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Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management

Semptom Krizlerinin Yönetimi için Kademeli Protokoller

Dyspnea/Cough Protocol

DispneStep
/ Öksürük
Protokolü
1: Optimize
underlying disease treatment
1. Adım:If Altta
yatan hastalık tedavisini optimize et
no relief then…
Rahatlama yoksa ...

Step 2: Check oxygen saturation – supplement if below 90%

2. Adım: Oksijen saturasyonunu kontrol et - % 90'ın altındaysa destekle
If no relief then…

Rahatlama yoksa ...

3: Start
opioid**
3. Adım:Step
Opioid
başla
**
Oral veya sublingual: Morfin sülfat 15 mg ½ - 1 tablet, her dört saatte bir
ORAL or SL: Morphine Sulfate: 15 mg ½-1 tablet every 4 hours AROUND THE CLOCK.
IV veya subkutan:
Morfin 5 mg IV veya subkutan, her 3 saatte bir, bu başlangıç dozuyla ağrıda rahatlama
olmazsa %50 arttır
IV or SQ: Morphine 5 mg IV or SQ every 3 hours around the clock. Increase by 50% for pain unrelieved by
** Opioid
reçete
ediliyorsa laksatif ver: kabızlık protokolüne bak
starting
dose.

Rahatlama yoksa ...

**Introduce laxative if prescribing opioid: see constipation protocol

4. Adım: Palyatif Bakıma Yönlendir
If no relief then…

Akut Ağrı Protokolü

Step 4: Referral to Palliative Care

1. Adım: Nonopioid farmakolojik tedavi
Asetaminofen 500 mg oral, lüzum halinde, her 6 saatte bir (karaciğer hastalığında kullanma)
** NSAI ilaçlar COVID19'da kontrendike: https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1086
Asetaminofen etkili değilse ...
2. Adım: Opioid başla
Oral veya sublingual: Morfin sülfat 15 mg ½ - 1 tablet, her 4 saatte bir (ağrı veya dispne skorları 10 üzerinden
5'in altına indiğinde, günlük doz üzerinden uzun etkili forma geç)
IV veya subkutan: Morfin 5 mg IV veya subkutan, her 3 saatte bir
** Başlangıç dozu ile ağrı rahatlamıyorsa % 50 arttır
** Opioid reçete ediyorsanız laksatif verin: kabızlık protokolüne bak
Etkili değilse ...
3. Adım: Palyatif Bakıma Yönlendir
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Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management

Semptom Krizlerinin Yönetimi için Kademeli Protokoller

Dyspnea/Cough Protocol

Ajitasyon
/ Huzursuzluk
/ Konfüzyon Protokolü
Step/1:Deliryum
Optimize underlying
disease treatment
1. Adım:If Tüm
fizik muayene - kabızlık, idrar retansiyonu, bası ülserleri dahil
no relief then…
olmak üzere ağrı/stres kaynaklarını araştır
2: Check oxygen
saturationiçin
– supplement
if below
90%
2. Adım:Step
Antikolinerjik
yükü azaltmak
ilaç listesini
gözden
geçir ve gerekli
olmayan tüm ilaçları kes
If no relief then…
American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in
Older Adults
Step 3: Start opioid**

3. Adım: Ağrı deliryumun başlıca nedenidir - nonopioid farmakolojik tedaviyi dene
ORAL or SL: Morphine Sulfate: 15 mg ½-1 tablet every 4 hours AROUND THE CLOCK.
Asetominofen
500 mg oral lüzumu halinde, her 6 saatte bir (karaciğer hastalığında kullanma)
** NSAIIV
ilaçlar
COVID19'da: https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1086
or SQ: Morphine 5 mg IV or SQ every 3 hours around the clock. Increase by 50% for pain unrelieved by
startingetkili
dose.değilse ...
Asetaminofen

4. Adım:**Introduce
Opioid başla
laxative if prescribing opioid: see constipation protocol
Oral veya sublingual: Morfin sülfat 15 mg ½ - 1 tablet, her dört saate bir
If no relief then…
IV veya subkutan:
Morfin 5 mg IV veya subkutan, her 3 saatte bir
** Başlangıç dozu ile ağrı rahatlamıyorsa % 50 arttır
Step
4: Referral
to Palliative
Care
** Opioid
reçete
ediyorsanız
laksatif
ver: kabızlık protokolüne bak
Etkili değilse ...
5. Adım: Haloperidol (Nörodol)
Oral veya sublingual:
Haloperidol likit/damla 2mg/ml: Rahatlama veya sakinlik sağlanıncaya kadar saatte bir oral veya sublingual ¼
ml (5 damla) - ½ ml (10 damla) ver
Haloperidol 1 mg tablet: Rahatlama sağlanıncaya kadar ½ tablet saatte bir, başlangıç dozunda rahatlama
olmazsa 1 tablet ver
IV veya subkutan:
Haloperidol 2 mg/ml: Rahatlama sağlanıncaya kadar ¼ ml saatte bir, başlangıç dozunda herhangi bir
rahatlama sağlanamazsa ½ ml’ye arttır
Haloperidol etkili değilse ...
6. Adım: Lorazepam
Oral veya sublingual:
Lorazepam likit 2mg/ml (Ativan): Rahatlık / sakinlik sağlanıncaya kadar oral veya sublingual ¼ - ½ ml saatte
bir, başlangıç dozunda herhangi bir rahatlama sağlanamazsa 1 ml'ye arttır
Lorazepam tablet: 1 mg tablet, sakinleşene kadar saatte bir ½ tablet, rahatlama yoksa 1 tablet ver
IV veya subkutan:
Lorazepam 1 mg/ml, rahatlama sağlanıncaya kadar saatte bir ½ ml, başlangıç dozunda herhangi bir rahatlama
sağlanamazsa 1 ml'ye arttır
Lorazepam etkili değilse ...
7. Adım: Palyatif Bakıma Yönlendir
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Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management

Semptom Krizlerinin Yönetimi için Kademeli Protokoller

Dyspnea/Cough Protocol

BulantıStep
ve 1:
Kusma
Protokolü
Optimize
underlying disease treatment
1. Adım:If Mümkünse
altta yatan nedeni ortadan kaldır (GI obstruksiyon,
no relief then…
vertigo, kabızlık)
2: Check
oxygen
saturation – veya
supplement
if below ile
90%
2. Adım:Step
Ampirik
olarak
metoklopramid
ondansetron
tedavi et
Oral veya sublingual:
If no relief then…
Metoklopramid 10 mg 6 saate bir veya ondansetron 4 mg 8 saatte bir, başlangıç dozunda herhangi bir
rahatlama
8 mg'a arttır
Stepolmazsa
3: Start opioid**
IV veya subkutan:
Metoklopramid
(5 mg/ml)
1 ml
her 615saatte
birtablet
veya every
ondansetron
IV 0.15 mg/kg
8 saatte bir
ORAL or SL:
Morphine
Sulfate:
mg ½-1
4 hours AROUND
THE CLOCK.
** Opioide bağlı bulantı önlemek için kullanılıyorsa, her iki ilacı da morfinden 30 dakika önce ver - bulantı
or SQ: Morphine
mg IV
or SQ every
3 hours around the clock. Increase by 50% for pain unrelieved by
zamanlaIVazalacağından
3-45gün
gereksinim
olur
starting dose.

Etkili değilse ...

laxative if prescribing opioid: see constipation protocol
3. Adım:**Introduce
Haloperidol
(Nörodol)
Oral veya
Sublingual:
If no relief then…
Haloperidol likit/damla 2 mg/ml: Sakinleşme sağlanıncaya saatte bir oral veya sublingual ¼ - ½ ml ver
Haloperidol
tablet
1 mg:
Sakinleşme
Step 4:
Referral
to Palliative
Caresağlanıncaya kadar saatte bir ½ tablet, rahatlama yoksa 1 tablet ver
IV veya subkutan:
Haloperidol, 2mg/ml: Rahatlama sağlanıncaya kadar saatte bir ¼ ml, başlangıç dozunda herhangi bir
rahatlama olmazsa ½’ye arttır

Etkili değilse ...
4. Adım: Lorazepam
Oral veya sublingual:
Lorazepam likit, 2mg/ml (Ativan): Rahatlama / sakinleşme sağlanıncaya kadar saatte bir oral veya sublingual
¼ - ½ ml, başlangıç dozunda herhangi bir rahatlama olmazsa 1 ml'ye çıkar
Lorazepam1 mg tablet: Sakinleşme sağlanıncaya kadar her saat ½ tablet, rahatlama yoksa 1 tablete arttır
IV veya subkutan:
Lorazepam 1mg/ml: Rahatlama sağlanıncaya kadar her saat ½ ver, başlangıç dozunda herhangi bir rahatlama
olmazsa 1 ml'ye arttır
Etkili değilse ...
5. Adım: Palyatif Bakıma Yönlendir

Konstipasyon Protokolü
1. Adım: Fekaloid/ obstrüksiyon ekarte et
2. Adım: Polietilen glikol tozu (osmotik laksatif): Su veya meyve suyunda 1-2 ölçek/gün
48 saatte etkili olmazsa ...
3. Adım: Dulcolax suppozituar (Bisacodyl): Kahvaltıdan sonra her sabah rektal 1 veya 2 suppozituar
48 saatte etkili olmazsa ...
4. Adım: Lavman - sıcak musluk suyu ile, sonuç alıncaya kadar tekrarla (hiperfosfatemi, hipokalsemi, aritmi riski
nedeniyle fleet enema kullanma)
Etkisi yoksa ...
5. Adım: Palyatif Bakıma Yönlendir

