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İskemik inmenin endovasküler tedavisi sırasında anestezi uygulamaları, COVID-19 
pandemisi sırasında özellik arzetmektedir. Nöroanestezi bilimsel kurulu yönetimi olarak, 
Amerika’da  bu konuda söz sahibi 2 derneğin ortak görüş bildirgesinin çevirisi, sahada çalışan 
“Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlarımızın” ilgisine sunulmuştur. 

 

COVİD-19 Pandemi Sırasında Akut İskemik İnmenin Endovasküler Tedavisinde 
Anestezi Yönetimi: Society for Neuroscience in Anesthesiology & Critical Care 

(SNACC) Konsensus Bildirimi 

 

Özet 
 
COVID-19 pandemisi sırasında akut iskemik inme (Aİİ) için endovasküler tedavinin anestezik 
yönetimi ile ilgili fikir birliğine dayalı uzman (The Society for Neuroscience in Anesthesiology and 
Critical Care) görüşlerinin oluşturulma amacı; 1.hastalar için optimal nörolojik sonuç 2.sağlık 
çalışanları için riski en aza indirmek 3.optimal anestezi tekniği seçimi (Monitörize Anestezi Bakımı 
(MAB) veya genel anestezi (GA)). Kurumlar ve sağlık hizmeti sunucuları, hastaların ve hizmet 
sunucularının güvenliğini sağlamak için mevcut uygulama standartlarını ve kaynak kullanılabilirliğini 
göz önünde bulundurarak bu önerileri yerel ihtiyaçlara en uygun şekilde uyarlamaya teşvik 
edilmektedir. 
 
 Giriş  

Dünya genelinde anestezistler, Covid-19 a bağlı ciddi akut solunum yetmezliği (SARS-Cov2) ile 
uğraşırken Covid-19 vakalarının % 16,4’ünde kardiovaskuler ve serebrovaskuler hastalık, % 5’inde ise  
iskemik inme rapor edilmiştir ve bu akut inme hastalarının endovaskuler tedavi (EVT) gerektirmesi 
muhtemeldir. Ek olarak EVT gerektiren hastalar toplum maruziyetine bağlı SARS-Cov2 için taşıyıcı 
olabilirler. Aİİ’de EVT uygulamalarında anestezi seçimi tartışmalıdır ( GA veya MAB). Randomize 
kontrollü çalışmalar MAB’ne göre GA’nin nörolojik sonuçlar açısından potansiyel avantajlarını 
göstermektedir. Bununla birlikte pratik uygulamalarda önemli  farklılıklar mevcuttur (rutin GA, rutin 
MAB yada her ikisini kullanan diğer merkezlerde ) Esasen EVT için MAB uygulanmakta iken acil 
GA’ye dönüş Covid-19 salgın nedeniyle sağlıkçılar açısından risk oluşturmaktadır. Hastanelerin çeşitli 
alanları arasında hızlı transfer gerekliliği; acil servisler, görüntüleme, müdahale alanları, yoğun bakım 
ve anestezi sonrası bakım üniteleri, enfeksiyon testi için çok az ya da hiç vakit olmaması riski 
arttırmaktadır. Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care (SNACC) tarafından 



daha önceden EVT yönelik konsensüs önerilmiş olsa da Covid-19 salgını sırasında mevcut durumun 
anestezik yönetimi için uzmanlara en iyi kanıtları kullanarak rehber oluşturma gereği doğmuştur.  

Amaç  

Covid-19 sırasında Aİİ’nin endovasküler tedavisinin etkili anestezi yönetimi için güvenli ve güvenilir 
kanıtlar kullanarak fikir birliğine dayalı uzman önerileri sunmak; 
(1) hastalar için en iyi nörolojik sonuçları sağlamak (2) riski en aza indirmek (sağlık profesyonelleri 
için) (3) kaynakların mantıklı kullanımını kolaylaştırmaktır. Fikir birliği oluşturmak amacı ile SNACC 
tarafından Aİİ alanında deneyimli ve stroke konusunda çalışmalar yapan merkezlerde çalışan 
anestezistler seçilerek (Kuzey Amerika, Asya ve Avrupadan temsilciler) bir ekip oluşturulmuştur. 
Onaylanmadan önce nörogirişimsel cerrahi derneği, vasküler ve girişimsel nöroloji derneği, Avrupa 
minimal invaziv derneği, nörolojik terapi ve nörokritik bakım derneğinin onayına sunulmuştur. Bu 
mutabakat Covid-19 salgın sırasındaki önerilerle sınırlıdır. Genel anestezi ilkeleri, uygulamaları ve 
yönetimi sadece pandemi sırasında geçerlidir. Temel öneriler tablo 1’de verilmiştir. 

İlgili  Genel Hususlar 

1. Covid-19, damlacık yoluyla, aeresolerle ve kontamine yüzeylerle yayılma riski yüksek bir viral 
enfeksiyondur. Ayrıca havada uzun süre asılı kalan parçacıklar ile taşındığına dair bir çalışma da 
mevcuttur. 

2. Havada asılı kalmaya yönelik evrensel korunma önlemleri alınmasına rağmen bu önlemlerle ilgi 
yönergeler arasında mutabakat yoktur. 

3. Acil EVT gerektiren Aİİ hastaların Covid-19 testi yapılması pratik değildir bu nedenle bu hastalar 
‘bilinmeyen ’ya da ‘şüpheli ’Covid-19 olabilmektedirler. 

4. Maske ventilasyon, entübasyon, ekstübasyon, havayolu aspirasyonu,  CPR  gibi uygulamalar hasta 
salgılarının, sağlıkçıların  solunum yollarına alınmasına neden olabilmektedir. The American 
Society of Anesthesiologists bu konuya dikkat çekmiştir. 

5. Trakeal tüp kafından kaçaklar, tüpün manipüle edilmesi ve ayrılması, solunum devresi ile 
bağlantının kesilmesi damlacıkların yayılmasına neden olabileceğinden bu işlemlerden mümkün 
olduğunca kaçınılmalıdır. 

6. Hapşırma, çapı 0,5-12 µm olan 40.000 damlacık üretebilir ve bu damlacıklar100 m/s'ye hızla 
yayılabilmektedir, öksürme ise 3000 damlacık üretebilmektedir. Havadaki bu damlacıklar EVT 
öncesi ve sonrası ilgilenen tüm sağlıkçıları etkileyebilmektedir. 

7. Hava yolunu açmak için çene kaldırma manevraları uygulayıcı ve yakınındaki sağlıkçıların havada 
asılı damlacık yoluyla maruziyetine neden olabilmektedir. 

8. Oksijen akış hızlarının arttırılması, hem nasal kanül, hem de yüz maskesi ile aerosol dağılımını 
artırır. Yüksek akımlı oksijen desteği altında spontan soluyan hastadan yayılan aeresollerın sağlık 
çalışanlarında  Covid -19 maruziyetine neden olabilmektedir. 

9. Hastanın ağız ve burnunu cerrahi maske aracılığı ile örtmek öksürme sırasında aeresol mesafesini 
azaltarak sağlıkçıların maruziyetini azaltabilir. 

10. EVT sırasında hastanın öksürmesi, hem   işlemde harekete bağlı damarsal  komplikasyon hem de 
yakın temaslı çalışan anestezi ve girişimsel ekibinin damlacık maruziyetine neden olmaktadır. 



11. EVT sırasında Kontrolsüz bir durumda MAB'dan GA'ya dönüşme aerosol kontaminasyonu riski 
göz önüne alındığında istenmeyen bir durumdur. 

12. Randomize kontrol çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak, GA, Aİİ için EVT sonrası 
nörolojik sonuçlar için MAB'dan daha düşük değildir ve hemodinamik stabilite korunduğu sürece 
daha iyi nörolojik sonuçlarla ilişkili olabilir. 

13. EVT alanın dışında tüm Covid-19 pozitif hastaların entubasyonu gerekmez. Uygulama sırasında 
sağlıkçıların enfeksiyon riski kişisel koruyucu ekipman kullanılarak azaltılabilmektedir. 

14. Pandemiler süresince mekanik ventilatör ve kişisel koruyucu ekipman (KKE) gibi kaynaklar 
sınırlı olabilmektedir. 

15. Çok istenmemekle birlikte salgın gibi benzeri görülmemiş durumlarda uygulamalar ve iş 
akışındaki değişiklikler, esneklik ve dikkatli değerlendirme gerektirmektedir. Pandemi 
yönetiminde sağlıkçıların korunması kritik öneme sahiptir. 

 

Anestezi Tekniği Seçimi İçin Öneriler; 

 

 1. EVT için gelen hastalar ‘şüpheli Covid-19 ’veya ‘bilinmeyen Covid-19’ kabul edilmesi ve 
anestezi tekniğinden bağımsız olarak damlacıktan korunma önlemleri alınması önerilmektedir. 
Covid-19 testi EVT’yi geciktirmeyecek şekilde en kısa sürede yapılabilmelidir. Nadir 
vakalarda trombektomi sırasında uygulanan heparin sonrası (acil serviste Covid-19 test 
sırasında nazal çubuk uygulama alanından) burun kanaması olduğu tespit edilmiştir. 
Uygulayıcılar bu ihtimal açısından haberdar edilmelidir. Testin zamanlaması açısından bu 
konuya dikkat edilmelidir. 

 2. Bilinen veya şüpheli Covid-19 hastalarının bakımı , entübasyonu veya aeresol oluşturacak 
işlemleri sırasında anestezist; uygun şekilde  takılmış N95 maske, (uygunluğu test edilmemiş 
maskeler, sakalı olanlar ve testi bozuk maskeliler ) elektrikli hava temizleyici aspiratör 
kullanılmalıdır ( Powered Air Purifier (PAPR). Cerrahi yüz maskeleri ise damlacık iletimine 
karşı korumakla birlikte aeresollere  karşı korumamaktadır.N95 maske yetersizliği maskelerin 
tekrar kullanımını gündeme getirebilmektedir. Ayrıca takma çıkarma yöntemlerine uygun 
olarak cerrahi kep, gözlük, yüz siperi, tulum ve çift eldiven kullanılmalıdır. 

 3. Anestezi tekniği seçimi, hastanın nörolojik ve tıbbi durumunun yanısıra sağlık personelinin  
enfeksiyon riskine göre belirlenmelidir. Trakeal entübasyonun eşiği sunulan duruma göre 
değişecektir; ekipmanın ve personelin bulunabilirliğinden etkilenmesi muhtemeldir. 
Anesteziyolog, MAB’den GA’ye acil  geçiş ile ilgili endişe duymuyorsa GA uygulaması 
azaltılabilir. Sadece sağlık personelinin riskinin azaltılması gerektiği durumlarda GA 
uygulanabilir. Gerçekte entübasyon aeresolizasyonu dolayısıyla maruziyeti arttırabilmektedir. 

 4. Covid-19 pozitif veya şüpheli hastaların hepsi EVT için GA gerektirmez. Çünkü; 

 a. Çoğu Covid-19 pozitif hasta solunum yetmezliği olmadıkça  entübasyon ve mekanik 
ventilasyon gerektirmez. Stabil ve entübe edilmemiş hastalara bakan sağlık 
personelinin enfeksiyon riski KKE ile yönetilebilir. 



 b. Maske ventilasyonu, entübasyon, ekstübasyon, hava yolu müdehaleleri solunum yolu 
salgılarının aerosolizasyonuna dolayısıyla sağlıkçılar ile temasına neden 
olabilmektedir. Hava yolu müdahaleleri  PAPR nin olası kullanımı da dahil  olmak 
üzere hava yoluyla bulaş önlemlerinin alınmasını gerektirir. GA’ye bağlı ek zaman 
gereksinimi işlemin başlama süresini ve revaskularizasyonu geciktirebilmektedir. 

 5. Şekil-1 de Covid-19 pandemisi sırasında EVT işleminde GA / MHT arasında seçim kararı için 
plan özetlenmektedir. 

 6. Pandemi sırasında GA tercih edilen için aşağıdaki kriterler kullanılabilir: 

 a. Bilinen veya şüpheli Covid-19’lu Aİİ hastaları; 

 i. Akut solunum sıkıntısı olan, hipoksemili, yüksek akışlı oksijen gerektiren. 

 ii. Aktif öksürük 

 iii. Havayolunu koruyamamak 

 iv. Aktif kusma 

 b. Posterior sirkülasyon/ dominant serebral hemisfer lezyonları 

 c. Şiddetli inme (National Institutes of Health Stroke Scale [NIHSS] >15) veya GKS <9  

 d. Ajite, koopere olamayan veya  afazik hastalar. 

 7. Covid-19 pandemisi süresince MHT için uygun hasta kriterleri:  

 a. Akut solunum sıkıntısı yada yüksek akış oksijen  gerektiren hipoksemisi olmayanlar, 
aktif öksürme ve kusma olmayanlar, hava yollarını korunabilenler;  

 b. Anteriyor sirkülasyon/ nondominant hemisfer oklüzyonları 

 c. NIHHS<15 GKS>9. 

 8. Entübasyon ve genel anestezi kararı yakın iletişim halinde hızlı bir şekilde 
verilmelidir.(anestezist, girişimci, nörolog ve acil tıp ekibi arasında). İdeal olarak GA 
indüksiyonu ve entübasyon negatif basınçlı odada yapılmalıdır. Ancak  sonraki aşamalardaki 
personelin maruziyetini azaltmak için  entübasyon acil serviste yapılması gerekebilir. Acil 
serviste anestezi indüksiyonunda acil entübasyonun aksine hemodinamik ve ventilasyon 
hedeflerinin sıkı şekilde sürdürülmesine dikkat edilmeli ve en deneyimli kişi tarafından 
yönetilmelidir. Bununla beraber acil serviste entübasyon  lojistik olarak uygun ve güvenli 
kabul edilmemiştir. Negatif basınçlı oda ve girişimsel radyolojı ünitesinde yapılması daha 
güvenilir. 

 9.  Hastanede bulunduğu sırada Aİİ geçiren  ve EVT için GA gerektiren hastalar yukarıdaki 
kriterlere uygun negatif basınçlı odada güvenle entübe edilerek serebral perfüzyon gecikmeleri 
en aza indirmelidir. 

 10. Diğer hastanelerden EVT için transfer alan bazı merkezlerde hastalar bazen acil sağlık 
hizmetleri personeli tarafından, doğrudan girişimsel radyoloji odasına getirilir. Bu gibi 
durumlarda hastanın gerektiğinde anestezi tekniği kararı ve induksiyonun yapılabileceği 
uygun bir negatif basınç bölgesine alması önerilir. 

 11. Entübasyon için girişimsel radyolojı ünitesinin kullanılabileceği durumlar: 



 a. Henüz entube edilmemiş aktif öksürük, solunum sıkıntısı olan, hipoksemık Covid-19 
pozitif hastalar. 

 b. Solunumsal ve nörolojik durumda değişiklik veya işleme bağlı komplikasyon olması 
MAB'dan GA‘ye geçilmesi gereken hastalar. 

 12. Her kurum önerileri iş akışına uygun şekilde düzenlemeli, EVT zamanlaması, çalışanların 
güvenliği, mevcut kaynakların sınırlanmasına yönelik iş akışını oluşturmalıdırlar. 

 

 13. Bilinen / şüphelenilen Covid-19 hastalarda EVT'nin anestezik tedavisi için genel öneriler 
(anestezi tekniğine bakılmaksızın). 

 

 Anestezi yönetimi için daha önce yayınlanmış genel önerilere uyulmalıdır. Aşağıda acil 
müdahale gerektiren hastalarla ilgili bazı özel hususlar bulunmaktadır: 

1. Tüm hastalar için havadan alınan bulaş önlemleri kullanılmalı, personel sayısı azaltılmalı ve tüm 
hastalar potansiyel asemptomatik taşıyıcı kabul edilmelidir. Ciddi enfeksiyon bulgularının 
yokluğunda dahi kurşun gömlekler KKE altına giyilmelidir. 

2. Anestezi tekniğinden bağımsız olarak MAB/ GA hemodinamik stabilite ve oksijenizasyon önerilen 
aralıkta optimize edilmeli ve korunmalıdır. Güncel klavuzlara göre sistolik kan basıncı 140-180 
mmHg arasında tutulmalıdır. Reperfüzyon sonrası kan basıncı değerleri  EVT uygulayıcıları inme 
ekibi ile kararlaştırılmalıdır. Normokapni korunmalı ve inspire edilen oksijen konsantrasyonu  SaO2 

>94 olacak şekilde titre edilmelidir. 

3. Uygulamadaki değişiklikler özellikle GA’ye geçişte, revaskülerizasyondaki gecikmeleri en aza 
indirilmelidir. Müdahaledeki gecikmeler en aza indirilmelidir. 

4. KKE ve PAPR kullanımı ve iş akışındaki değişiklik iletişimde zorluk yaratabilir. Sağlık 
çalışanlarının kendi aralarında ve  hastalarla olan  iletişimlerinde  daha fazla dikkat gerektirir. 

5. Bazı kurumlarda anestezistlerın EVT’ye rutin olarak katılmadığı kabul edilmektedir. Covid-19 
pandemisi sırasında anestezistlerın EVT’ye daha erken dahil edilmesi düşünümelidir. Çünkü acil 
entübasyon, girişimsel radyoloji personelinin aeresollere aşırı maruziyetine neden olabilmektedir. 
Sınırlı personel kaynağı nedeniyle iş gücünü daha iyi planlamak için anestezi ile erken iletişime 
geçilmesi önemlidir. 

 

GA / Entübasyon İçin Öneriler 

Entübasyon ve anestezi yönetimi için daha önce yayınlanmış genel öneriler mevcuttur. Aşağıda acil 
müdahale gerektiren Covid-19 salgını sırasında EVT uygulanan hastalarla ilgili bazı özel hususlar 
bulunmaktadır 

1. Entübasyon için hava kaynaklı bulaş önlemleri kullanılmalıdır. Bunlar arasında düzgün 
takılmış N95 maskeleri / PAPR'ler, gözlükler, yüz siperleri, koruyucu giysiler ve çift 
eldivenler bulunur.  

2. Yukarıda belirtildiği gibi, GA'nin entübasyonu / indüksiyonu, çevreleyen bölgeye göre negatif 
basınca sahip bir izolasyon odasında yapılmalıdır. 



3. Uygulamada, özellikle GA kullanımından kaynaklanan değişiklik nedeniyle serebral 
reperfüzyondaki gecikmeler, temel Covid-19 önlemlerini hesaba katarken en aza 
indirilmelidir. Bilinen veya şüphelenilen bir Covid-19 pozitif hastada entübasyon için hazırlık 
yapıldığı için normal bir entübasyondan daha uzun sürmesi muhtemelse, entübasyonu 
beklerken hemodinamik parametrelerin kesinlikle önerilen aralıkta tutulması önemlidir. 

4. Hava yolu cihazları, ilaçlar (anestezik ve vazoaktif ilaçlar dahil), aspirasyon cihazları, 
ventilatörler ve monitörler anestezi indüksiyonundan önce hazırlanmalıdır. Nörolojik durum, 
hemodinami ve hava yolu değerlendirilmesi hızlı yapılmalıdır. Hemodinamik instabilite 
Covid-19 ilişkili miyokardiyal iskemiye daha büyük risk oluşturabilir. 

5. İyi sıkı maske  ile 5 dakikalık preoksijenasyonun ardından hızlı sekans indüksiyonu 
yapılmalıdır. Hipotansiyondan dikkatle kaçınılmalıdır. Videolaringoskopi kullanılarak 
yapılmalıdır.Vasopresörler ve inotroplar hızlı ulaşılabilir olmalıdır. İki adet ıslak bezin 
hastanın ağzını kapladığı düşünülmektedir. Öksürük refleksi oluşmaması için yeterli doz 
nöromuskuler bloker uygulanmalıdır. 

6. Zor hava yolu yönetiminde kullanılması dışında laringeal maske kullanımından kaçınılmalıdır. 

7. Entübasyondan hemen sonra trakeal tüpe yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtresi 
yerleştirilmelidir. Ayrıca, makinenin kontaminasyonunu önlemek için ekspiratuar devre ve 
anestezi makinesi arasına viral filtreler yerleştirilmelidir. Solunum devreleri her kullanımdan 
sonra dikkatle atılmalıdır. 

8. Aerosolizasyon riski ve çoklu ventilator kontaminasyonu açısından solunum devre 
bağlantılarının kesilmesinden ve ventilatör değişikliğinden kaçınılmalıdır. Pandemi sırasında 
ventilatorlerin yetersizliği nedeniyle anestezi cihazları yoğun bakım ventilatörü olarak 
kullanılabilir. Bazen transport sırasında, trombektomi sırasında ve yoğun bakımda aynı 
ventılatör kullanılmak zorunda olabilir. Anestezi yönetimi için intravenöz anestezi önerilir. 

9. Ventilatörde veya solunum devrelerinde değişiklik gerekiyorsa, bağlantı kesilmesi sırasında 
aerosolizasyonu en aza indirmek için  standart önlemler alınmalıdır. Tüpün dekonnekte 
edilmesi ve klemplenmesi sırasında nefes alınmasını engellemek için nöromuskuler bloker 
uygulanmalıdır. Solunum devresi veya ventilatör değiştirilirken  entübasyon tüpüne hepafiltre 
bağlı kalmalıdır. 

10. Mekanık ventilasyon süresince kapnograf kullanılmalıdır. Hipo ve hiper ventilasyonadan 
kaçınılmalıdır. 

11. Az örnekleme hortumu ayrıca bir HEPA filtresi ile korunmalı ve çıkan gazlar gaz analizörü 
temizlenmeli ve oda havasına dönmesine izin verilmemelidir. 

12. Anestezistlerin fizyolojik hedefleri sürdürmek için en aşina oldukları ilaçları kullanmaya 
devam etmeleri önerilir. 

13. Nasal ve özefagial ısı problarından kaçınılmalı mesane veya cilt sıcaklık takipleri 
önerilmektedir. 

14. GA sonrası ekstübasyon ideal olarak negatif basıncı sahip  bir odada yapılmalıdır. Birçok 
merkezde yoğun bakım ünitesi olmakla birlikte kurumun işleyiş ve akış uygunluğuna bağlı 
olarak anestezi sonrası bakım alanı da mevcuttur. Sedasyon ve nöromuskuler blokaj titre 
edilmeli, extubasyon anestezi uzmanı tarafından yapılmalı, nörolojik ve solunumsal bozulma 
yok ise ektübasyon geciktirilmemeli, standart ekstübasyon kriterleri uygulanmalıdır. Sınırlı 



kaynak kullanım durumlarında hastalar girişimsel radyoloji ünitesinde ekstübe edilmiştir. Bu 
gibi durumlarda ekstübasyonda dikkatli olmalı, öksürük engellenmeli, hava bulaş koruma 
yöntemleri kullanmalıdır. Ekstübasyon sonrası hastaya cerrahi maske takmalı, düşük akış 
oksijen verilmeli Covid-19 negatif durum onaylanana kadar damlacık ve temas önlemlerine 
devam edilmeli. 

 

MAB İçin Öneriler. 

 

1. MAB kullanımı, deneyimli anestezistler ve MAB’dan GA’ ye düşük  dönüşüm oranına sahip 
merkezler için uygundur. Tahmin araçlarının eksikliği veya MAB’dan GA ya dönüşüm için risk 
faktörlerinin varlığı, klinisyenin GA dönüşüm ile ilgili endişesinin varlığı engelleyicidir. 

2. MAB uygulanırken hastaya cerrahi maske takmalı. Cerrahi maske burun kanatlarının üstüne veya 
yüz maskesinin altına yerleştirilir. 

3. Nasal kanül ile oksıjen akış SaO2 >94  olacak en düşük şekilde olmalı. Aerosolizasyonu  minimuma 
indirmek için  oksijen akış hızı 5L/dk dan fazla olmamalı, hastanın hipoksemisi devam ederse GA 
dönüşümü dikkatle düşününülmeli ve varsa ekspiratuar  viral filtreli oksijen maskeleri 
kullanılmalıdır. 

4. Kapnografı MAB sırasında Anesthesia Patient Safety Foundation tarafından sağlanan öneriler 
kullanılarak uygulanabilir. 

5. Sedasyon, airway yada çene manevrası gerektirmeyecek en minimal seviyede olmalı, anestezistler 
MAB esnasında en aşina oldukları farmakolojik ajanları kullanmalıdır. 

6. Aspirasyon gerektiren oral sekresyonların artışı söz konusu ise daha da  dikkatli olunmalıdır. 

7. Anestezi uzmanları gerektiğinde GA'ye güvenli bir şekilde dönüşmeye hazır olmalıdır. 

 

COVID-19 Salgını Sırasında MAB'dan GA'ye Acil Dönüşüm Önerileri 

 

1.  Değişen hasta ve prosedür koşulları nedeniyle GA dönüşüm gerekebilir. Acil durum entübasyonları 
daha yüksek aerosolizasyon ile ilişkili olabilir ve partiküllerin yüksek iletimi olur. 

2. Acil GA dönüşüm gerektiğinde zorunlu olmayan tüm personel entübasyon sırasında odadan 
ayrılmalıdır. Rapid sekans entübasyonu, videolaringoskopi ve havadan alınan bulaş önlemleri 
kullanılarak mevcut en deneyimli kişi tarafından yapılmalıdır. 

3. Planlı bir GA'da olduğu gibi, sistolik kan basıncını> 140 mmHg tutmak için vazopresörler hızla  
ulaşılabilir olmalıdır. Hasta entübe edildikten sonra, normoksi ve normokapni elde edecek sekilde 
ventilasyon yönetilmelidir. 

4. Acil olarak GA'ya dönüşümden sonra, aerosolizasyon bir risk olabilir, ancak rutin havadan alınan 
bulaş önlemleri zaten mevcut olduğunda EVT'ye hızlı bir şekilde devam etmek mümkündür. 

 



Covid-19 salgını sırasında hastane içinde transfer için öneriler. 

 

1. EVT sonrası görüntüleme için taşıma mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. EVT sonrası 
görüntülemenin sadece nörolojik durumunda endişe oluşumu ve hemorajiyi dışlamak için yapılması 
ve daha sonra sadece girişimsel radyoloji paketinde düz panel BT kullanılarak 
gerçekleştirilememesi durumunda yapılması önerilir. 

2. GA alan hastalar görüntüleme için entübe edilmelidir. Bir HEPA filtre entübe hastalar için 
doğrudan trakeal tüpe bağlı kalmalı ve yanlışlıkla hipo / hiperventilasyonu önlemek için nakil 
boyunca  kapnografi kullanılmalıdır. 

3. Öksürme ve Solunum devrelerinin bağlantı kesilmelerinden yukarıda açıklandığı gibi 
kaçınılmalıdır. Hemodinamikler  kılavuzlardaki standartlara göre nakliye sırasında kesinlikle 
korunmalıdır. 

4. Taşıma sırasında havalandırılmayan hastalar cerrahi maske takmalıdır. Oksijen, taşıma sırasında 
cerrahi maske altındaki nazal kanül yoluyla veya taşıma sırasında cerrahi maske üzerine 
yerleştirilen bir oksijen maskesi kullanılarak uygulanabilir. 

5. Entübe hastayı taşıyan personel, hasta ve ekipmanla temas beklendiğinden KKE kullanmalıdır. 
Bakım ekibinin başka bir üyesi (KKE'de değil) taşıma sırasında diğer personel ve çevre ile 
etkileşime girecek şekilde atanmalıdır.  

6. Havadaki prosedürler sırasında kullanılan KKE'ler odadan ayrılmadan önce çıkartılmalı ve nakliye 
sırasında giyilmemelidir. 

Covid-19 Salgını Sırasında İdari Öneriler 

 

1. Covid-19 salgını sırasında kurumsal uygulamadaki değişiklikler, yanlışlıkla sonuçları önlemek için 
dikkatle uygulanmalıdır. 

2. Benzersiz yerel ihtiyaçlar dikkate alınarak, multi disipliner konsensüs ve eğitim düzenlenmelidir. 

3. Pandemi sırasında Aİİ ve hasta sonuçları için kalite önlemleri dikkatle izlenmeli ve kurumların 
pandemi sonunda düzenli uygulamaya dönme planı olmalıdır. 

 

Önerilerin beklenen etkisi, 
 

1. EVT için GA'nın Aİİ'de artan kullanımı. 

2. GA alan hastalarda kapıdan, işleme başlama sürelerinde ve dolayısıyla reperfüzyon sürelerinde olası 
gecikmeler (büyük ölçüde hava yolu yönetimi için gerekli önlemlere atfedilebilir). Bu gecikmelerin 
mevcut olağanüstü durumlarda kaçınılmaz olmak. 

3. Sağlık hizmeti sağlayıcılarının gelişmiş güvenliği 

 



Sınırlamalar 
 

1. Covid-19 veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarının Aİİ sonuçları üzerindeki etkisini doğrudan 
inceleyen veriler bilinmemektedir. 

2. Bu öneri, CT tarayıcıların, MRG'lerin, IR paketlerinin veya maruziyetten sonra 
dekontaminasyonunun özel “yalnızca Covid-19” belirlenmesi sürecini ele almaz. 

3. Öneriler, bütünüyle evrensel olarak geçerli olmayabilir. Tüm kurumların yerel bakım süreçlerini ve 
kaynak kullanılabilirliğini hesaba katarak bu rehbere uyum sağlamaları beklenmektedir. 

4. Bu öneriler, Covid-19 test sonuçlarının kullanılabilir olması için yaklaşık 2 saatlik mevcut dönüş 
süresini varsaymaktadır. Covid-19 için hızlı bir tanı testi mevcutsa önerilerin güncellenmesi 
gerekebilir. 

 

Özet ve Sonuçlar 
Bu uzman konsensüs, Covid-19 salgını sırasında Aİİ’de EVT için anestezik tekniğin dikkatli bir 
şekilde seçilmesi ve uygulanması için bir çerçeve sunmaktadır. Halen tüm EVT'ler için GA kullanan 
kurumlar, ilave hava yolu bulaş önlemleriyle bunu yapmaya devam etmelidir. EVT'lerin tamamı veya 
çoğunluğu için MAB kullanan kurumlar, yukarıda önerilen kriterlere göre GA kullanım eşiğini 
düşürmeyi düşünmelidir. Her durumda hava kaynaklı bulaş önlemleri kullanılmalıdır. Tüm kurumlar, 
hastalar ve sağlayıcılar üzerinde etkiyi öngörerek mevcut iş akışlarında değişiklikleri dikkatli bir 
şekilde uygulamalıdır. Mümkünse, iş akışında herhangi bir ciddi değişiklikten kaçınılmalıdır. Bu 
kılavuzda açıklanan sorunlar ve çözümler, benzer tıbbi sorunlar ve kaynak kısıtlamaları sunabilecek 
gelecekteki pandemilere genelleştirilebilir. Ayrıca, Covid-19 hakkında yeni bilgiler elde edildikçe bu 
önerilerin güncellenmesi gerekebilir. 

 

 

 

Tablo 1 

Anahtar Tavsiyeler 

 

Genel değerlendirme; 

• EVT'ye başvuran hastaların çoğu, hızlı bir tanı testi yapılmadığı sürece 
“bilinmeyen” veya “şüpheli” Covid-19 kabul edilmelidir. 
• Sağlık personeli, N95 maskesi veya PAPR, cerrahi kep, göz koruması (gözlük 

ve yüz siperi), tam önlük ve çift eldiven dahil olmak üzere tüm EVT 
prosedürleri için hava yolu ile bulaş önlemleri almalıdır. 

• Temel Covid-19 önlemleri alınırken serebral reperfüzyondaki gecikmeler en aza 
indirilmelidir. 



•  Her kurum, Aİİ kalite ölçümlerini ve hasta sonuçlarını sürekli olarak izlerken 
bu konsensüs önerilerini yerel iş akışına uyacak şekilde uyarlamalıdır. 

 

 

Anestezi tekniği; 

• Anestezik tekniğin (MAB veya GA) seçimi hastanın nörolojik durumuna ve 
sağlık personeli için enfeksiyon riskine göre kişiselleştirilmelidir. 

• Genel olarak, MAB‘dan GA'ya acil dönüşüm ihtiyacını ortadan kaldırmak için 
GA'yi elektif olarak kullanmak için daha düşük bir eşik önerilir. Ancak GA 
tüm hastalar için önerilmez. 

• Entübe etme ve GA kullanma kararı, yerel uygulamalar için multidisipliner 
konsensüs hesabına dayanarak erken verilmelidir. 

• MAB kullanımı, MAB 'dan GA'ya düşük dönüşüm oranına sahip deneyimli 
merkezler için en uygunudur. 

• Anestezi tekniğinden bağımsız olarak, hemodinamik stabilite ve oksijenasyon / 
ventilasyon önerilen aralık dahilinde optimize edilmeli ve korunmalıdır.  

 

 

Entübasyon / ekstübasyon 

• Entübasyon ve ekstübasyon ideal olarak, çevreye göre negatif basınca sahip  
izolasyon odasında yapılmalıdır.	

• Entübasyon ve ekstübasyon mevcut en deneyimli kişi tarafından yönetilmelidir.	

 



 

 

	

AIS için EVT ile devam etme kararı. 
(A11 EVT işlemi havayolu bulaş önlemleri alınarak sürdürülmelidir) 

Anestezist ve Invazivciler arasında hasta işlem alanına girmeden önce (ideal olarak 
acilde) optimal anestezi tekniğine karar vermek üzere değerlendirme yapılmalı. 

Listelenmiş durumlardan karşılaşılan var mıdır? 
 

• Akut solunum sıkıntısı / Hipoksemi /  yoğun oksijen ihtiyacı. 
• Aktif Öksürük. 
• Hava yolunu koruma zorluğu. 
• Aktif kusma. 
• Posterior Sürkülasyon / Dominant Cerebral Hemisfer Oklüzyonu. 
• Yüksek NIHSS (>15) veya düşük GCS (<9) 
• Ajite / Uyumsuz / Afazik hasta. 

HAYIR EVET 

Genel Anesteziyi  (GA) Düşün (Değerlendir) EVT için tercih edilen anestezi tekniği ile 
devam et. 

Monitörize 
Anestezi Bakımı Genel Anestezi 

Acil durum 
değişikliği. 

Acil içerisinde negatif basınç lokasyonunda 
genel anestezi emniyetli şekilde 
uygulanabiliyor mu?  

HAYIR EVET 
GA Invasyon 

uygulama alnında 
uygula. 

GA Acil içinde 
uygula 

Monitörize Anestezi Bakımı 
• Hasta ameliyat maskesi takmalıdır. 
• Nasl Kanüle yüksek akım oksijeni 

verilmemeli. 
• Oro veya nasofarengeal airway 

kullanımı veya çene kaldırma manevrası 
gerekliliğini engelleyecek en düşük 
sedasyon titrasyonu.  
• Oksijen maskelerinde viral havalandırma 

filtresi kullanımı.  

Genel Anestezi 
• Sadece gerekli personel. 
• Yüksek akış oksijen vermekten kaçın. 
• Video-laringoskop kullanılarak rapid 

sequence induction  (uygun olan en 
tecrübeli kişi tarafından entübasyon) 
• Vasopressor her an hazır olacak şekilde 

bulundur. 
• SBP>140mmHg  ; SpO2>94% 

normacarbi. 
• HEPA filtresi ETT üzerinde ve CO2 

örnekleme çizgisinde bulunmalı. 
• Devre ayrılmasına müsade edilmemeli. 
• Tercihen negatif basınç ortamında 

öksürüğü engelleyecek şekilde ekstübe 
edilmeli. 


