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Latince “consultati” sözcüğünden
köken almaktadır.  
İ̇ki veya daha fazla hekimin bir araya 

gelerek fikir alışverişi yapması, hasta 
hakkında öneriler sunmasıdır.



• Kliniklerimizde takip ettiğimiz hastalardan çok
daha fazlasını konsültasyon ile takip ediyoruz.

• Yazılı konsültasyon (formal)
• Sözel konsültasyon (informal) 
• Whats up konsültasyon

• Enfeksiyon hastalıkları konsültasyonu;
• Klinik sonuçları iyileştirme, 
• İlaç kullanımını azaltma,
• Antibiyotik direnç gelişimini azaltma,
• Hastanede kalış süresini kısaltma,
• Hastane maliyetini düşürme,



Hematoloji ve Onkoloji Hasta Özellikleri

• Mortalite ve morbiditesi yüksek,
• Acil tedavi gerekir,  
• Uzun ve tekrarlayan hastane yatışları,
• Çok sayıda invaziv işlem öyküsü,
• Silik-atipik enfeksiyon bulguları,
• Ilaç ilişkili olay ile enfeksiyon ayırımı güç,
• Multidispliner ekip çalışması gerekir,
• Laboratuvar ve radyoloji desteği şart,
• Yakın takip !!



Hematoloji ve Onkoloji Ünitelerinde
KonsültasyondaYaşanan Sorunlar



Konsültasyon istenme nedeninin anlaşılamaması,



Konsültasyon istenme nedeni;

BFT 
yüksekliğiEHU onayı

Akut faz
reaktan

yüksekliği?

Antibiyotik
değişikliği?

Taburculuk 
önerisi?

Kültürde 
üreme?

Ateş 
yüksekliği?



Ateş seni çağırıyor…



Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu yazalım…



Hasta klinik bilgilerine ulaşmakta zorlanıyoruz,

• Hastayı takip eden hekime ulaşamama !!!
• Hastanın klinik bilgileri; 

• Servis asistanı
• Servis hemşiresi
• Hasta yakını
• Hasta gözlemi
• Hasta elektronik dosyası



Hasta kaynaklı yaşanan sorunlar,

• Kırılgan ve depresif hastalar.
• Kendilerini ifade edemiyorlar,.
• Sağlık turizmi ya da göçler ile

hasta profili değişti.
• Hastalar türkçe bilmiyor.
• İletişim probemi var.
• ANAMNEZ PROBLEM !!
• MUAYENE PROBLEM !!



Hekimin hastasını kaybetmeye yönelik duyduğu endişe …



Enfeksiyon dışı ateş göz ardı etme,

Kan ürünü transfüzyonu- ateş
İlaç -ateş
Hastalık progresyonu
İnvaziv girişimler
Antibiyotiklere bağlı ateş
Kemoterapi ilişkili ateş



Tedaviye yanıtı beklemeden revizyon isteği,



Klinikten çok laboratuvar ile hasta takibi,



Mükerrer konsültasyon istemi,



Hematoloji hastalarında diğer bir sorun,

Profilaksiler gözden kaçabiliyor.



Gözden kaçan ilaç-ilaç etkileşimleri,

• Linezolid- SSRI …..Serotonin Sendromu
• Posakonazol- PPI…Absorbsiyon
• H2 resep. anta.- Posakonazol düzeyini  
• Siklosporin-Caspofungin düzeyini 
• Sirolimus –Vorikonazol kontrendike
• Posakonazol ve vorikonazol—tirozin

kinaz inh.düzeyini



Konsültan hekime baskı!!



Antibiyotik spektrumu genişletilmesi,
Antifungal eklenmesi isteği,
Antiviral eklenmesi isteği,
PJP için ilaç eklenme isteği, 
Kanıt ve şüphe olmaksızın çoklu ilaç 

kullanımı,
Neyi tedavi ediyoruz ???



Hematolog ya da onkolog

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı

Göğüs hastalıkları uzmanı

Görüntüleme desteği

Laboratuvar desteği



Kanıta dayalı tedaviden çok 
AMPİRİK TEDAVİ 

• Göğüs Hastalıkları
• Trombositopeni bronkoskopi yapılamaz!!!

• Laboratuvar
• CMV PCR                    ya çalışılmıyor,
• Galaktomannan ya da sonuç geç çıkıyor,

• Radyoloji
• Raporlar kafa karıştırıcı
• Klinisyene yardımdan uzak



Konsey

• Hematolog-onkolog
• Enfeksiyon hastalıkları uzmanı
• Radyoloji uzmanı
• Göğüs hastalıkları uzmanı
• Mikrobiyoloji uzmanı
• Patoloji uzmanı
• Gerekirse diğer branş uzmanları

Bu kliniklerde düzenli olarak;



Konsültasyon önerilerinin yapılmaması,

Kültür alınmadan tedavi başlanması,
Görüntüleme tetkiklerinin yapılmaması,
Katater çekilmemesi – değiştirilmesi,
Önerilen bölümüme danışmamak,
Antibiyotik revizyonlarının yapılmaması, 
Antibiyotik dozlarının yanlış verilmesi,
AFR her gün takip edilmesi,



Başlanan tedavinin revizyonunda sıkıntı, 



Taburculuk için baskı, 

• Tedavi süresi dolmadan 
Oral antibiyotik                     Taburcu ?
Paranteral antibiyotik             



Aşılama ile ilgili sorunlar,

• Kök hücre nakil hastalarında sorun yok !!
• Onkoloji hastalarında gözden kaçıyor

• İnfluenza
• Pnömokok
• COVID-19



Diğer bir sorun COVID-19 Hastalığı



COVID-19- hematoloji ve onkoloji hastaları 

 COVID-19 servis yatak kapasiteleri sınırlı,
 Hastalar KOMPLEKS,
 Aldığı tedaviler karışık,
 İlgili hekimin yakın takibi şart,
 Belirlenmiş kurallar şart!!!
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