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Sunum Planı 

 Kanıt Düzeyi  

 Kanıta Dayalı Bakım Yönetimi 

 Sjögren Sendromunda (SS) Tedavi Prensipleri 

 Sjögren Sendromunda (SS) Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Yönetimi 

 

 



Öğrenim Hedefleri  

Sjögren Sendromunda (SS) Kanıta Dayalı 

Hemşirelik Bakım Yönetiminin Öğrenilmesi   
 



KANIT DÜZEYİ 

Tanım: Hastanın en iyi sağlık bakımını alabilmesi için uygulamacıya yol 

göstermek amacıyla sistemil olarak geliştirilmiş bilgi bütünüdür.  

Kanıt Değerlendirme:  

 Klinik kararı vermede kanıtlar önem sırasına göre sıralanır. 

 Kanıtlar geçerlilik ve güvenirlilik düzeylerine göre sırayla ; A,B,C ve D olarak 

sınıflandırılır. 

 A ve B grubu kanıtları genellikle metaanaliz, sistematik derleme ve randomize 

kontrollü çalışmalardan elde edilir. 



KANIT DÜZEYİ  
Kanıt Düzeyleri SIGN kriterleri  

(Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

Kanıt Düzeyi Kanıt Öneri Derecesi 

1a Sistemik gözden geçirme ya da Randomize Kontrollü 

Çalışmanın metaanalizi 

A 

1b En az bir Randomize Kontrollü Çalışma A 

2a Randomizasyon yapılmadan iyi tasarlanmış en az bir 

kontrollü çalışma  

B 

2b İyi tasarlanmış en az bir deneysel çalışma  B 

3 İyi tasarlanmış deneysel olmayan tanımlayıcı çalışma 

(karşılaştırmalı/korelasyon/vaka çalışmaları) 

C 

4 Uzman komite raporları/Otorite görüşü D 



Kanıta Dayalı Bakım Yönetimi 

 Sağlık personelinin bireysel klinik deneyimi ile sistemik taramalar sonucunda 

elde edilen en iyi bilimsel ve klinik kanıtları birleştirerek hastanında tercihleri 

doğrultusunda uygulamada kullanmasıdır. 

 



Sjögren Sendromunda Tedavi Prensipleri 

 Farmokolojik Tedavi  

 Parasempatomimetikler  

 İmmünosupresifler 

 Biyolojik Ajanlar 

 Topikal NSAID’ler  

 Non-Farmokolojik Tedavi  

 Hasta Eğitimi 

 Aşılama 

 Sigara   

 Beslenme  

 Konsepsiyon ve Gebelik 

 Anksiyete ve Kaygı  

 



Ağız Kuruluğu (Kserostomi) 

 Yemek aralarında şekerli yiyecek ve içecek tüketmemek. (KD:4D) 

 Gün boyu su yudumlamak. (KD:4D) 

 Yapay tükrük kullanmak (KD:1B/A) 

 Alkolsüz gargara (Tuzlu su, gliserol, limon ve bikarbonat (KD:4D) 

 Xylitol içerel şekersiz sakız ve pastiller (KD:3C) 

 Diş hekimi ziyareti (3-6 ay) (KD:4A) 

 Yüksek flor içeren diş macunu ile günde iki kez diş fırcalama (KD:1A) 

 

 

 

 

 

 

 



Ağız Kuruluğu (Kserostomi) 

 Flor içeren köpük ve jeller 2/gün (KD:1A) 

 Alkol ve kafeini kesmek, asidik ürünlerden kaçınmak (KD:4D) 

 Ağız ve göz kuruluguna sebep olan ilaçlardan kaçınmak (Antidepresanlar, 

Antihistaminikler, kas gevşeticiler, dekonjestanlar)  

 Yatmadan bir saat önce yemek yemeği kesmek (KD:4D) 

 Diş lekelenmeleri için üç ayda bir maksimum iki hafta alkolsüz klorhexidin 

gargara 2x1 (KD:4D) 

 Oral candida enfeksiyonunda uygun medkal tedavi (KD:4D) 

 Tükrük salgılanmasını parasempatomimetik ilaçlar terçih edilebilir. 

 



Göz Kuruluğu (Keratokonjunktivitis sikka) 

  Güneş gözlüğü  

 Göz çevresi hijyeni  

 Yapay gözyaşı, punktal tıkaç (KD:1b/A)   

 Oda nemlendirici cihaz 

 Klima ve havalandırmalardan kaçınmak  

 Göz kuruluguna sebep olan ilaçlar kesilir (KD:1b/A) 

 Topikal NSAID’ler (Diklofenak, indometazin) (KD:2b/B) 

 Kronik inflamasyonda siklosporin damlaları (KD:1b/A) 

 



Burunda Kuruluk  

 Tuzlu su içeren spreyler (KD:4/D) 



Cilt Kuruluğu (Kseroderma) 

 Sert ve kurutucu sabunlardan kaçınmak 

 Banyo sonrası ve günlük nemlendirme 

 Yüksek faktörlü güneş kremleri 

 Sistemik kurulukta medikal tedavi (KD:4D) 

 Sigaranın bırakılması  

 Hidroksiklorokin (Plequenil) kullanımı  



Vajinal Kuruluk-Cinsel Yaşam-Gebelik 

 Östrojen içerikli krem (KD:1/A) 

 Günlük silikon bazlı kayganlaştırıcı vajinal jel (KD:1/A) 

 Nemlendirme (E vitamini içerikli yağ, Hyoluronik asit içerikli fitil) 

 Sistemik kurulukta parasempatomimetikler (KD:4/D) 

 Gebelikte ; %2 Neonatal Lupus ve Konjenital Kalp Blogu   

 

  

 



Kronik Öksürük 

 Düzenli su içmek (Mukolitik etki) 

 Şekersiz pastil (Boğaz kuruluğu) (KD:3/C) 

 Sigaranın bırakılması  

 



Eklem Tutulumu 

 Sıcak banyo (Artraljide) (KD:4/D) 

 Sıcak pansuman (Artraljide) (KD:4/D) 

 Soğuk pansuman (Artritde) (KD:4/D) 

 Düzenli egzersiz (KD:2b/B) 

 



Periferik Nöropati 

 Extremiteleri aşırı sıcak ve soguktan koruma  

 Kontrast banyo (KD:4/D)  

 



Beslenme 

 Posa ve lift’den zengin diyet  

 Bol sıvı almak, sık sık su içmek  

 Alkol, kafein ve şekerli gıdalardan üzak durmak 

 Gıdaların sıvılarla yumuşatılarak tüketilmesi, 

  Hazır gıda tüketilmemesi 



Aşılama 

 Grip aşısı 

 Zatürre aşısı 



Anksiyete Depresyon ve Yorgunluk 

 Aşırı uyku ve uykusuzluktan kaçınmak  

 Çalışırken kısa molalar vermek 

 Düzenli egzersiz (KD:2b/B) 

 Sjögren Sendromlu hata dernekleri  (KD:4/D) 

 Bilişsel davanış terapisi 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           
 

                    
 

 

       
Teşekkürler 


