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GİRİŞ

u Skleroderma; kronik, otoimmün, sistemik bir bağ 
doku hastalığıdır

u Organların morfolojisinde ve kan damarlarında 
değişikliklerin yanı sıra immün sistem fonksiyonlarında 
da bozulmaya yol açmaktadır



Belirtiler

u Sjögren sendromu şeklinde görülebilir 

u Ağrı 

u Cilt değişiklikleri 

u Hâlsizlik 

u Hastalıklı bölgede kılların dökülmesi 



Belirtiler

u Cilt renginin değişmesi 

u Hastanın elini yumruk yapmada zorlanması

u El, ayak parmaklarında şişme 



BELİRTİLER

u Gastrointestinal sistem tutulmuşsa (En sık özofagus
tutulur.), ileri derecede yutma güçlüğü görülebilir. 

u Ağızda büzüşme, karakteristik yüz ifadesine yol açar. 
Yüzdeki tutulumun sonucu yüzün mimik hareketleri 
neredeyse yapılamaz hâle gelir. Bu durum nedeniyle 
maske yüz olarak isimlendirilir. 

u Kalpte, perikart ve miyokart fibrozu ortaya çıkabilir.



u Genellikle sklerodermalı bir hastanın hastaneye 
yatışının en sık nedenleri arasında ameliyat ve oluşan 
komplikasyonların tedavisi bulunmaktadır. 

u Hemşirelerin bu konuda yeterli donanıma sahip 
olması gerekmektedir



Genel bakım kuralları -1

u Tedavi semptomatik ve destekleyicidir. 

u Tedavide kortikosteroidler, antibiyotikler ve salisilâtlar 
kullanılabilir. 

u Hastaya psikolojik destek verilir. 

u Ağrı kontrolü yapılır, hafif egzersiz programları 
düzenlenir. Hastanın egzersizleri yapmasında 
yardımcı olunur 



Genel bakım kuralları -2

u Hasta sigara kullanıyorsa bırakması yönünde eğitim 
verilir. 

u Cilt ve tırnak bakımına özen gösterilir

u Stresten uzak durulur. 

u Yaşam bulgularını takip edilir.



Genel bakım kuralları -3

u İlaçların zamanında ve uygun dozda alınması 
sağlanır. 

u Hastalarda cilt bakımı önemlidir. Hemşire, cildin 
nemlendirilmesi için doktor istemine uygun yağlı 
kremler kullanır



Cilt bakımına yönelik girişimler: 

u Cildin nemlendirilmesi için lanolinli ve diğer yağlı 
kremler kullanılır 

u Enjeksiyon bölgesi seçiminde özellikle fibröz ve 
skleröz doku olmayan bölgeleri seçilmeli 



Parmak ülserlerine yönelik 
girişimler: 

u Özellikle reynoud fenomeninde önem arz eder 

u Isı ayarlaması iyi yapılmalı

u Hasta yaz aylarında klimadan ve soğuk sudan uzak 
tutulmalı

u Buzdolabı kulanımında eğitim verilmeli (örneğin 
eldiven kullanımı)

u Sigara kesinlikle yasaklanmalı!!!



Gastrointestinal sorunlara yönelik 
girişimler: 

u Sıklıkla özefajial reflü ve özefajit gelişir

u Hastaya az ve sık beslenmesi, yemek sırasında ve 
sonrasında hastanın dik oturmasının sağlanması, 
alkol, kahve, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden 
sakınması konusunda bilgi verilir. Aynı zamanda 
yemeklerden sonra hastanın antiasit alması yararlı 
olabilir.

u Kronik kabızlık veya diare gelişimi olabilir  diyet ve sıvı 
elektrolit dengsine dikkat edilmeli 



Eklemlerle ilgili sorunlar

u Gergin deri ve inflamasyon sonucunda eklem ağrısı, 
sertlik ve şişlik gelişebilir. 

u Uygun egzersiz mümkünse yüzme önerilmeli

u Hidroterapi

u Oluşan inflamasyon azaltılmalı 

u Ve kontraktür gelişmesi önlenmeli



Psikolojik destek

u Özelikle kozmetik sorunlar nedeni ile hastalarda 
bunalım,depresyon, içe kapanma gibi durumlar 
izlenebilir

u Ergen yaş grubuna ait hastalarda kendini 
beğenmeme  oluşan telenjiektazi ve cilt 
problemlerin kalıcı olma korkusu oluşur

u Hastaya  ve ailesi ile iletişim halinde olarak tedavi 
sonrası bunların gerileyeceği ve  bu durumun geçiçi
olduğu  bilgisi verilmeli.



SONUÇ

u Hastalık semptomlarının giderilmesi ve hafifletilmesi 
için önerilen tedavinin düzenli ve sürekli uygulanması 
sklerodermalı hastanın evde bakımında önem 
taşımaktadır. Bu nedenle; reçete edilen ilaçların 
güvenilir ve doğru kullanımının, uygulama 
tekniklerinin, ve izlem prosedürlerinin takibinin 
yapılması eğitimin verilmesi gerekir 

u Doktor-hemşire-aile –hasta iletişiminin sürekli halde 
olması gerekir.
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TEŞEKKÜRLER…


