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“Pain Management & Sedation” anestezioloji e¤itimi s›ras›nda a¤r› tedavisine giriﬂ aç›s›ndan yararl› bir masa üstü kitap.
Sedasyon, santral bloklar ve a¤r› tedavisine özet
anlay›ﬂ ile yaklaﬂan kitap 9 ana bölüm, 51 alt bölümden oluﬂmakta.
Tarihçe ve terminolojinin tan›mlanmas› ile baﬂlayan ilk bölüm sedasyonun tan›mlanmas› ve uygulama alanlar›n›n betimlenmesi ile devam etmekte.
Acil servislerde de sedasyon, bu sedasyonun uygulan›m›n›n dökümentasyonu, formlar, taburcu
olma kriterleri s›ras› ile anlat›lmakta. 5. bölümde
her zaman de¤inilmeyen önemli bir kavram, kalite art›r›m› ve risk de¤erlendirilmesine yer verilmiﬂ. 6. bölümde yine çok önemli olan legal ve
etik aç›dan a¤r› tedavisi ve sedasyon anlat›lm›ﬂ. 7.
bölüm bu konudaki yaklaﬂ›m› genel prensipler ile
anlatmakta ve rehberlerden örnekler vermekte.
Giriﬂim öncesi hasta de¤erlendirilmesi, monitorizasyon, sistem muayenelerini takiben giriﬂim sonras› de¤erlendirme aç›klanmakta.
A¤r› de¤erlendirmesi, de¤erlendirme skalalar› pediatrik hastalar, yeni do¤an a¤r› de¤erlendirmeleri 12. bölümde aç›klanmakta.
3. anabölüm a¤r› tedavisine ayr›lm›ﬂ. Opioid analjeziklerin, non-opioid analjeziklerin anlat›ld›¤›
özet olarak nitelendirilebilecek bir bölüm. Bu bö-

lümde a¤r› tedavisinde yayg›n olarak kulland›¤›m›z adjuvan ajanlara yeteri yer verilmemiﬂ.
4. anabölümde ilaçlara yer verilmiﬂ. 15. bölümde
anesteziyologlar› da yak›ndan ilgilendiren giriﬂim
öncesi medikasyon, 16. bölümde geri dönüﬂüm
ajanlar› (reversal), daha sonra s›ras› ile sedasyonda uygulanan propofol, etomidat, barbituratlar,
ketamin, benzodiazepinler, kloralhidrat, nitrik oksid, volatil analjezikler anlat›lmakta. 24. bölümde
ana hatlar› ile nöroaksiyel analjezi ve anestezi anlat›lmakta.
25. bölümde rejyonal anesteziye yaklaﬂ›m, komplikasyonlar aç›klan›p baﬂ-boyun bloklar› (kulak
bölgesi blo¤u, supraorbital blok, infraorbital blok,
mental blok, mandibular blok), üst ekstremite
bloklar› (ulnar blok, median blok, digital sinir
blo¤u, metakarpal blok), gövde bloklar› (interkostal sinir blo¤u, penil blok, femoral sinir blo¤u,
ayak bile¤i bloklar›), intravenöz rejyonal anestezi
aç›klanmakta.
Kitapta 27. bölümde lokal anestezik ajanlar özet
olarak anlat›lm›ﬂ. Detayl› bilgiye sahip kiﬂilerin lokal anestezik ajanlar hakk›nda belirli özellikleri
an›msamak amac› ile baﬂvuraca¤› bir bölüm.
6. ana bölümde h›zl› entübasyon (rapid sequence
intubation; RSI) aç›klanmakta.
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7. ana bölüm a¤r› konusuna ayr›lm›ﬂ. Akut kronik a¤r›n›n özellikleri, farklar›, a¤r›n›n nörobiyolojisi, yo¤un bak›mda opioid-rezistan hastalar ve
spesifik a¤r› sendromlar› (miyokard iskemisi, perikardit, kapak hastal›klar›, aort diseksiyonu, pulmoner plevral gö¤üs a¤r›s›, reflü özofajit, poststernotomi a¤r›s›, torasik outlet sendromu, kot fraktürü, disk hastal›¤›) k›saca aç›klanmakta, daha sonraki bölümlerde orak hücreli anemi hastal›¤›, iskemik a¤r›, viseral a¤r›, renal kolik detayl› olarak
aç›klanmakta.
37. bölümde kompleks rejyonal a¤r› sendromlar›
(KRAS) anlat›lmakta. Konu özet olarak iﬂlenmiﬂ
olmakla birlikte ilgili tüm detaylar, insidans, tan›
kriterleri, terminoloji, klinik özellikler, fizik muayene bulgular›, tan› testleri, patolofizyoloji detayl› ve ayd›nlat›c› ﬂekilde aç›klanm›ﬂ. Çocuk popülasyonda KRAS’a yer verilmiﬂ olmas› da bölümü
daha ilgi çekici k›lmakta.
38. bölümde baﬂ a¤r›lar›, 39. bölümde miyofasyal
a¤r› ve tedavileri ana hatlar› ile anlat›lm›ﬂ.
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40. bölümde yer alan hastane öncesi ortaya ç›kan
a¤r›n›n de¤erlendirilmesi anestezi ve a¤r› tedavisine yönelik kitaplarda s›k rastlamad›¤›m›z bir bölüm oldu¤u için dikkat çekmekte.
41, 42, 43. bölümler pediatrik ve yeni do¤an grubunda a¤r›, a¤r› tedavisi ve sedasyona ayr›lm›ﬂ.
Bu konular›n detayl› iﬂlenmiﬂ olmas› kitab› özellikli k›lmakta. 44. bölümde yaﬂl› hasta grubunun,
45.bölümde ise hamile hastalarda sedasyon ve
analjezinin iﬂlenmiﬂ olmas› kitab› benzer kitaplardan ay›rmakta. Kitap a¤r› tedavisinde kullan›lan
alternatif ilaç uygulama yollar›n›n irdelenmesi ile
sonlanmakta.
“Pain Management & Sedation”, “a¤r› tedavisi ve
sedasyon” ilgili konular› detayl› ve özenle seçilmiﬂ
baﬂl›klar, gerekli bilgilerin topland›¤› özet, yormayan aç›klamalar ile irdeleyen özellikle ileri dönem
anesteziyoloji asistan ve uzmanlar› ile a¤r› konusunda bilgilerini art›rmak isteyenlerin keyifle kullanacaklar› bir kitap.
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