¤i
Sellick manevras›
sepsis
septik flok
cinsel istismar
sars›lm›fl bebek sendromu
yüzeyel solunum indeksi
flok
hasta ötiroid sendromu
hasta sinüs sendromu
sinüs bradikardisi
sinüs taflikardisi
duman inhalasyonu
spontan
pnömomediastinum
spontan ventilasyon
standart hastanede kal›fl
süresi
standart ölüm oran›
status astmatikus
status epileptikus
stres ülseri
stridor
at›m volümü
stupor
subaraknoit kanama
subkutanöz amfizem
subdural hematom
sublüksasyon
ani bebek ölümü sendromu
öz k›y›m
superior vena kava sendromu
destekleyici tedavi
supraventriküler taflikardi
Swan-Ganz kateteri
senkronize aral›kl› zorunlu
solunum
uygunsuz antidiüretik
hormon sendromu
sistemik arteriyel oksijen
içeri¤i
sistemik inflamatuvar
yan›t sendromu
sistemik oksijen
satürasyonu
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systemic vascular resistance
(SVR)
systemic venous oxygen
saturation
tension pneumothorax
terminally ill
third spacing
thoracentesis
thromboembolism
thrombolytic therapy
thrombophlebitis
thrombosis
thyroid storm
tidal volume
Todd paralysis
torsades de pointes
total lung capacity
total minute ventilation
toxic erythema
toxic shock syndrome
toxic-metabolic
encephalopathy
toxidrome
toxin
tracheal stenosis
tracheamalasia
tracheoesophageal fistula
tracheostomy
transfusion
transfusion reaction
translaryngeal intubation
trauma
triage
tube thoracostomy
tumor lysis syndrome
turgor
ultrafiltration
uncal herniation
uncompensated shock
upper airway obstruction
upper gastrointestinal bleeding
urinary acidification
urinary anion gap
urine alkalization
vagal stimulation

sistemik damar direnci
sistemik venöz oksijen
satürasyonu
tansiyon pnömotoraks
terminal hasta
üçüncü boflluk
torasentez
tromboemboli
trombolitik tedavi
tromboflebit
tromboz
tiroit krizi
soluk hacmi
Todd paralizisi
torsades de pointes
toplam akci¤er kapasitesi
dakika ventilasyonu
toksik eritem
toksik flok sendromu
toksik-metabolik
ensefalopati
toksidrom
toksin
trakeal darl›k
trakeomalazi
trakeoözofageal fistül
trakeostomi
transfüzyon
transfüzyon reaksiyonu
translaringeal entübasyon
travma
triaj
tüp torakostomi
tümör erime sendromu
turgor
ultrafiltrasyon
unkal f›t›klaflma
dekompanse flok
üst solunum yolu t›kan›kl›¤›
üst gastrointestinal kanama
idrar asitlefltirilmesi
idrar anyon aç›¤›
idrar alkalilefltirilmesi
vagal uyar›

Valsalva maneuver
vascular permeability
vasoactive substances
vasodilator
vasogenic edema
vasospasm
vasovagal syncope
vegetative state
venom
venous capacitance
venous congestion
ventilation/perfusion
mismatch
ventilator dyssychrony
ventilator induced
diaphragmatic dysfunction
ventilator-induced lung injury
ventilator-related pneumonia
ventilatory demand
ventilatory support
ventricular fibrillation (VF)
ventricular tachycardia (VT)
vvital capacity
volume assisted ventilation (VAV)
volume assured pressure
support (VAPS)
volume control ventilation
volume cycled inverse ratio
ventilation
volume cycled ventilation
volume overload
volume support ventilation
(VSV)
volume targeted ventilation
volutrauma
warm shock
weaning
wet lung
wheezing
whole bowel irrigation
withdrawal of life-sustaining
treatment
zero end-expiratory pressure
(ZEEP)

Valsalva manevras›
vasküler geçirgenlik
vazoaktif maddeler
vazodilatör
vazojenik ödem
vazospazm
vazovagal senkop
bitkisel hayat
zehir
venöz kapasite
venöz konjesyon
ventilasyon perfüzyon
uyumsuzlu¤u
ventilatörle uyumsuzluk
ventilatöre ba¤l›
diafram yetersizli¤i
ventilatöre ba¤l› akci¤er
hasar›
ventilatör iliflkili pnömoni
ventilatör ihtiyac›
ventilatör deste¤i
ventrikuler fibrilasyon
ventrikuler taflikardi
vital kapasite
hacim destekli ventilasyon
hacim kontrollü bas›nç
deste¤i
hacim kontrollü ventilasyon
hacim döngülü ters orant›l›
ventilasyon
hacim döngülü ventilasyon
volüm yüklenmesi
hacim destekli ventilasyon
hacim hedefli ventilasyon
volütravma
s›cak flok
ventilatörden ay›rma
yafl akci¤er
h›fl›lt›
tüm ba¤›rsak y›kamas›
yaflam destek tedavilerinin
kesilmesi
s›f›r nefes sonu bas›nc›
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Dünyan›n ilk Sözlük Dergisi,
T›bbi sözlüklerden böbrek kelimesinin kidney, afl› kelimesinin vacine diye arand›¤› 2003 y›l›nda, ilk kez Türkçe dizinli t›p terimleri sözlü¤ünü ç›karmak düflüncesiyle yola ç›kt›k. Dr. Aydemir Yalman’›n el vermesiyle, ilk sözlü¤ümüz 2003 Ocak ay›nda Sendrom Dergisi’nin eki
T›bbi Genetik Terimleri Sözlü¤ü olarak ç›kar›ld›. Her ay, bir bilim dal›n›n sözlü¤ü, o bilim dal›n›n uzman› veya uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanarak Sendrom Dergisi’nin eki olarak ç›kar›lmaya devam edildi. Böylece t›bb›n de¤iflik bilim dallar› ile ilgili ilk sözlükler oluflmaya bafllad›.
Üçüncü y›l›n›n sonunda, internet sayfas›yla genifl kitlelerin sözlüklerimize ücretsiz olarak
ulaflmas›n› ve geribildirim alarak daha iyiye varmay› düflündük. U¤ur fiahin’in özenle haz›rlad›¤› www.tipterimleri.com internet sayfas› beklenin çok üstünde ilgi gördü. ‹nternet sayfam›z
2005 y›l› Alt›n Örümcek bilim dal›nda üçüncülük, 2006 y›l› Alt›n Örümcek bilim dal›nda ikincilik ödüllerini kazand›. Böylece Türkiye’de ilk kez bir sözlük internet sayfas› ödüllendirilmifl oldu.
fiüphesiz ödül kazanmak amac›yla bu yola ç›k›lmad› fakat “marifet iltifata tabidir” sözündeki
gibi bizlere güç katt›. Prof. Dr. Erdem Yeflilada’n›n büyük katk›lar›yla Türkiye’nin ilk Eczac›l›k
Terimleri Sözlüklerini planlad›k ve May›s 2006’da Farmasötik Teknoloji Terimleri Sözlü¤ü’nü ç›kard›k.
Prof. Dr. Ayla Bay›k’›n özverili çal›flmalar› ile yine bir ilk gerçekleflti ve 2007 y›l›n›n A¤ustos
ay›nda Cerrahi Hemflirelik Terimleri Sözlü¤ü ç›kart›ld›.
Sözlük serüveninde art›k ba¤›ms›z bir dergi olmay›, Türkiye’nin de¤il dünyan›n ilk Sözlük
Dergisi olmay› hedefliyorduk. Bu konuda Tania Sisa’n›n büyük deste¤ini gördük. Böylece
Sözlük Dergisi’nin ilk say›s›yla karfl›n›zday›z. Bu derginin isim annesi Prof. Dr. Esmeray Acartürk’tür. Türk Dil Kurumu baflkan dan›flman› Prof. Dr. Recep Toparl› ve Türk dilinin duayenlerinden Prof. Dr. Hamza Zülfikar bu çal›flmalar›n bafl›ndan beri yan›m›zda yer alarak büyük katk›larda bulunmufllard›r. Son olarak, maddi ve manevi katk›lar›ndan dolay› Logos Yay›nc›l›k her
türlü takdire lay›kt›r.
Elbetteki bu sözlük serüveni burada bitmeyecek. Önümüzdeki günler, sözlük merkezleri, sözlük enstitüleri, sözlük akademilerine gebedir.
Sözlük meflalesinin nesilden nesile hiç sönmeden, gittikçe büyüyerek ve geliflerek sürmesi dile¤iyle.
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