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Çocuk Hastalarda Braden Q Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği 

Basıncın Yoğunluk ve Süresi  Puan 

Hareketlilik  Vücut 

pozisyonunu 

değiştirebilme ve 
kontrol edebilme 

1.Tamamen Hareketsiz: Yardımsız, 
vücut ya da ekstremite pozisyonunda hafif 

değişiklikler bile yapamaz. 

2. Oldukça Sınırlı: Vücut ya da ekstremite 

pozisyonunda ara sıra hafif değişiklikler 

yapabilir, ancak bağımsız olarak kendi 
başına tam dönemez. 

3. Hafif Sınırlı: Bağımsız olarak vücut ya da 
ekstremite poziyonunda sık, ancak hafif 

değişiklikler yapabilir. 

4.Sınırlılık Yok: Yardımsız sık ve 

majör pozisyon değişiklikleri yapar 

 

Aktivite Fiziksel 

aktivite seviyesi 
1.Yatağa Bağımlı: Yatağa bağımlıdır. 

2.Sandalyeye Bağımlı: Yürüme becerisi çok 

sınırlıdır ya da hiç yoktur. Kendi ağırlığını 

taşıyamaz ve/veya sandalyede ya da 
tekerlekli sandalyede desteklenmelidir. 

3.Ara Sıra Yürüyor: Gün boyunca 

yardımsız ya da yardımla ara sıra, ancak çok 

kısa mesafeli yürür. Her şiftte zamanın 
çoğunu sandalyede ya da yatakta geçirir. 

4.Sık Sık Yürüyor ya da Yürüme 

Ġçin Çocuk Çok Küçük: Oda dışında 
günde en az iki kere yürür ve oda 

içinde, uyanık olduğu saatlerde en az 

her iki saatte bir yürür. 

 

Duyusal Algılama 

Basınçla ilişkili bir 

uyarana gelişimsel 
olarak uygun bir şekilde 

yanıt verebilme 

1.Tamamen Sınırlı: Bilinç düzeyinde 

azalma ya da sedasyon nedeniyle ağrılı 
uyaranlara tepkisi yoktur (inleme, 

kaçınma, kavrama yok) ya da vücudunun 

büyük bir kısmında ağrıyı hissetme 
becerisi sınırlıdır. 

2.Oldukça Sınırlı: Yalnızca ağrılı 

uyaranlara tepki verir. İnleme ya da 

huzursuzluk dışında rahatsızlığını ifade 

edemez ya da vücudunun yarısından 
fazlasında ağrıyı ya da rahatsızlığı 

hissetmesini sınırlayan duyusal algılama 

bozukluğu vardır. 

3.Hafif Sınırlı: Sözel uyaranlara tepki verir, 

ancak rahatsızlığını ya da pozisyon verilmesi 
gerektiğini her zaman ifade edemez ya da bir 

ya da iki ekstremitesinde ağrı ya da 

rahatsızlığı hissetme becerisini sınırlayan 
bazı duyusal algılama bozukluğu vardır. 

4.Bozulma Yok: Sözel uyaranlara 

tepki verir. Ağrı ya da rahatsızlığı 

hissetmesini ya da ifade etmesini 
engelleyen herhangi bir duyusal 

yetersizliği yoktur. 

 

Destekleyici Yüzey ve Derinin Toleransı 

Nem Cildin neme maruz 
kalma düzeyi 

1.Sürekli Nemli: Deri ter, idrar, drenaj vb. 

nedenlerle hemen her zaman nemlidir. 
Hasta her hareket ettirildiğinde ya da 

çevrildiğinde ıslaklık fark edilir. 

2.Sıklıkla Nemli: Deri sıklıkla nemlidir, 

ancak sürekli nemli değildir. Yatak 
çarşaflarının en az 8 saatte bir kez 

değiştirilmesi gereklidir. 

3.Ara Sıra Nemli: Deri ara sıra nemlidir ve 
yatak çarşaflarının 12 saatte bir 

değiştirilmesi gerekir.. 

4.Nadiren Nemli: Deri genellikle 

kurudur; çocuğun alt bezleri rutin 
olacak şekilde, yatak çarşaflarının ise 

24 saatte bir değiştirilmesi gerekir. 

 

Sürtünme – Yırtılma 

SürtünmeCilt destek 

yüzeyine karşı hareket 

ettiğinde oluşur. 

Yırtılma: Cilt ve yakın 
kemik yüzeyler birbirne 

zıt yönde hareket 

ettiğinde oluşur. 

1.Önemli Sorun: Spasite, kontraktür, 
kaşıntı ya da ajitasyon neredeyse sürekli 

sürtünme ve darbe almaya yol açar. 

2.Sorun: Hareket ederken hafiften 

maksimuma kadar yardıma gereksinim 

duyar. Çarşaf üzerinde kaydırmadan tam 
olarak kaldırılması olanaksızdır. Yatak ya da 

sandalyede sık sık aşağı doğru kayar ve 

maksimum düzeyde yardımla pozisyon 
değişikliğine gereksinim duyar. 

3.Potansiyel Problem: Bağımsız hareket 

eder ya da mimimum yardıma gereksinimi 

vardır. Hareket sırasında deri, büyük 

olasılıkla çarşaf, sandalye ve diğer araçlarla 

üzerinde bir miktar zıt yöne kayabilir. 
Sandalye ya da yatakta nispeten iyi bir 

pozisyonda kalabilir ancak bazen aşağı 

doğru kayar. 

4.Görünen Problem Yok: Pozisyon 

değişimi sırasında hasta tamamen 

kaldırılabilecek durumdadır. Yatakta 

ve sandalyede bağımsız hareket eder 

ve hareket sırasında tamamen 
kalkmak için yeterli kas gücü vardır. 

Yatakta ya da sandalyede uygun 

pozisyonu sürdürür. 

 

Beslenme Genel Besin 
Alım Örüntüsü 

1.Çok Kötü: 5 günden daha uzun süredir 

oral alamaz ya da berrak sıvılar alır ya da 

intravenöz (IV) sıvı alır veya albümin <2.5 
mg/dl‟dir veya öğünlerinin tamamını 

hiçbir zaman bitirmez. Verilen öğünün çok 

nadir yarısından fazlasını tüketir. Günde 2 
porsiyon ya da daha az protein tüketir (et 

ya da süt ürünleri). Sıvı alımı kötüdür. 

Destekleyici sıvı alamaz. 

2.Yetersiz: Yaşa göre yetersiz kalori ve 
mineral sağlayan tüple veya TPN ile beslenir 

ya da albumin <3 mg/dl. den az ya da 

öğünlerinin tamamını nadiren bitirir, 
genellikle verilen besinlerin yaklaşık yarısını 

yer. Protein olarak günde 3 porsiyon et ve 

süt ürünleri tüketir. Bazen destekleyici diyet 

ürünü alır. 

3.Yeterince: Yaşa göre yeterli kalori ve 

mineral sağlayan tüple veya TPN ile beslenir 
ya da öğünlerin çoğunda besinlerin 

yarısından fazlasını yer. Günde 4 porsiyon 

protein (et, süt ürünleri) tüketir. Bazen 
yemeyi reddeder fakat önerilirse genellikle 

gıda desteği alır. 

4.Mükemmel: Yaşa göre yeterli 
kaloriyi sağlayan normal diyet ile 

beslenir. Örneğin her öğününün 

çoğunu yer. Asla öğün reddetmez. 
Genel olarak günde 4 porsiyon ya da 

daha fazla et ve süt ürünleri tüketir. 

Bazen öğün aralarında yer. Gıda 

desteğine ihtiyaç duymaz. 

 

Doku Perfüzyonu ve 

Oksijenasyon  

1.Çok Yetersiz: Hipotansiftir (MAP<50 
mm/hg.; yenidoğanda <40 mm/hg.) ya da 

hasta fizyolojik olarak pozisyon 

değişimini tolere edemez.  

2.Yetersiz: Normotensif oksijen saturasyonu 
<%95‟den, hemoglobin <10 mg/dl‟den, 

kapiller geri dolum süresi >2 saniyeden fazla 

olabilir, serum pH <7.40‟dır.  

3.Yeterli: Normotensif oksijen saturasyonu 
<%95‟den, hemoglobin <10 mg/dl‟den 

olabilir, kapiller geri dolum süresi 2 

saniyeden fazla olabilir, serum pH‟sı 
normaldir.  

4.Mükemmel: Normotensif oksijen 
saturasyonu >%95, hemoglobin 

düzeyi normaldir, kapiller geri dolum 

süresi <2 saniyedir.  

 

(16-23 orta derecede risk),(13-15 ciddi risk), (10-12 yüksek risk), (9 ve altı çok yüksek risk)                                                                                                                                                           Total Puan  

 


