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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hasta ve YaĢlı Hizmetleri  

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI BoĢaltım Ġhtiyaçları 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/36 ders saati 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye tekniğine uygun ördek / sürgü verme, 

üriner sonda bakımı, idrar ve gaitasını tutamayan hasta / 

yaĢlının bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri ka-

zandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun ördek verebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun sürgü verebileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun üriner sonda bakımı yapabilecek-

siniz. 

4. Tekniğine uygun prezervatif sonda takabileceksiniz. 

5. Ġdrar ve gaitasını tutamayan hasta / yaĢlıya bakım 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM OR-

TAMLARI VE DONA-

NIMLARI 

Ortam: Teknik laboratuvar, beceri eğitim sahası. 

Donanım: Ördek ve sürgü vermeye yönelik kadın ve er-

kek üreme organı bulunan manken, el yıkamaya uygun 

lavabo, antiseptik solüsyonlar, steril ve nonsteril eldiven 

çeĢitleri, sürgü ve sürgü kapağı, ördek, tek kullanımlık 

hasta altı bezi, üriner sonda, prezervatif sonda, idrar torba-

sı ve drenaj bağlantısı, böbrek küvet vb. 

ÖLÇME VE  

DEĞELENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölç-

me araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendi-

nizi değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendire-

cektir. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Vücudun normal fonksiyonlarının sürdürülmesinde ve hayatın devamlılığının sağlan-

masında boĢaltım sisteminin önemi büyüktür. 

 

Vücutta metabolizma faaliyetleri sonucu oluĢan atık maddeler gaita ve idrar yoluyla 

dıĢarı atılır. Bunlardan sindirim sisteminin son kısmı olan kalın bağırsaklar ve üriner sistem 

sorumludur.  

 

Yatağa bağımlı hasta / yaĢlı bireylerde boĢaltım ihtiyaçlarının karĢılanması özen gös-

terilerek yapılması gereken uygulamalardandır. KiĢinin boĢaltım ihtiyacını karĢılamada baĢ-

kasına bağımlı olması psikolojik olarak etkilenmesine yol açabilir. KiĢilerde bağımlılık 

duyma, utanma ve acizlik hissetme gibi duyguların geliĢmesine sebep olabilir. KiĢilerin bo-

Ģaltım ihtiyaçları karĢılanırken doğru ve etkli iletiĢim kurulmalı, kiĢiler psikolojik olarak 

rahatlatılmalıdır. 

 

Yatağa bağımlı hasta / yaĢlı bireylerde boĢaltım ihtiyaçlarını karĢılanırken hızlı ve pra-

tik olunmalı, bakımlar tekniğine uygun olarak verilmelidir. 

 

Bu modülde yatağa bağımlı / kendi bakımını yapamayan bireylerin boĢaltım ihtiyaçla-

rının nasıl karĢılanacağını ve onlara nasıl bakım vereceğinizi öğreneceksiniz. 

 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

 

 

Hasta / yaĢlılara tekniğine uygun ördek / sürgü verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Kendi bakımını yapamayan hasta / yaĢlı için kullanılan ördek ve sürgünün ne 

olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını araĢtırınız. 

 Hasta / yaĢlıya ördek / sürgü vermenin önemini sınıfta arkadaĢlarınıza açıklayı-

nız. 

 

1. ÖRDEK VE SÜRGÜ VERME TEKNĠĞĠ 
 

BoĢaltım olayının vücut dengesinin (homeostazis) sağlanmasında çok önemli bir yeri 

vardır. BoĢaltım üriner ve bağırsak boĢaltımı olarak iki kısımda incelenir. 

 

Üriner boĢaltım: Böbrekler, mesane (idrar torbası), üreter (idrar kanalı) ve üretra (id-

rar yolu) ile yapılır. Böbrekler atıkları kandan süzer ve idrar olarak boĢaltırlar. Ġdrar çıkarma 

olayına miksiyon denir. 

 

Bağırsak boĢaltımından ise sindirim sisteminin son kısmı olan kalın bağırsaklar so-

rumludur. Kalın bağırsağın dıĢarıya açılan son kısmına rektum denir. Sindirim sistemi faali-

yetleri sonucu dıĢkı ( gaita ) oluĢur. Rektumdan dıĢkının atılması olayı ise defekasyondur. 

 

Kendi ihtiyaçlarını karĢılayamayan yatağa bağımlı hasta/yaĢlı bireylerin boĢaltım ihti-

yaçlarını karĢılamaları için ördek, sürgü, üriner sonda kullanılabilir. 

 

Hasta/yaĢlının kalça anatomisine uygun olan, dıĢkı ve idrarını yatağında yapabilmesi 

için kullanılan araca sürgü denir. Yatağa bağımlı hasta/yaĢlı bireylerin idrarını yapması için 

kullanılan plastik veya metalden yapılmıĢ kaba ördek denir. Genellikle erkek hastalar için 

kullanılır. Kadın hastaların kullanabileceği ördekler de vardır. Ördek ve sürgüler her has-

ta/yaĢlıya özel olarak kullanılır ve bakım ihtiyacı sona erdiğinde atılır. Günümüzde disposib-

le (tek kullanımlık) olanları da mevcuttur. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1:Ördek ve sürgü çeĢitleri 

             
 Uygulamada Kullanılacak Malzemeler 
 

 Disposible eldiven 

 Ördek/sürgü 

 Tuvalet kağıdı 

 Hasta alt bezi 

 Paravan 

 
 Uygulamanın amacı 

 

 Hasta/yaĢlının üriner ve bağırsak boĢaltım ihtiyacını karĢılamak. 

 Hasta/yaĢlının fizyolojik olarak rahatlamasını sağlamak. 

 

 Uygulama sırasında; 

 

 Hasta/yaĢlı hareket edebiliyorsa ördek verilirken yatağın kenarına otur-

ması sağlanabilir. Bu pozisyon boĢaltımın kolay olmasını sağlayacaktır. 

 Sürgü verilirken hasta/yaĢlı yapabiliyorsa kalçasını kaldırması istenir, ya-

pamıyorsa destek olunur sürgünün doğru yerleĢtirilmesi sağlanır. 

 
 Ördek ve Sürgü Verme ĠĢlem Basamakları 

 

 Hasta/yaĢlının tuvalet ihtiyacı tespit edilir. 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

  



 

5 

 

 Kullanılacak malzemeler hazırlanır. 

 Hasta/yaĢlıya yapılacak iĢlem açıklanır. 

 Perde veya paravan çekilir, yatak baĢı yükseltilir. 

 Hasta/yaĢlıya iĢleme uygun pozisyon verilir.  

 Hasta/yaĢlının üstünü açmadan sadece alt çamaĢırları indirilir.  

 Ördek/sürgü yerleĢtirilir.  

 Hasta/yaĢlı temizliğini yapabilecekse tuvalet kağıdı yanına konur, boĢal-

tım bittiğinde haber vermesi istenir.  

 Hasta /yaĢlı yalnız bırakılır. ( Hasta/yaĢlı güçsüz, anksiyeteli ise yanında 

kalınır.)  

 BoĢaltım gerçekleĢtikten sonra ördek/sürgü ağzı kapatılarak has-

ta/yaĢlıdan uzaklaĢtırılır.  

 Hasta/yaĢlı temizliğini yapamamıĢsa temizliği yapılır.  

 Eldivenler değiĢtirilir.  

 Hasta/yaĢlının giysileri giydirilir, yatak takımları kirlenmiĢse değiĢtirilir.  

 Hasta/yaĢlının el temizliği yapması sağlanır.  

 Kullanılan malzemeler kaldırılır, ortamın temizliği sağlanır.  

 Eller yıkanır.  

 Hasta/yaĢlının idrar ve gaitasının özellikleri değerlendirilir (rengi, koku-

su, çıkan miktar vs.). 

 

 

Resim 1.2:Sürgü verme 
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 Dikkat edilecek noktalar 

 

 Hasta/yaĢlı bireylerin boĢaltım ihtiyacını karĢılarken mahremiyetinin ko-

runması çok önemlidir. Etkili ve doğru iletiĢim kurulmalı, kiĢi fizyolojik 

ve psikolojik olarak rahatlatılmalıdır. 

 ĠĢlem öncesinde, iĢlem sırasında ve sonrasında tıbbi asepsi ilkelerine 

uyulmalıdır. 

 Tek kullanımlık araç gereçler kullanım sonrası derhal uygun Ģekilde imha 

edilmelidir. 

 Tek kullanımlık olmayan ördek/sürgü kullanılıyorsa iĢlem sonrası hemen 

temizliği yapılmalı, sonraki boĢaltım iĢlemine hazır hale getirilmelidir. 

 Kullanılan ördek/sürgü kiĢiye özel olmalıdır. 

 Hasta/yaĢlı bireyde konstpasyon (kabızlık), diyare (ishal), inkontinans 

(idrar kaçırma) problemi varsa sağlık personeli bilgilendirilmelidir. 

 Kullanılacak ördek/sürgünün çok soğuk ya da ıslak olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 Ördek/sürgü verme iĢlemi gerektiğinden fazla uzun sürdürülmemelidir. 

 ĠĢlem sonrasına idrar/gaita uygun Ģekilde imha edilmeli, ortamın temizliği 

sağlanmalıdır. 

 

 

Resim 1.3:Sürgü verme 

 

1.1. Hasta/YaĢlının Temizliği ve Bakımı 
 

Genital bölge temizliği boĢaltım ihtiyacı karĢılandıktan sonra ve rutin bakımlar sıra-

sında yapılır. Genital bölge temizliğinin doğru ve zamanında yapılması önemlidir. Yapıl-

mazsa hasta/yaĢlıda enfeksiyon, kötü koku,tahriĢ, deri bütünlüğünde bozulmaya sebep olabi-

lir. 
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 Genital Bölge Bakımında Kullanılacak Malzemeler 

 

 Tek kullanımlık eldiven 

 Hasta alt bezi  

 Tuvalet kağıdı 

 Sabun 

 Böbrek küvet 

 Gaz tampon (spanç) 

 Kirli torbası 

 Paravan 

 Ilık su 

 

 Genital Bölge Temizliği ĠĢlem Basamakları 

 

 Eller yıkanır ve eldiven giyilir. 

 Malzemeler hazırlanır. 

 Küvetlerin birine sıcak su konulur, diğerine sabunlu su hazırlanır. 

 Hasta/yaĢlıya yapılacak iĢlem hakkında açıklama yapılır. 

 Paravan/perde çekilir. 

 Malzemeler kolay ulaĢılabilecek bir yere konulur. 

 Hasta /yaĢlı bakım için hazırlanır (alt taraf giysileri çıkartılır, yatak ta-

kımları gevĢetilir.). 

 Hasta/yaĢlıya iĢleme uygun pozisyon verilir (kadınlar için sırtüstü yatar 

pozisyonda bacaklar dizlerden bükülü; erkeklerde sırtüstü yatar pozis-

yonda bacaklar uzatılmıĢ). 

 Hasta/yaĢlının altına hasta alt bezi yerleĢtirilir. 

 Sıcak su bulunan küvetin içine bir kaç tane spanç konur. Her silme ve ku-

rulama iĢleminde ayrı spanç kullanılır. 

 

 Kadın hastalarda; 

 

 Önce simfis pubis içten dıĢa doğru, 

 Uzak taraftaki labia majör önden arkaya, yakın taraftaki labia majör ön-

den arkaya 

 Yine önce uzak taraf daha sonra yakın taraf olmak üzere labia minörler 

önden arkaya 

 Üretral bölge önden arkaya doğru tek bir hareketle silinir. 

 Labiaların dıĢından baĢlayarak önden arkaya doğru kasık bölgesini tek bir 

hareketle silinir.  
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 Erkek hastalarda; 

 

 Penis gövdesinden tutulur, 

 Önce üretral meatüs dairesel hareketlerle aĢağıya pubise doğru silinir, 

 Son olarak testisleri yukarıdan aĢağı doğru basınç uygulamadan silinir 

 Hasta/yaĢlıya (kadın veya erkek) yan yatıĢ pozisyonu verilir. 

 Sabunlu sudan alınan spançla anüs bölgesi önden arkaya doğru silinir. ĠĢ-

leme temizden kirliye doğru baĢlanır ve devam edilir. 

 Bölge temizlenene kadar her seferinde yeni spançla iĢlem tekrar edilir. 

 Duru suda bulunan spançla iĢlem tekrar edilir ve kurulanır. 

 Hasta /yaĢlının altına serilen alt bezi /tedavi bezi, muĢambası alınır. 

 Eldiven çıkarılarak, kirli torbasına atılır. Yeni eldiven giyilir. 

 Hasta/yaĢlıya temiz çamaĢır giydirilir. 

 Kirli ise yatak takımları değiĢtirilir. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır ve temizlenerek yerine konur.  

 Eller yıkanır. 
 

 

Resim 1.4:Genital bölge temizliği 

 

 Dikkat edilecek noktalar 

 

 Tüm uygulamalarda tıbbi asepsi ilkelerine uyulur. 

 BoĢaltım ihtiyacı karĢılanırken ve genital bölge temizliği yapılırken has-

tanın mahremiyetine özen gösterilmelidir. 

 Hasta/yaĢlıya iĢlem anlatılırken ve iĢlem sırasında anlaĢılır bir dil kulla-

nılmalıdır. 

 Her silme iĢleminde ayrı spanç kullanılmalıdır. 

 ĠĢlem sonrası malzemeler toplanıp temizlenmeli bir sonraki iĢleme hazır 

hale getirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda hasta veya yaĢlıya ördek/sürgü vere-

bilecek, genital bölge temizliğini yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta/yaĢlının boĢaltım ihtiyacını 

tespit ediniz. 

 BoĢaltım ihtiyacını hasta veya yaĢ-

lının kendisinin karĢılayıp karĢıla-

yamadığını öğreniniz. 

 Ellerinizi yıkayınız ve eldivenleri-

nizi giyiniz. 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Hasta /yaĢlıya gerekli açıklamaları 

yapınız. 

 Etkili iletiĢim kurarak hastayı bilgi-

lendiriniz. 

 Malzemeleri ulaĢabileceğiniz yakın 

bir yere yerleĢtiriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetine özen 

gösteriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetini ko-

rumak için gerekli önlemleri alınız. 

 Hasta/yaĢlıya iĢleme uygun pozis-

yon veriniz. 

 BoĢaltım ihtiyacını rahat yapmasını 

sağlayınız. 

 Ördek/sürgüyü tekniğine uygun Ģe-

kilde hastaya veriniz. 

 Ördek/sürgünün amaca uygun kul-

lanımına sağlayınız. 

 BoĢaltım olayı gerçekleĢtikten son-

ra hastaya ihtiyaç duyuyorsa genital 

bölge bakımı yapınız. 

 Hasta/yaĢlının kendi bakımına ne 

kadar katılabildiğini tespit ediniz. 

 Bağımsız yapabileceği iĢlemlerde 

kolaylık sağlayınız. 

 Genital bölge temizliğini kadın ve 

erkek hastalara uygun pozisyonları 

vererek yapınız. 

 Bakımın etkinliğini artırınız ve 

kendinize çalıĢma kolaylığı sağla-

yınız. 

 Genital bölge bakımını yaparken 

tıbbi asepsi kurallarına uygun yap-

tığınızdan emin olunuz. 

 Kontaminasyonu önlemenin  en 

önemli koĢulunun tıbbi asepsi ilke-

lerine uymak olduğunu hatırlayınız. 

 Bakım sonrası hasta/yaĢlıya giysile-

rini giydiriniz. Hasta/yaĢlı ünitesi-

nin temiz ve düzgün olduğundan 

emin olunuz. 

 Hasta/yaĢlının psikolojk olarak 

kendini iyi hissetmesini sağlamanın 

öneminin farkında olunuz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  BoĢaltım üriner boĢaltım ve bağırsak boĢaltımı olarak iki kısımda incelenir. 

2. (   ) Rektumdan dıĢkının atılması olayına miksiyon denir. 

3. (   ) Yatağa bağımlı hasta/yaĢlı bireylerin idrarını yapması için kullanılan plastik veya 

metalden yapılmıĢ kaba sürgü denir. 

4. (   ) Ördek ve sürgüler bakım verilen ortamlarda tüm hasta/yaĢlılar için ortak kullanı-

labilir. 

5. (   ) BoĢaltım sonrası hasta/yaĢlı kendi temizliğini yapabiliyorsa teĢvik edilmelidir. 

6. (   ) Hasta/yaĢlıya ördek/sürgü verilirken eldiven kullanılmalıdır. 

7. (   )  Hasta/yaĢlının tuvalet ihtiyacının olup olmadığı sorgulanmadan sık aralıklarla 

hasta/yaĢlıya ördek/sürgü verilmelidir. 

8. (   ) Kadınlarda perine bakımı yapılırken anüs bölgesi önden arkaya doğru silinir. 

9. (   )  Hasta/yaĢlı bireylerin boĢaltım ihtiyacı karĢılanırken mahremiyetinin korunması 

önemlidir.  

10. (   ) Hasta/yaĢlı bireyde konstipasyon (kabızlık), diyare (ishal) problemi varsa sağlık 

personeli bilgilendirilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

 

Tekniğine uygun üriner sonda bakımı yapabilecek ve prezervatif sonda takabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Üriner sonda hangi durumlarda kullanılır araĢtırınız. 

 Üriner sonda bakımı yapmanın önemini sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. ÜRĠNER SONDA BAKIMI VE PREZAVTĠF 

SONDA TAKMA 
            

Üriner boĢaltım çeĢitli nedenlerle bozulabilir. Bu durumda hasta/yaĢlının idrar boĢal-

tımı için bir kateter üretradan geçirilerek mesane içine yerleĢtirilir. Ġdrarı boĢaltmak amacıyla 

takılan bu kateterlere genel olarak üriner sonda denir. 

 

2.1. Üriner Sonda ÇeĢitleri 
 

Kateterizasyon mesane içindeki idrarın boĢaltılması iĢlemidir. Kateterizasyon amacıy-

la çoğunlukla nelaton sonda ve foley sonda kullanılır. 

 

 Nelaton sonda düz ve takılan ucunda küçük bir açıklığı olan tek yollu kateter-

dir. Kauçuk veya silikondan yapılmıĢtır. Silikon olanların uç kısmında renkli bir 

bölümü vardır. Sondanın kalınlığı ya da inceliğine göre renkler değiĢiklik göste-

rir. Mesaneyi kısa sürede boĢaltmak amacıyla geçici olarak kullanılır. Tek kul-

lanımlık steril paketlerde bulunur. 

 

 Foley sonda içi boĢ iki yollu kateterdir. Yollardan biri mesaneye açılır, diğer 

yol ise kateterin uç kısmındaki balonu ĢiĢirmeye yarar. Foley sondanın balonu 

5–30 ml. sıvı alacak hacimdedir. Balon hacmi sondanın üzerinde yazılıdır; an-

cak özel bir durum söz konusu değilse genellikle balonu 8–10 ml. sıvı ile ĢiĢir-

mek yeterlidir. Balon, sıvı ile ĢiĢirilerek sondanın mesanede sabitlenmesi sağla-

nır. 

 

Ayrıca mesane yıkanması gerektiğinde kullanılan üç yollu sondalar da vardır. Bunlar 

iki yollu foley sondaya benzer, ancak içinde yıkama sıvısının verilmesi için kullanılan üçün-

cü bir yol vardır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1:Nelaton sonda 

 

 

Resim 2.2:Foley sonda 

 

2.2. Üriner Sonda Bakımı 

 
Kateterin iĢlevsel devamlılığının sağlanması ve üriner enfeksiyon oluĢmasının önlen-

mesi için üriner sonda takılı hasta/yaĢlıya uygun aralıklarla üriner sonda bakımı yapılır. 

 
 Üriner sonda bakımında kullanılacak malzemeler 

 

 Tek kullanımlık eldiven 

 Sabun  

 Böbrek küvet 

 Gaz tampon (spanç) 

 Kirli torbası 

 Paravan ya da perde 

 Ilık su 

 

 Üriner Sonda Bakımı ĠĢlem Basamakları 
 

 Eller yıkanır ve steril olmayan eldiven giyilir. 

 Kullanılacak malzemeler hazırlanır  

 Küvetlerden birine ılık su konulur, diğerine sabunlu su hazırlanır. 
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 Hastaya iĢlem açıklanır. 

 Perde veya paravan çekilir.  

 Hasta/yaĢlının altına tedavi bezi ve muĢambası serilir 

 Hasta sırt üstü yatar durumda iken alt giysileri çıkarılır, hasta bakım için 

hazırlanır. 

 Sıcak su konulan küvetin içine birkaç tane spanç konur. Her silme iĢle-

minde ayrı spanç kullanılır. 
 

Kadın hastalarda; 

o Sabunlu sudan alınan spançla sondanın meatusa giren kısmı daire-

sel ve tek bir seferde silinir, gerekirse iĢlem farklı bir spançla tek-

rarlanır. 

 

Erkek hastalarda; 

o Sabunlu sudan alınan spançla sondanın penise giren kısmı dairesel 

ve tek bir seferde silinir, gerekirse iĢlem farklı bir spançla tekrarla-

nır. 
 

 Silme iĢlemi aynı Ģekilde duru su içindeki spançla tekrarlanır, meatus ve-

ya penis kurulanır. 

 Sondanın dıĢarıda kalan kısmı da sabunlu su içindeki spançla silinir, du-

rulanır ve kurulanır. 

 Ġdrar torbası dolmuĢsa boĢaltılır/değiĢtirilir. 

 Tedavi bezi ve muĢambası kaldırılır. 

 Eldiven çıkarılarak kirli torbasına atılır, yeni eldiven giyilir. 

 Hastanın alt giysileri giydirilir veya üzeri örtülür. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır ve temizlenerek yerine konulur.  

 Eller yıkanır. 
 

 Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Hasta/yaĢlı bireylere üriner sonda bakımı verilirken mahremiyetin ko-

runması önemlidir.  

 Bakım verirken tıbbi asepsi ilkelerine dikkat edilmeli, silme iĢlemi her 

zaman tek seferde yapılmalıdır. 

 Temizlemeden sonra nemlendirici kullanılmalıdır. 

 Üriner sondası olan hasta banyo yapacaksa, öncesinde torba boĢaltılır ve 

sondanın klempli (idrar torbasına idrar akımı olmayacak Ģekilde sıkıĢtı-

rılmıĢ) olmasına dikkat edilir. 

 Üriner kateterli hasta banyo yapacaksa, öncesinde torba boĢaltılır ve son-

danın klempli olduğu kontrol edilir 
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 Kateterli Hasta/YaĢlılarda Üriner Enfeksiyon OluĢum Nedenleri 

 

 Hasta/yaĢlıya sonda bakımının düzenli yapılmaması 

 Vücudun baĢka yerinde aktif enfeksiyon varlığı 

 Böbrek fonksiyonlarının bozuk olması 

 Sonda da mikroorganizmaların üremesi 

 Üretrada var olan ya da üreyen mikroorganizmalar 

 Kateterin kalıĢ süresinin uzaması 

 Diabetes mellitus (Ģeker hastalığı) 

 Malnütrisyon (beslenme yetersizliği) 

 Kateter takılma iĢlemi sırasında asepsiye dikkat edilmemesi 

 Kadınlarda vajen üretraya yakın olduğu için bu bölgede üreyen mikroor-

ganizmalar  

 Sistemik antibiyotik kullanımıdır. 

 

 Üriner Sondası Olan KiĢide GeliĢebilecek Komplikasyonlar 

 

 Bakteriüri (idrarda bakteri bulunması) 

 Yalancı pasaj geliĢimi (yalancı darlık) 

 Hematüri (idrarda kan görülmesi) 

 Foley sonda çıkarılırken balonunun indirilmemesi 

 Mesane taĢı oluĢumu vb.  
 

2.3. Prezervatif Sonda  
 

Prezervatif sonda, erkeklerde penisin üzerine geçirilen yumuĢak, esnek kauçuktan ya-

pılmıĢ bir kılıftır. Üriner enfeksiyon riski diğer kateterlere göre daha azdır. Sağlam miksiyon 

(iĢeme) refleksi olan, üretrada herhangi bir tıkanıklığı olmayan inkontinanslı erkek hastalar-

da ya da komadaki hastalarda kullanılır. 

 

 

Resim 2.3:Prezervatif sonda 
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 Prezervatif sonda takılırken kullanılacak malzemeler 

 

 Prezervatif sonda 

 Elastik yapıĢtırıcı bant 

 Ġdrar torbası 

 Ilık su dolu küvet 

 Sabun havlu 

 Gaz tampon (spanç) 

 Eldiven 

 

 Prezervatif Sonda Takılması ĠĢlem Basamakları 

 

 Hastaya yapılacak olan uygulama hakkında bilgi verilir ve izin alınır. 

 Hasta mahremiyetinin korunmasına uygun bir ortam hazırlanır. 

 Eldiven giyilir. 

 Hastanın perine bölgesi kontrol edilir. Hastanın perine bölgesinin temiz 

tıraĢlı ve kuru olması sağlanır. 

 Hastaya supine (sırt üstü) pozisyonu verilir. 

 Elastik yapıĢtırıcı bandın yapıĢkan kısmı açılarak penisin etrafına dairesel 

olarak yapıĢtırılır. 

 Elastik yapıĢtırıcı bandın yapıĢkan yüzü dıĢarıya gelecek Ģekilde olmalı-

dır. 

 Bant kan akımını engelleyecek Ģekilde sıkı olmamalıdır. 

 Bir el ile sondanın prezervatif kısmı penis üzerine geçirilir. 

 Prezervatif sondanın, idrar torbası ile bağlantısı yapılır. 

 Ġdrar torbası yatak kenarına ya da hasta üzerine tespit edilir. 

 Kullanılan malzemeler tıbbi atık torbasına atılır. 

 Eller yıkanır. 

 

 

Resim 2.4:Prezervatif sonda takılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda üriner sonda bakımı yapabileceksi-

niz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta/yaĢlıda var olan üriner sondanın 

çeĢidini tespit ediniz. 

 Takılı olan sondanın neden tercih edil-

diğini öğreniniz. 

 Üriner sonda bakımı yapmak için elle-

rinizi yıkayınız ve kullanılacak malze-

meleri hazırlayınız. 

 Hasta/yaĢlıya gerekli açıklamaları ya-

pınız. 

 Malzemeleri ulaĢabileceğiniz yakın bir 

yere yerleĢtiriniz. 

 Etkili iletiĢim kurarak hastayı bilgilen-

diriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetine özen 

gösteriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetini korumak 

için gerekli tedbirleri alınız. 

 Hasta/yaĢlıya iĢleme uygun pozisyon 

veriniz. 

 Kendinize uygulama kolaylığı sağlayı-

nız. 

 Tekniğine uygun bir Ģekilde üriner 

sondanın giriĢ kısmının bakımını yapı-

nız. 

 GiriĢ bölgelerinin temiz olduğundan 

emin olunuz. 

 Sondanın dıĢarıda kalan kısmını farklı 

ve temiz bir spançla siliniz. 

 ĠĢlemleri yaparken tıbbi asepsi kuralla-

rına uyunuz. 

 Hasta/yaĢlının giysilerini giydirip üze-

rini kapatınız. 

 Hasta/yaĢlının psikolojik olarak kendini 

rahat hissetmesini sağlayınız. 

 Ellerinizi yıkayınız, kullandığınız mal-

zemeleri kirli torbasına atınız. 

 Kontaminasyonu önlemenin en önemli 

koĢulunun tıbbi asepsi ilkelerini uygu-

lamak olduğunu hatırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda prezervatif sonda takabileceksiniz. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler  

 Hasta/yaĢlıya gerekli açıklamaları 

yapınız. 

 Ellerinizi yıkayınız ve eldivenleri-

nizi giyiniz. 

 Malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Malzemeleri ulaĢabileceğiniz yakın 

bir yere yerleĢtiriniz. 

 Etkili iletiĢim kurarak hastayı bilgi-

lendiriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetine özen 

gösteriniz. 

 Hasta/yaĢlının mahremiyetini ko-

rumak için gerekli tedbirleri alınız. 

 Hasta/yaĢlıya iĢleme uygun pozis-

yon veriniz. 

 Kendinize çalıĢma kolaylığı sağla-

yınız. 

 Prezervatif sondayı tekniğine uy-

gun bir Ģekilde hastaya takınız. 

 Elastik yapıĢtırıcı bandın kan akı-

mını engelleyecek Ģekilde sıkı ol-

mamasına dikkat ediniz. 

 Prezervatif sondanın penise takılı 

olduğu kısımda idrar sızıntısı olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Prezervatif sondanın idrar torbasıy-

la bağlantısını yapınız. 

 Ġdrar torbasını yatak kenarına veya 

hasta üzerine tespit ediniz. 

 Yerçekiminin etkisiyle idrarın tor-

baya birikmesini sağlayınız. 

 Hasta/yaĢlının giysilerini giydirip 

üzerini kapatınız. 

 Hasta/yaĢlının psikolojik olarak 

kendini rahat hissetmesini sağlayı-

nız. 

 Ellerinizi yıkayınız, kullandığınız 

malzemeleri kirli torbasına atınız. 

 Kontaminasyonu önlemenin en 

önemli koĢulunun tıbbi asepsi ilke-

lerini uygulamak olduğunu hatırla-

yınız. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ-2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi üriner sonda bakımında kullanılacak malzemelerden değildir? 

A) Sabun 

B) Böbrek küvet 

C) Bez tampon 

D) Ördek 

E) Tek kullanımlık eldiven 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi kateterli hasta/yaĢlılarda üriner enfeksiyon oluĢum nedenle-

rinden değildir? 

A) Hasta/yaĢlıya iyi bakım verilmemesi 

B) Vücudun baĢka yerinde aktif enfeksiyon varlığı 

C) Hipertansiyon (yüksek tansiyon) 

D) Diabetüs mellitüs (Ģeker hastalığı) 

E) Kadın cinsiyeti 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi prezervatif sonda takılırken hasta/yaĢlıya verilecek pozisyon-

dur? 

A) Supine  

B) Prone 

C) Litotomi 

D) Secde pozisyonu 

E) Dorsal rekümbent 
 

4. Ġdrarı boĢaltmak amacıyla takılan kateterlere genel olarak verilen isim aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Nelaton sonda 

B) Foley sonda 

C) Üriner sonda 

D) Nazogastrik sonda 

E) Aspirasyon sondası 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi üriner sondası olan kiĢilerde geliĢebilecek komplikasyonlar-

dan biridir? 

A) Hematüri  

B) Pnomoni  

C) Nöropati 

D) Hipoglisemi 

E) Hematemez  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 
 

 

 

Ġdrar ve gaitasını tutamayan hasta/yaĢlıya bakım yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Ġdrar , gaita ve gaz inkontinansının ne olduğunu araĢtırınız ve sınıfta arkadaĢla-

rınızla paylaĢınız. 

  

3. ĠDRAR VE GAĠTASINI TUTAMAYAN 

HASTA/YAġLIYA BAKIM 
KiĢinin sosyal olarak uygun zaman ve yer bulana kadar idrar/dıĢkılama ihtiyacını 

kontrol etmesine kontinans denir. Bu durumda idrar,gaz ya da dıĢkı kontrolünün kaybolma-

sına kaçırma –inkontinans denir. Farklı nedenlerden dolayı insanlarda idrar inkontinansı, 

gaita inkontinansı ve gaz inkontinansı geliĢebilir. 

 

3.1. Ġdrar inkontinansı 
 
Ġdrar inkontinansı, mesane kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dıĢı, damlalar ha-

linde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur. Ġdrar inkontinansı bir çok nedenle 

oluĢan bir semptomdur. YaĢlı bireylerde ve sık doğum yapan kadınlarda daha sık görülmek-

tedir.  

 

 Ġdrar inkontinans nedenleri 

 Fazla ya da az aktif bir mesane, 

 Fiziksel tıkanma, 

 Enfeksiyon, 

 Pelvik kasların zayıflaması, 

 Zorlayıcı egzersiz yapmak, 

 Diyabetes mellitüs (Ģeker hastalığı), 

 Kafein ve bazı ilaçların yan etkileri 

 Kanser, 

 Ġnme, 

 Üriner sistemde yaĢlılığa bağlı değiĢiklikler, 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 



 

20 

 

3.2. Gaita ve Gaz Ġnkontinansı 
 

Gaz ve gaita inkontinansı gaz ve dıĢkının istem dıĢı kontrolsüz olarak anüsten dıĢarı 

kaçırılmasıdır. Ġnkontinansın Ģiddeti , nadiren kontrolsüz gaz kaçırılmasından, iç çamaĢırla-

rının sıvı veya katı dıĢkı ile kirlenmesinden hastanın bezle yaĢamasına kadar değiĢmektedir . 
 

 Gaita Ve Gaz Ġnkontinansının Nedenleri 
 

DıĢkılamanın kontrolü birçok faktörle sağlanmaktadır. Bu faktörlerden herhangi birin-

deki bozukluk inkontinansa neden olabilir.  
 

 Uzun süren kabızlık  

 Barsaktan dıĢkı geçiĢinin çok hızlı olması ( ishal gibi) 

 Rektumun esnekliğini kaybetmesi 

 Nörolojik sorunlar 

 YaĢlanmaya bağlı kasların zayıflaması 

 Anüsün normal çalıĢamadığı durumlar 

 Doğum sırasında anal sifinkterin hasar görmesi 

 

3.3. Ġnkontinansı Olan Hasta/YaĢlıda Bakım 
 

Miksiyon ve defekasyon her birey için oldukça özel bir durumdur. Hem fiziksel hem 

psikolojik bakım gerektirir. 

 

 Psikolojik Bakım 

 

Vücudun mahrem bölgelerinin bir baĢkası tarafından görülmesi, miksiyon ve defekas-

yonun baĢkasının gözetiminde yapılması ve atıkların çevreye yaydığı kötü koku ve görüntü 

hasta/yaĢlı için utanç kaynağıdır. Bu nedenle inkontinansı olan hasta/yaĢlıya hem fiziksel 

hem psikolojik bakım sağlanmalıdır. Bu nedenle bilinçli hastalara bakım verilmesi sırasında 

saygılı tutum sürdürülür, olumsuz sözlü ya da sözsüz ifadelerden kaçınılır. Onaylamama ya 

da tiksintiyi anlatan bir yüz ifadesi hastayı rahatsız eder ve iletiĢimi engeller. Ses tonu ve 

davranıĢlar samimi olmalı, olumsuz duygular ve yüz ifadesinden kaçınılmalıdır. 

 

 Fiziksel Bakım 

 

Fiziksel bakımın yetersiz olması ciltte tahriĢ, basınç yaraları, enfeksiyon gibi durumla-

ra neden olabilir. Bunu önlemek için cilt bakımına özen gösterilmelidir.Cilt bakımında dik-

kat edilmesi gerekenler Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Ġdrarın asidik olması idrar inkontinansı olan hasta/yaĢlılarda  ciltte tahriĢ 

edici etki gösterir. Ġdrarla kirlenmiĢ deri sabun ve ılık suyla yıkanarak 

temizlenir ve kurulanır. Kurulamadan sonra vücut losyonları kullanılarak 

cildin nemi korunur. 
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 Giysi ve yatak takımlarının korunması için koruma amaçlı ped, havlu, 

bez gibi malzemeleri kullanması inkontinansı olan hastalara büyük kolay-

lık sağlar. 

 Gaita inkontinansı idrar inkontinansında olduğu gibi ciltte maserasyon, 

iritasyon ve basınç yarasına kadar giden cilt lezyonlarına neden olabil-

mektedir. Bu nedenle her dıĢkılama sonunda perine bölgesi sabun ve ılık 

su ile yıkanır, durulanır ve kurulanır. Temizlenen cilde vücut losyonları 

uygulanır. Bu uygulama ile cildin nemi korunarak koruyucu bir bariyer 

oluĢturur. 

 Hasta/yaĢlıya düzenli dıĢkılama alıĢkanlığı kazandırmak önemlidir. Has-

ta/yaĢlı sık aralıklarla tuvalete gitmesi için teĢvik edilmeli, hasta/yaĢlı tu-

valete gidemeyecek durumda ise sık sık tuvalet ihtiyacının olup olmadığı 

sorulmalı, ihtiyacı varsa ördek/sürgü verilerek ihtiyacı giderilmelidir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda idrar, gaz ve gaita inkontinansını ta-

nımlayabilecek, bakım ilkelerini sıralayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġnkontinans çeĢitlerini ayırt ediniz.  Hasta/yaĢlılarda hangi çeĢit inkontinan-

sın olduğunu araĢtırınız. 

 Ġdrar inkontinans nedenlerini sıralayı-

nız. 

 Üriner inkontinansa neden olan durum-

ları değiĢik kaynaklardan araĢtırınız. 

 Gaita ve gaz inkontinansının nedenleri-

ni sıralayınız. 

 YaĢlanmayla birlikte neden gaita ve gaz 

inkontinansının arttığını araĢtırınız. 

 Uzun süreli görünen kabızlığın neden 

gaita inkontinansına sebep olabileceğini 

tartıĢınız. 

 Ġnkontinansı olan hasta/yaĢlıda bakım 

ilkelerini sıralayınız. 

 Ġnkontinansı olan hasta/yaĢlıya fiziksel 

bakım vermenin neden önemli olduğu-

nun tartıĢınız. 

 Ġnkontinansı olan hasta/yaĢlıların ne 

gibi duygusal problemler yaĢayabilece-

ğini tartıĢınız. 

 Ġnkontinans durumunun hasta/yaĢlı 

cildine ne gibi zararlar verebileceğini 

araĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. KiĢinin sosyal olarak uygun zaman ve yer bulana kadar dıĢkılama ihtiyacını kontrol 

etmesine ................................ denir. 

2. ................................  mesane kontrolünün kaybı ve beraberinde istem dıĢı, damlalar 

halinde veya daha yoğun olarak idrarın kaçması durumudur. 

3. ................................. gaz ve dıĢkının istem dıĢı kontrolsüz olarak anüsten dıĢarı kaçı-

rılmasıdır. 

4. Ġdrarın asidik yapısı cilde temas edince ciltte ........................ etki gösterir. 

5. Ġnkontinansı olan hasta/yaĢlılar duygusal problemler yaĢayabilirler. Bu nedenle inkon-

tinansı olan hasta/yaĢlıya hem ..............  hem ............... bakım sağlanmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda boĢaltım ihtiyaçlarını karĢılama ile ilgili listelenen dav-

ranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) 

iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
Hasta/yaĢlının boĢaltım ihtiyaçlarını karĢılarken 

kullanacağınız malzemeleri hazırladınız mı? 

  

2 
Hasta/yaĢlıyı yapılacak iĢlem hakkında 

bilgilendirdiniz mi? 

  

3 
Hasta/yaĢlıya tekniğine uygun ördek/sürgü 

verdiniz mi? 

  

4 
Hasta/yaĢlıya genital bölge temizliği yaptınız 

mı? 

  

5 Hasta/yaĢlıya prezervatif sonda taktınız mı?   

6 
Üriner sondası olan hasta/yaĢlıya üriner sonda 

bakımı yaptınız mı? 

  

7 

Ġdrar, gaita ve gaz inkontinansı olan 

hasta/yaĢlıda bakım  ilkeleri ile ilgili sunum 

hazırladınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 
  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. Y 

3. Y 

4. Y 

5. D 

6. D 

7. Y 

8. D 

9. D 

10. D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. C 

3. A 

4. C 

5. A 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. kontinans 

2. idrar inkontinansı 

3. gaita inkontinansı 

4. tahriĢ edici 

5. fiziksel, psikolojik 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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