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MODÜLÜN ADI

Girişimsel İşlem Öncesi Hazırlık

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye; girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri
hazır hâle getirme, muayene, tetkik ve ameliyat öncesi
(pre-op) hasta hazırlığına yardımcı olma ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde
kullanılan malzemeleri eksiksiz olarak hazır hâle
getirebileceksiniz.
2. Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirerek
muayene ve tetkik için hastanın hazırlanmasına yardım
edebileceksiniz.
3. Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta
mahremiyetine özen göstererek ameliyat öncesi hasta
hazırlığına yardım edebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, teknik oda, hasta odası, poliklinik,
laboratuvar,
Donanım : Hasta odası, hasta muayene masası, muayene
örtüsü, girişimsel işlemler için gerekli ekipman ve
malzemeler, antiembolizm çorap, bone, ameliyat gömleği,
tekerlekli sandalye/sedye, hasta bilekliği, hasta dosyası

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde sağlık hizmetlerinde bütüncül yaklaşım önem kazanmıştır. Hasta bakım
hizmetleri insan yaşamıyla, bireylerin, ailelerin, toplumların sağlıklı yaşam kalitesiyle
ilgilidir ve bireylerin en üst düzeyde sağlıklı olmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu
yaklaşım cerrahi kliniklerde hasta merkezli bakım yaklaşımının giderek benimsenmesi
nedeniyle önem kazanmaktadır. Cerrahi alanda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, bakım
gereksinimlerinin belirlenmesinin yanı sıra bakım hizmetlerinin geliştirilmesini de
sağlamaktadır.
Hastanın, fiziksel olarak operasyona hazırlanması preoperatif hazırlığın en kapsamlı
bölümüdür. Hastanın fiziki yapısı, biyokimyasal değerleri, anatomik fonksiyonları, korkuları,
endişeleri ve anksiyetesi farklı seviyelerde oluşup kendisine, çevresine ve onunla ilgilenen
sağlık personeline yansıyabilir. Bu durum cerrahi müdahale sırasında ve ameliyat sonrası
ağrı ve çeşitli komplikasyonlar olarak da kendini göstermektedir.
Hastanın, ameliyat öncesi bilgilendirilmesi ve psikolojik olarak hazırlanması,
preoperatif hazırlığın bir boyutudur. Preoperatif hazırlığın diğer boyutları, yasal ve fiziksel
hazırlıktır. Preoperatif hazırlığın yasal boyutu ve bilgilendirilmiş onam alınması insan
hakları açısından hastaların güvencesidir. Hasta haklarının savunucuları da sağlık
personelidir.
Bu öğrenme materyali ile Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine
özen göstererek tıbbi işlem öncesi hasta hazırlığına yardım etmeyi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri eksiksiz
olarak hazır hâle getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Girişimsel

işlem gerektiren

durumları

farklı

kaynaklardan

araştırınız.

Araştırmalarınızı not alarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. GİRİŞİMSEL İŞLEMLER
Hastalıkların tanısı ve uygun tedavinin yapılabilmesi için hastaya bir takım tahlil ve
tetkikler yapılmaktadır. Yapılan bu tahlil ve tetkikler sonrası hastalıkların tanısı konulup
tedavisi planlanabildiği gibi bazen ileri tetkikler gerekebilir. Bu amaçla yapılan işlemlerin
hepsi girişimsel işlemlerdir. Girişimsel işlemler invaziv veya noninvaziv olabilir. Girişimsel
işlemlerin sınıflandırılması aşağıda verilmiştir.

1.1. Girişimsel İşlemlerin Sınıflandırılması
Girişimsel işlemler; amaçlarına, hasta üzerinde oluşturduğu riske, acil ve zorunlu
oluşuna, elektif (seçimli) veya isteğe bağlı oluşuna göre 4 grupta sınıflandırılır.


Amaçlarına Göre Girişimsel İşlemler





Diagnostik Girişimsel işlemler: Tanı koymak için yapılan cerrahi
müdahalelerdir.Örneğin, biyopsiler.
Eksploratif girişimsel işlemler: Tüm tetkikler yapılmasına rağmen
teşhis konulamayan durumlarda yapılan cerrahi müdahalelerdir. Örneğin,
teşhis konulamayan akut batın tablolarında batının açılması.
Palyatif girişimsel işlemler: Kesin tedavi yapılamayan durumlarda,
semptomları hafifletip hastayı rahatlatmak amacıyla yapılan girişimsel
işlemlerdir. Örneğin, geçici olarak trakeostomi açılması.
Radikal (küratif) girişimsel işlemler: Patolojik oluşumu ortadan
kaldırmak, esas tedaviyi sağlamak için yapılan girişimsel işlemlerdir.
Örneğin, safra kesesinin çıkarılması.
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Hasta üzerinde oluşturduğu riske göre girişimsel işlemler






Majör girişimsel işlemler: Mide, kalp, beyin, akciğer ameliyatlarında
olduğu gibi büyük ameliyatlardır. Ameliyatın süresine göre risk artar.
Büyük ameliyatlarda, riski artıran durumlar arasında, hastanın uzun süre
aynı pozisyonda kalması, dolaşım ve sinir sisteminin baskı altında olması,
enfeksiyon riskinin artması, sıvı- elektrolit ve kan kayıpları sayılabilir.
Minör girişimsel işlemler: Küçük bir insizyon ve az anestezi alınmasıyla
yapılan cerrahi müdahalelerdir. Bu ameliyatlarda sistemler fazla
etkilenmez, sıvı-elektrolit kayıpları fazla değildir. Örneğin, biyopsi
alınması.

Acil ve zorunlu oluşuna göre girişimsel işlemler





Konstrüktif girişimsel işlemler: Konjenital bozuklukları onarmaya
yönelik yapılan girişimsel işlemlerdir. Örneğin, yarık damağın
düzeltilmesi.
Rekonstrüktif girişimsel işlemler: Yapıyı tekrar eski hâline getirmek
için yapılangirişimsel işlemlerdir. Örneğin, yanıklarda veya geniş
yaralarda greft yapılması.

Acil girişimsel işlemler: Hastaya en kısa zamanda yapılan girişimsel
işlemlerdir. Örneğin, travma sonrası kanamalar, perfore apandisit.
Zorunlu girişimsel işlemler: Planlanarak yapılan zorunlu girişimsel
işlemlerdir. Örneğin,çıkarılması gereken tümörler.

İsteğe bağlı veya Elektif(seçimli)girişimsel işlemler



İsteğe bağlı girişimsel işlemlerde zorunluluk yoktur, hastanın isteğine
bağlı olarak yapılır. Örneğin estetik girişimleri.
Elektif (seçimli) girişimsel işlemler, yapılması zorunlu olmayan ancak
yapıldığında hasta için iyi olan müdahalelerdir. Örneğin skar onarımı.

1.2. Girişimsel İşlemlerde Kullanılan Araç ve Gereçler
Sağlık çalışanlarının görevlerinden biri de girişim yapılacak ortamı ve bu ortamdaki
araç-gerecin hazırlanması ve steril kurallara uygun olarak bulundurulmasıdır. Bu nedenle
sağlık personeli ameliyathane hazırlığı, işlemlerde kullanılacak sütur malzemeleri ve cerrahi
aletler, bohça yapma ve bu bohçaları steril olarak açma teknikleri ile ilgili bilgilere de sahip
olması gerekir.
Girişimsel işlemler steril ortamlarda ve aseptik tekniklere uygun olarak yapılmaktadır.
Bu nedenle öncelikle steril alan, steril malzeme ve steril paket kavramlarının bilinmesi
gerekir.
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Steril alan: Steril çalışılan bölge demektir. Steril uygulamalarda steril araç gerecin,
steril bir alan üzerine yerleştirilmesi gerekir.
Steril paket: İçinde steril araç gerecin bulunduğu kumaş veya kağıt paketlerdir.
Steril malzeme: Araç gereçlerin içinde
mikroorganizmalardan arındırılmış malzemelerdir.


veya

üzerinde

bulunan

tüm

Steril malzeme pensi: Steril objelerin taşınmasında kullanılır ve steril bir kap
içinde saklanır.

Resim 1.1 Steril pens ve kavanozu

Malzeme pensi otoklavda steril edilir, daha sonra kap 2/3'sine kadar uygun oranda
hazırlanmış dezenfektan solüsyon ile doldurulur. Pensin ucu aşağıya gelecek şekilde
solüsyonlu kap içine yerleştirilir. Pensin ve pens kabının yalnızca solüsyonla temas eden
bölümleri steril, diğer bölümleri ise nonsterildir (steril olmayan). Pens ve pens kabı her gün
ve kontamine olduğunda yıkanarak yeniden steril edilir. Steril pens kabının üzerine
sterilizasyon tarihi, kullanılan dezenfektanın cinsi ve oranını içeren bir etiket yapıştırılır. Acil
kullanım için steril pens ve kabı yedek olarak bulundurulur. Steril malzeme pensinin
kullanımında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:








Steril pens kabında yalnızca bir pens bulundurulur,
Steril pens kabın içine uçları kapatılarak konur ve kabın içinde uçları açık
bırakılır,
Pens, uçları kapatılarak nonsteril bölümlere değdirilmeden çıkarılır,
Ucundaki solüsyon damlacıklarının kabın içine düşmesi için bir süre
beklenir,
Steril pens, daima bel seviyesinin üzerinde, görüş alanı içinde ve uçları
aşağıya gelecek şekilde tutularak kontaminasyonu önlenmiş olur,
Steril pensle steril objeler tutulur, vazelinle gazlı bez gibi yapışkan
maddeler tutulmaz. Yapışkan madde pensin ucunda bir tabaka oluşturarak
dezenfektan solüsyonla temasını önler,
Steril pens, kontamine olmuşsa kesinlikle kullanılmaz ve yıkanarak tekrar
steril edilir.
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Steril kapaklı kutular: Gazlı bez, kompres, pamuk tampon, dil basacağı,
aplikatör ve küçük enjektörler gibi steril araç gereçleri saklamak için kullanılır.
Kutunun içine bu araçlar temiz olarak yerleştirilir ve otoklavda steril edilir.
Kutunun üzerine içindeki aracın cinsi ve sterilizasyon tarihi yazılır. Steril
kapaklı kutunun kullanılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:








Kutunun üzerindeki sterilizasyon tarihi kontrol edilir, zamanı geçmişse
kullanılmaz.
Kapağın ve kutunun iç yüzeyi steril kabul edilir. Kutunun içindeki
paketlerin de yalnızca içinin steril olduğu unutulmamalıdır.
Kutunun kapağı daima kapalı tutulmalıdır. İçinden malzeme alınırken
mümkün olduğunca kısa süre açık tutulmalıdır,
Kapak kaldırıldığında iç yüzü yere bakacak şekilde tutulur. Böylece
havadaki mikroorganizmalarla kontaminasyon en aza indirilir. Eğer
kapak elden bırakılacaksa iç yüzü yukarı gelecek şekilde bırakılmalıdır.
İçinden malzeme alınırken steril malzeme pensi veya steril eldiven
kullanılmalıdır,
Steril kutudan yalnızca gerektiği kadar malzeme alınmalı, fazlası
çıkarıldığında kesinlikle tekrar kutuya konmamalıdır,
Malzeme, kutuya düzgün, görülebilir ve alınması kolay bir şekilde
yerleştirilmelidir.

Resim 1.2: Steril Tromel



Steril solüsyon: Pansuman veya tedavi amaçlı kullanılan solüsyonlardır. Steril
solüsyon, steril bir kaba boşaltılırken solüsyon şişesinin kapağı kontamine
olmaktan korunmalı, şişenin ağzı nonsteril kabul edilerek bir miktar solüsyon
böbrek küvete dökülmeli, solüsyon kaba değdirilmeden ve sıçratılmadan
boşaltılmalıdır.

Şekil 1.3: Steril solüsyon boşaltma
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1.3. Hastaya Uygulanan Tanısal İnvaziv İşlemler
Cilt bütünlüğünü bozan veya vücut içindeki çeşitli lümen, boşluk veya oluşumlara
özel kateterlerin yerleştirilmesi işlemlerine invaziv girişimler denir. İğne yapma, ameliyat
etme, dikiş atma, sonda takma gibi girişimler invaziv girişim olarak kabul edilir.
İnvaziv işlemler, tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olup, tanı ve tedavi amacıyla kullanılır.
İnvaziv işlemler vasküler (damarla ilgili) ve nonvasküler (damar dışı) olmak üzere iki büyük
gruba ayrılır. Vasküler girişimler de nörovasküler girişimler ve periferik vasküler girişimler
olarak ikiye ayrılır.
Tanısal amaçlı en sık yapılan vasküler invaziv işlem, klasik anjiografidir. Tanı
koyma amaçlı yapılan nonvasküler invaziv işlemler, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
gerçekleştirilen biyopsi uygulamalarıdır. Çoğu zaman kesin tanıya ulaşabilmek için invaziv
tanı yöntemlerine ihtiyaç vardır.

1.3.1. Anjiyografi
Genel bir terimdir ve damar filmi anlamına gelir. İnsan vücudundaki tüm damarların
içine yüksek yoğunlukta özel bir boya (kontrast madde) verildikten sonra röntgen ışınları
kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Kalp, böbrek, beyin, karın, kol ve
bacaklardaki damarların darlık, tıkanıklık ve genişlemelerini değerlendirmek amacıyla
yapılan bir tanı yöntemidir.
Anjiyografi, uygulandığı bölgelere göre bazı isimler ile belirtilmektedir:





Serebral Anjiyografi (Beyin ve boyun damarlarının anjiyografisi)
Koroner Anjiyografi (Kalp ve kalbi besleyen damarların anjiyografisi)
Visseral Anjiyografi (Tüm iç organlara ait anjiyografiler; böbrek, akciğer,
dalak, karaciğer v.s.)
Periferik Anjiyografi (Kol veya bacak damarlarına yönelik yapılan
anjiyografiler)
Ayrıca, tüm sistem ve organların toplar
damarlarının görüntülendiği
Venografik incelemeler ile bazı bölgelerdeki lenf damarlarının görüntülendiği
Lemfanjiyografik incelemeler de anjiyografi kapsamındaki radyolojik inceleme
yöntemleridir.

İşlem anjiyografi cihazının bulunduğu,eğitimli ve deneyimli bir doktor ile sağlık
personelieşliğinde, anjiyografi laboratuvarlarında yapılır. Anjiyografi kesinlikle bir ameliyat
değildir. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve
konuşabilir. İşlem ortalama 15–20 dakika sürer.

6

Anjiyografide kullanılan araç gereçler şunlardır:








Lokal anestezik madde
Girişim seti ( introducer set )
Seldinger iğnesi,
Kateter
Kısa tel ve sheet
Uzun tel ( guidewire, j tel, hidrofilik tel, sert tel- stiff, mikrotel )
Stent, balon, glue, onyx, coil

Resim 1.4: Anjiyografi

Anjiografi çekebilmek için damarların içerisine ince bir kateter yerleştirilir. Bu
kateterin yerleştirilebilmesi için bir giriş noktası gereklidir. Bu giriş noktası genellikle
kasık,el bileği ya da koldadır. Giriş yapıldıktan sonra kateter görüntüsü alınacak olan damar
içine ilerletilip opak madde hızla verilir ve bu arada da seri olarak röntgen çekilir.
Bazen anjiografi esnasında tedavi yapılabilir. Örneğin, damarların görüntülenmesi
tamamlandıktan sonra belirlenen bir soruna balon anjioplasti ya da stentleme veya
trombolitik tedavi uygulanabilir.
Anjiografi şu durumlarda gerekebilir:








Periferik atardamarlardaki tıkanıklıklarda
Kol ve bacak atardamar hastalıklarında
Anevrizmalarda
Böbrek damar hastalıklarında
Bağırsak damarı hastalıklarında
Karotis hastalıklarında
Toplardamar hastalıklarında (Derin Ven Trombozu, venöz yetmezlik)

Bu işlemden damara yerleştirilen kateter çıkarılır ve buradan kanama olmaması için
önlem alınır. Bu amaçla 4–5 saat süreyle bölgeye 2,5-3 kg ağırlığında kum torbası konur.
Eğer anjiyo kasıktan yapıldıysa, hastanın en az 6 saat gözlem altında tutulması gerekir.
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Koldan ve bilekten yapılan anjiyoda ise hastanın 1 saat kadar gözlem altında kalması
yeterli olur. Bu süre boyunca hasta yatakta yatar. Daha sonra gerekli kontroller yapıldıktan
sonra hasta kalkabilir ve dolaşabilir. İşlemden hemen sonra başlanarak, hastanın 3-4 saat
içerisinde 2-3 lt. su tüketmesi gerekmektedir. Hekimin bilgisi dâhilinde işlemden 2 saat
sonra diyetine uygun olarak hasta beslenebilir.

1.3.2. Biyopsi
Prostat, karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek gibi herhangi bir vücut dokusundan veya
tümöral oluşumlardan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemidir. Biyopsi genellikle bir
hastalık şüphesinde kesin tanıya ulaşabilmek amacıyla yapılır. Bu nedenle de tedaviyi
yönlendirmede büyük öneme sahiptir. Örneğin bir hastada anlaşılamayan bir şişlik, kitle
durumu varsa veya bir tümörden şüpheleniliyorsa yapılacak en iyi tanı yöntemi kitleden
örnek alınması, incelenmesi ve tanı konulmasıdır. Biyopsi sadece ileri cerrahi tedaviyi değil,
uygun ilaç tedavisini ve olası diğer tedavileri de belirleyecek anahtar tanı yöntemidir.
Biyopsi, insizyonel veya eksizyonel olarak yapılabilir. Bu durum biyopsinin yeri,
lezyonu büyüklüğü ve şekli, yerleştiği organ ve onun fonksiyonlarıyla ilişkilidir. İnsizyonel
biyopsilerde lezyonun tümü çıkarılmaz, problemli alandan sadece belli bir miktar örnek
alınır ve patolojiye gönderilir. Patoloji sonucuna göre eğer lezyonun tamamının çıkarılması
gerekiyorsa ikinci bir müdahale ile lezyonun geri kalan kısmı da çıkarılır ve alınan parça
tekrar patolojiye gönderilir.
Eksizyonel biyopside ise şüpheli olan lezyonun tümü biyopsi sırasında çıkarılır.
Biyopsi materyalinin histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda eğer lezyon sağlam
cerrahi sınırlar ile çıkarılmışsa ve lezyonun geride kalan bir bölümü yoksa biyopsi ile tanıyla
birlikte tedavi de tamamlanmış olur. Eğer patoloji sonucunda cerrahi sınırlar geride kalan
dokuda lezyonun devam ettiğini gösteriyorsa yine tamamlayıcı cerrahi müdahale yapılması
gerekebilir. Bu durum lezyonun iyi veya kötü huylu olup olmamasına göre değişiklik
gösterir.
Biyopsileri direk olarak herhangi bir görüntüleme yöntemi olmadan yapabileceği gibi
ultrason, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri veya endoskopik aletler (kolonoskopi,
gastroskopi, bronkoskopi gibi cihazların) yardımıyla da yapabilir. Mide, bronş, bağırsak gibi
lümenli organlardan endoskop yardımıyla alınan doku örneklerine endoskopik biyopsiler,
görüntüleme sistemi kılavuzluğunda alınan örneklemelere de stereotoksik biyopsi denir.
Biyopside kullanılan araç gereçler şunlardır:







Antiseptik solüsyon (povidon iyodin, %70’lik izopropil alkol veya klorheksidin)
Lokal anestezik madde
Steril enjektör
Steril eldiven
Steril delikli örtü
Bistüri (15 numara)
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Steril penset (tercihen dişli)
Steril doku çengeli
Steril portegü
Steril iplik makası
Steril gazlı bez
Uygun dikiş materyalleri:
Formol solüsyonu (%10)
Serum fizyolojik (gerekirse)
Materyal taşıma kabı (cam tüp, plastik kutu, vb.)
Lam, lamel
Fiksasyon malzemesi

Biyopsi yapıldıktan sonra alınan doku örnekleri histolojik inceleme için patoloji
laboratuvarına gönderilir. Hücrelerin bozulmadan korunması ve patoloji laboratuvarına
ulaştırılması için alınan doku örnekleri kimyasal solüsyonlar içine batırılır. Bu solüsyonlara
örnek; % 95 alkol, % 10’luk formol (10 ml formol +90 ml su), % 40’lık nötralize formol
(100 ml % 40’lık nötralize formol +90 ml distile su) dur.
1.3.2.1. İğne Biyopsisi (İB)
Sıklıkla biyopsiler için bir iğne kullanılır. Parçalar uzun bir iğnenin istenen dokuya
yerleştirilmesiyle alınır. Bunlara kapalı biyopsi de denir. İğne biyopsileri, İnce İğne
Biyopsileri veya Kalın İğne Biyopsileri şeklinde olabilir.
İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (İİAB), ince bir iğne ile ultrason eşliğinde bir organ
içinde olan veya karın boşluğundaki bir kitleden örnek elde etmek amacıyla küçük bir parça
hücre veya sıvıyı aspire etme işlemidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi genellikle ultrason
eşliğinde yapıldığından ve iğnenin oldukça ince olmasından komplikasyon yaşanma riski
daha az görülür. İnce iğne biyopsisi tanı, tedavi ve takip edilen hastalara uygulanan girişim
olup sadece alınan dokudaki hastalığın iyi ya da kötü huylu olduğunu söyler. İşlem
genellikle ağrısızdır.
İnce iğne biyopsilerinde, alınan biyopsi materyali daha az olurken kalın iğne
biyopsileri sonucunda daha fazla materyal elde edilir. Bu nedenle kalın iğne biyopsilerinde
histopatolojik olarak daha ayrıntılı tetkiklere yetecek kadar materyal elde edilmiş olur.
Özellikle tümör biyopsilerinde tümörün hangi tip olduğunu kesin olarak belirtir. Böylece
tedavi türüne karar verilebilir.
Tüm iğne biyopsileri oldukça basit ve riski son derece az olan işlemlerdir. Lokal
anestezi, genel anestezi veya anestezisiz olarak poliklinik şartlarında ya da ameliyathanede
yapılabilir.
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1.3.3. Endoskopi/ Gastroskopi
İçi boş olan organların gözle incelenmesi işlemidir. Endoskopi genel bir adlandırma
olup incelenen organa göre ismi değişmektedir. Örneğin; yemek borusu, mide, oniki parmak
bağırsağının birlikte incelendiği durumda gastroskopi adını alır. Bu tetkik bazı kaynaklarda
üst gastro intestinal sistem endoskopisi olarak da tanımlanır. Bu işlemde kullanılan alete
endoskop adı verilmektedir.
Gastroskopide ucunda özel bir ışık kaynağı ve kamera bulunan, 8-12 mm çapındaki
bükülebilen tüp şeklindeki bir alet ile ağızdan sindirim sistemine girilerek onikiparmak
bağırsağına kadar ilerlenmektedir.

İşlemin Adı

Aletin Adı

İncelenen Organ

Bronkoskopi

Bronkoskop

Bronşlar

Gastroskopi

Gastroskop

Mide

Gastro duedenoskopi

Gastroskop

Mide, duedenum

Kolonoskopi

Kolonoskop

Kolon

Laringoskopi

Laringoskop

Larenks

Laparoskopi

Laparoskop

Karın içi, pelvis içi

Rektoskopi proktoskopi

Rektoskop

Rektum

Üreteroskopi

Üreteroskop

Üreter

Sistoskopi

Sistoskop

Mesane, üretra

Tablo 1.1: Endoskopide kullanılan alet ve incelenen organ

Endoskopi; yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağının rahatsızlıklarında
nedenin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan oldukça etkin ve güvenilir bir yöntemdir.
Endoskopi teşhis amacıyla kullanıldığı gibi; mide kanamaları gibi durumlarda
ve poliplerin alınmasında tedavi amacıyla da kullanılabilmektedir. İşlem esnasında mide
içerisinde herhangi bir tümöral oluşum izlenirse tanıyı kesinleştirmek amacıyla biyopsi
alınmasına da olanak sağlar.
Endoskopi şu durumlarda yapılır:








Yutma güçlüğü
Katı ve sıvıları yutmada güçlük
Ağrılı yutma
Gıda maddelerinin yutulmasında takılma hissi,
Tıbbi tedavi ile geçmeyen ekşime ve yanmalar,
Karnın üst kısmında şişkinlik, ağrı,
Tedaviye dirençli kansızlık,
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Nedeni bilinmeyen ani ve hızlı kilo kayıpları,
Kahve telvesi şeklinde veya kırmızı kan kusma,
Dışkının katran renginde olması,
Ağıza acı su gelmesi,
Nedeni bilinmeyen kusma,
Daha önce tanı konmuş bir sindirim sistemi hastalığının kontrollerine
gereksinim,
Bağırsak tembellikleri, kabızlık ya da uzun süredir düzelmeyen ishaller,
Çekilmiş olan mide ve bağırsak filmlerinde anormal bulgular varsa endoskopi
yapılır.

Resim1.5: Gastro intestinal sistem endoskopisi

Sağlık kurumlarında endoskopi için düzenlenmiş bölümler vardır. İşlem lokal anestezi
ve sedasyon gerektirebildiğinden uygun koşullar sağlanan tam donanımlı endoskopi
odalarında yapılır. İşlem sonrası hasta takibinde şu hususlara dikkat edilir:








Endoskopi sonrası hastanın yaşam bulguları (solunum, nabız, tansiyon ve
oksijen satürasyonu) sık aralıklarla takip edilir.
Hasta yatak istirahate alınır. Lateral pozisyon verilir.
Aspirasyon, perferasyon ve kanama yönünden hasta takip edilir.
Girişim lokal anestezi ile yapılmışsa boğazdaki uyuşukluk tamamen geçene
kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez.
Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur, bu konuda hastaya bilgi verilir.

Endoskopisi tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek
laboratuvara gönderilir. Endoskop cihazının parçaları temizlenir ve
dezenfeksiyon işlemi yapılır.

1.3.4. Rektoskopi
Işıklı bir cihaz yardımı ile kalın bağırsağın yaklaşık 30-40 cm lik son kısmının
(rektum, sigmoid kolon) gözle incelenmesini sağlayan girişimdir. Bu işlem için kullanılan
alete rektoskop denir. Rektoskop 1-2 cm çapında, içinde kendiliğinden ışık veren rijit
(bükülmez) veya fleksibl (bükülebilir) boru şeklinde bir alettir.
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Rektoskopi; hasta muayene odası, endoskopi ünitesi veya ameliyathanede özel bir
muayene masasına yatarak uygulanır. İşlemden önce hastanın aç gelmesi ve barsak boşaltımı
için lavman kullanması yeterlidir. İşlem ağrılı değildir, anestezi gerekmemektedir. İşlem
süresi 3-5 dakikayı geçmez, işlem esnasında görülen patolojik durumlarda (tümör, ülser,
vs...) biyopsi de alınabilir.

Resim1.6: Rektoskopi uygulaması

Rektoskopi şu amaçlar için yapılır:







Her türlü rektal kanamalar (hematokezya )
Tümör aranması
Hemoroidlerin değerlendirilmesi
İltihabi barsak hastalıkları (ülseratif kolit ,crohn)
Fistül (kanal ), fissür (çatlak),prostat, uterus patolojilerinde, kanser yayılımı
tespitinde
Makat bölgesi ağrılarında uygulanabilir.

1.3.5. Kolonoskopi
Kalın bağırsağın tamamının görüntülenmesi için kullanılan yönteme kolonoskopi
denir. Ucu aydınlatıcı bir aletle kalın bağırsağın içine girerek kolonun iç yüzünün durumunu,
tümör ya da bağırsaklarda herhangi anormal bir durumun teşhisinde kullanılır.
Kolonoskopi işlemi makattan girilerek yapılır. Bağırsağın yaklaşık 70-120 cm lik
mesafesi gözlenir. Kolonoskopi işleminde rijit veya esnek yapıda olan kolonoskop kullanılır.
Esnek yapıda olanlar için hastaya sol lateral pozisyonu, rijit yapıda olanlar için ise hastaya
diz göğüs (secde) pozisyonu verilir. İşlem anal kanaldan girilerek yapılır. İşlemden önce
kolon temizliği yapılması gerekir.
Kolonoskopi aşağıdaki durumlarda yapılır:



Dışkısında kan tespit edilen hastalara,
Hemoroid şüphesi olanlara,
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Açıklanamayan ishal ve kabızlık problemi olanlara,
Açıklanamayan karın ağrısı, gaz ve şişkinlik problemi olanlara,
Açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlığı olanlara,
Kolonda polip saptanan hastalara,
Kolon kanseri operasyonu geçirmiş hastaların kontrolünde,
40 yaşın üzerinde dışkılama değişikliği olan kişilere,
Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde inceleme amaçlı yapılır.

Kolonoskopi sayesinde bağırsak divertikülü, iltihabi bağırsak hastalığı, bağırsak
kanseri vb. hastalıkların tanısı konulup, parça alınarak patolojik tetkikle ayırımı
gerçekleştirilebilir. Bu işlem sırasında, gerekiyorsa iç organların fotoğraflarının alınması
mümkündür.

Resim1.7: Kolonoskopi inceleme alanı

Kolonoskopi öncesinde yapılacak işlem mutlaka hastaya anlatılmalı ve hastanın yazılı
onayı alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastayla yüksek düzeyde iş birliği gereklidir.
Sağlık kurumlarında bu uygulamalar için düzenlenmiş tam donanımlı endoskopi odalarında
sedasyon ile de yapılabilir.
İşlem sonrası hasta takibinde şu hususlara dikkat edilmelidir:








İşlem sonrası hastanın yaşam bulguları sık aralıklarla takip edilir.
Hasta yatak istirahatine alınır.
Perforasyon ve rektal kanama yönünden hasta takip edilir.
Biyopsi alınan ve polip çıkarılan hastalar daha dikkatle izlenir.
Hastada gaz ve şişkinlik sorunlarını önlemek için yürümesi ve hareket etmesi
önerilir.
Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur bu konuda hasta bilgilendirilir.
Kolonoskop cihazının parçaları temizlenir ve dezenfeksiyon işlemi yapılır.
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1.3.6. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP)
Karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir
yöntemdir. İşlemde endoskopi cihazı, çeşitli kateterler ve röntgen cihazı birlikte kullanılır.
ERCP, Endoskopik (E), Retrograd (R), Colanjio (C) ve Pankreotografi (P) sözcüklerinin baş
harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Retrograd sözcüğü geriye doğru, ters yönde ilerleme
anlamına gelmektedir. ERCP işlemi sırasında safra yollarının görüntülenmesinde kullanılan
kontrast maddenin safra ve pankreas sıvısının bağırsağa akış yönünün tersine doğru enjekte
edilmesinden dolayı kullanılmaktadır. Safra ve pankreas kanallarının X ışını (röntgen)
kullanılarak görüntülenmesi işlemleri colanjio pankreotografidir.
Safra yollarında ve pankreas kanalında tıkanıklık ya da daralma belirtileri olan
hastaların teşhis ve tedavisinde ERCP yapılır. Bu hastalıklar aşağıda sıralanmıştır:



Safra kanalı hastalıkları: Safra kanalı taşları, tümörlere bağlı darlıklar,
ameliyata bağlı safra kanalı yaralanması, safra sızıntısı, parazitlere bağlı
tıkanma, safra kanalı ile irtibatlı karaciğer kistleri gibi durumlarda uygulanır.
Pankreas hastalıkları: Akut veya kronik pankreatit, pankreas kanserine bağlı
pankreas kanalı tıkanması, pankreas kistleri, pankreas kanalı yaralanması,
darlıkları, pankreas taşları gibi durumlarda uygulanır.

İşlem doktor tarafından "duodenoskop" adı verilen bir endoskop ile ağız yolundan
girilerek yapılır. ERCP’de kontrast madde verilerek safra ve pankreas kanalları radyolojik
görüntüleri çekilir ve bazı tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerle bazı safra taşları
alınır veya kırılır, biyopsi yapılır, kistik yapılar belirlenir ve kanallar dilate edilir.
ERCP lokal anestezi ve sedasyon ile uygun koşullar sağlandığında tam donanımlı
endoskopi odalarında yapılır. Sağlık kurumlarında ERCP için düzenlenmiş oda vardır. İşlem
sırasında röntgen cihazı gerektiğinden ERCP odasında çalışan personellerin, kurşun yelek,
boyunluk ve gözlük kullanması zorunludur. Çalışılan odanın kurşun duvarlarla kaplı olması
ve havalandırmasının iyi olması gerekir. Radyasyon insan sağlığına zararlı olduğu için işlem
sırasında mümkün olduğu kadar mesafeli durmakta yarar vardır. Röntgen cihazı gerektiği
zaman ve kısa süreli olarak kullanılmalıdır.
İşlem sonrası hasta takibinde şu hususlara dikkat edilmelidir:






Hastanın yaşam bulguları (solunum, nabız, tansiyon ve oksijen satürasyonu) sık
aralıklarla takip edilir.
Hasta yatak istirahate alınır ve lateral pozisyon verilir.
İşlem sonrası Aspirasyon, Perferasyon olasılığı ve kanama yönünden hasta takip
edilir.
Girişim ile herhangi bir tedavi işlemi yapılmamışsa lokal anestezinin etkisi
tamamen geçene kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez.
Taş çıkarılması, stent yerleştirilmesi gibi tedaviye yönelik girişimler yapılan
hastalar 24 saat gözlem altında tutulur.
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Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur. Hasta bu konuda bilgilendirilir.
İşlemin yapıldığı saat ve hastanın durumu gözlem formuna kaydedilir.
Endoskopi cihazının parçaları temizlenir ve dezenfeksiyon işlemi yapılır.
Ayaktan takibi yapılan hastalara makattan kanama, gaitanın renginde değişiklik,
kusma, şiddetli karın ağrısı, hâlsizlik ve baş dönmesi, ateş yükselmesi gibi
durumlarda tekrar sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda bilgi
verilir.

1.3.7. Bronkoskopi
Işıklı bir aletin ağızdan ya da burundan sokularak hava yollarının yani bronş ağacının
içerden görüntülenmesi, incelenmesi ve gereğinde müdahalesi işlemidir. Bu işlem için
kullanılan alete bronkoskop denir. Bu işlem esnasında boğaz, gırtlak, nefes borusu ve
bronşların anatomisi incelenir.
İki tip bronkoskop vardır:


Fiberoptik Bronkoskop

Bir ışık kaynağı ile bu ışık kaynağından gelen ışınları iletebilen, ince bükülebilir
(fleksible/esnek) bir parçadan oluşur. Bronkoskopi sırasında gerekli çalışmaların
yapılabilmesi (biyopsi ve lavaj) için ortasında bir kanal bulunur. Bükülebilme özelliği
sayesinde burun ve ağız yolu kullanılarak havayollarına geçilir. Nazal yol, hastanın
bronkoskobu ısırma olasılığı olmadığından tercih edilir. Genellikle lokal anestezi altında
yapılır. Fiberoptik bronkoskoplar çocuk, küçük erişkin ve standart erişkin olmak üzere farklı
farklı boyutlardadır.

Resim 1.8: Fleksible bronkoskopi seti



Rijit bronkoskop

Bir ucu ışık kaynağına bağlı olan iki ucu açık değişik boyutlarda metal borulardan
oluşan bir sistemdir. Genellikle genel anestezi altında sadece ağızdan uygulanabilen, esnek
olmayan açık tüp şeklindedir. Teşhis amacıyla gözlemek ve örnek almak için kullanılır.
Tedavi amacıyla ise solunum yollarındaki yabancı cisimlerin çıkarılması, kanamaların
durdurulması balgam birikiminin temizlenmesi işlemlerinde kullanılır.
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Her iki bronkoskobun kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Her
iki bronkoskop hem lokal hem de genel anestezi altında uygulanabilmesine rağmen
çoğunlukla fiberobtik bronkoskop lokal, rijit bronkoskop uygulamaları genel anestezi ile
yapılır.

Resim 1.9: Rijit bronkoskop

Bronkoskopi, yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalara tanı ve tedavi amaçlı
uygulanan girişimlerdir. Bronşların en uç dallarına kadar gözle incelenmesini sağlar.
Bronkoskopiyle, hastalıklı bölgelerin görülebilen ya da görünemeyen kısımlarından özel
aletlerle biyopsi örnekleri alınır. Gerekli laboratuvar tetkikleri yapılabilir. Solunum yolları
içine kaçmış yabancı cisimler (iğne, gıda parçası) varsa çıkarılabilir.
Bronkoskopide kullanılan araç ve gereçler şunlardır:


















Bronkoskopi seti (rijit/fleksible) ve gerekli parçaları
Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri
Steril özel biyopsi iğnesi (biyopsi alınacaksa)
Formalin içeren biyopsi şişesi (biyopsi alınacaksa)
Steril enjektörler (5, 10, 20 ml’lik),
İV katater,
Tansiyon aleti
Pulse oksimetre
Steril spançlar
Steril eldivenler
Lokal anestezik ilaçlar (sprey şeklinde)
3-4 laboratuvar tüpü
Aspiratör cihazı
Oksijen tüpü
Böbrek küvet
Kâğıt havlu
Yastık

1.3.7.3. Bronkoskopi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler



Bronkoskopi mutlaka steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir.
Hasta bronkoskopi odasına alınır.
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Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek bir yere konur.
Hasta, muayene masasına sırtüstü yatırılır ya da yarı oturur pozisyonu verilir.
Hastanın başına hiperekstansiyon (başın çeneden geriye doğru) pozisyonu
verilir. Hastanın omuz altı, yastıklarla desteklenir.
Doktorun steril olarak giyinmesine yardım edilir.
Steril malzemeleri aseptik ilkelere uygun açılır.
Bronkoskopi tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara
gönderilir.
Bronkoskopi yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa
kaydedilir.
Kullanılan malzemeler uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır.
Ayaktan takibi yapılan hastanın eve dönüşü için hasta yanındaki refakatçisine
teslim edilir. Klinikteki hasta işlem bittikten sonra yatak istirahatine alınır.

Resim 1.10: Bronkoskopi odası

Bronkoskopi işlemi bittikten sonra hasta takibinde şu hususlara dikkat edilmelidir:








İşlem bittikten sonra hasta yatak istirahatine alınır. Hastaya sırtüstü ya da yarı
oturur pozisyonu verilir, genel anestezi yapılmışsa başı yana çevrilmelidir.
Aspirasyon yönünden takip edilir.
Genel anestezi uygulanan hastalar anestezinin etkisi geçene kadar daha sık
aralıklarla takip edilir.
Yaşam bulguları 3-4 saat sık aralıklarla takip edilir.
Hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi belirtiler yönünden takip
edilir.
Hasta larenks ödemi yönünden takip edilir.
Bronkoskopi yapıldıktan sonra hafif ağrı, hafif kanama, bulantı normal
bulgulardır. Bu durumla ilgili hastaya bilgi verilir.
Girişim lokal anestezi ile yapılmışsa boğazdaki uyuşukluk tamamen geçene
kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez.
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1.3.8. Laparoskopi
Laporoskopi, kelime anlamı olarak karın içinin gözlenmesi anlamına gelir. En çok
kadın hastalıkları alanında kullanılmakla beraber appendektomi, kolesistektomi ve üroloji
ameliyatlarının hemen tamamı laparoskopik olarak gerçekleştirilmektedir. Çok küçük çaplı
özel aletlerle ve ince bir kamera ile karın içi ve iç genital organların gözlemlenmesini
sağlayan bir yöntemdir. Bu işlem için kullanılan alete laparoskop denir.

Resim 1.11: Laparoskopi uygulaması

İşlem genellikle genel anestezi altında, ameliyathane şartlarında yapılır. Göbekten bir
iğne ile girilerek karın içi karbondioksit ile doldurulur. Gaz karın içerisindeki organları
geriye doğru iter böylece laparoskop karın içindeki organlara zarar vermeden yerleştirilir.
Laparoskop yaklaşık 2-10 mm çapında açılan delikten karın içine sokulur. Diagnostik
laparoskopi ve/veya cerrahi laparoskopi oluşuna göre delik sayısı iki ile dört arasında değişir.
Laparoskoptan elde edilen görüntü televizyon ekranına aktarılıp altı-on defa büyütülür. Bu
da küçük organları daha net görmeyi sağlar. Karın içi organlar büyütülerek gözlemlendiği
için cerrahi hâkimiyet daha iyidir. Dokulara ve organlara zarar vermediği için koruyucu bir
cerrahi yöntemdir.
Teşhis amaçlı laparoskopilerde işlem, hastanın ameliyathane şartlarına hazırlanması,
uyutulması ve uyandırılması ile yaklaşık 20-30 dakika sürer. Tedavi amaçlı laparoskopilerde
bu süre daha da uzundur.
Karın açılmadığı için laparoskopinin hastaya şu avantajları vardır:






Büyük bir yara izi oluşmaz,
İltihaplanma riski azdır.
Ameliyat sonrası ağrı çok azdır.
Hasta daha çabuk iyileşir.
Hastanede kalış süresi kısalır.
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Resim.1.12: Laparoskopide kullanılan araç gereçler

Laparoskopide kullanılan araç gereçler şunlardır:












Kamera Sistemi: Kamera, monitör ve kayıt cihazlarından oluşur.
Laparoskoplar: Laparoskopi için çeşitli kalınlıkta (5 ve 10 mm) ve açılarda
(0°,30°,45°) üretilmiş optikler kullanılabilir.
İnsüfilasyon sistemi: İnsüfilatör (giden gaz miktarını ve basıncı gösteren), CO2
tüpü, (Gaz olarak argon ve helyum da kullanılabilir ancak her ikisinin de kanda
absorbsiyonu daha düşüktür ve embolizasyon riski daha yüksektir)
Giriş iğnesi: 14 gauge Veres iğnesi en sık olarak kullanılanıdır. (Resim 1..: a)
Trokarlar: Farklı kalınlıklarda ve seçeneklerde bulunur ve laparoskopik aletlerin
içinden çalışacak yolu oluştururlar. Bıçaklı, bıçaksız, direk görüşe izin veren,
tekrar kullanılabilen seçenekleri vardır. (Resim 1…: b)
Koter cihazı: Monopolar ve bipolar koter cihazları kullanılabilir. Bunun yanı
sıra ultrasonik, argon beam koagülatörlerde kullanılabilir.
Hemostatik aletler: Koter cihazlarının yanı sıra metal klipsler, plastik ligasyon
klipleri, stepler cihazları ve hemostatik ajanlar (surgicell;cellulose)
kullanılabilir.
Sutür: Açık cerrahidekine benzer sutürlerin iğne boyları, iğne açıları ve sutür
uzunlakları modifiye edilerek kullanılabilir. Ayrıca laparoskopi ameliyatları için
üretilmiş sutürler ve sutür atıcılar kullanılabilir.
Organ torbaları: Eksizyon yapılan organın çevre organları kirletmeden
insizyondan çıkarılmasını sağlar. (Resim.1…: c)
Disektörler: Atravmatik ve dişli grasper (tutucu), Maryland, alice, makas, hook
vs. (Resim.1…: d)
Retraktörler: Karaciğer ve bağırsak gibi geniş yer kaplayan organları
uzaklaştırmak için dokuya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş
laparoskopik ekartörlerdir.
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1.3.9. Sistoskopi
Sistoskopi, üretra ve mesanenin gözle görülerek değerlendirilmesi, hastalık tanılarının
konulması ve bazı tedavilerin yapılmasına olanak sağlayan endoskopik bir işlemdir.
Sistoskopi, radyolojik incelemenin yetersiz olduğu durumlarda veya idrar yollarında
müdahale gerektiren durumlarda sistoskopi yöntemi tercih edilmektedir En sık
endikasyonlarından birisi makroskopik veya mikroskopik hematüridir. Diğer endikasyonları
şu şekilde sıralanabilir;










Tekrarlayan üriner enfeksiyon
Üretra darlığı
İdrar kaçırma,
Üretra, mesane, üreter ve renal pelvis tümörü
Üretra, mesane, üreter ve böbrek taşları, yabancı cisimler
Biyopsi alınması
Hipertrofik prostat ve mesane tümörü rezeksiyonu
Kanayan lezyonların koterizasyonu
Üreteral kateter yerleştirme ve çıkartma

Bu işlem, steril koşullar altında gerçekleştirilir. İdrar yolunun dış ağzından içeri doğru
yapılan bir işlem olduğu için ağrıya neden olur. Sistoskopi öncesi hastanın aktif üriner
enfeksiyonu olmadığını bilmek önemlidir. Çünkü işlem mevcut olan enfeksiyonu arttırma ve
yayma riskini taşır. Tanı amaçlı yapılan sistoskopiler erişkin hastalarda,lokal anestezi altında
yapılabilir. Tedavi amaçlı yapılan işlemlerde veya pediatrik hasta grubunda ise bölgesel veya
genel anestezi gerekir.

Resim 1.13: Sistoskopi

Ürolojik girişimlerde kullanılan temel araçlar;




Optik, ışık kaynağı,
Işık kablosu,
Video kamera ve monitörden oluşur.
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Yapılacak işleme göre gerekli ekipman da (forseps, loop, soğuk bıçak, litotriptor
probları vs) işlemden önce masada steril olarak hazır bulundurulmalıdır. Sistoskopi için
üretilen endoskoplar rijit ve fleksibl olarak ikiye ayrılır. Her ikisinin de avantajları ve
dezavantajları vardır.

1.4. Hastaya Uygulanan Tanısal Non-İnvaziv İşlemler
Deri bütünlüğünü bozmayan girişimler noninvaziv girişimdir, bu tarz tıbbi
girişimlerde kişinin hiçbir organı olumsuz etkilenmez. Ultrasonografi noninvaziv girişimlere
bir örnektir. Noninvaziv yöntemler, invaziv yöntemlere göre kolay uygulanabilir olması,
genellikle doğru sonuç alınması ve çok düşük enfeksiyon riski nedenlerinden dolayı daha
avantajlıdır.
Hastaya uygulanan tanısal amaçlı noninvaziv işlemlerini şöyle sıralayabiliriz.

1.4.1. Elektrokardiyografi (EKG)
Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile kalp hücreleri tarafından üretilen elektriksel
aktiviteyi algılayan, grafik olarak kaydeden cihaza EKG cihazı (elektrokardiyograf); elde
edilen aktivasyon çizelgesine/ kayıtlarına elektrokardiyogram; okunması ve
değerlendirilmesi işlemine de EKG (elektrokardiyografi) denir.
Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme
evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel
aktiviteyi büyüterek milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene
yöntemidir. EKG, kalp hastalıklarında kesin tanı yöntemi değildir. Ancak hasta hikâyesi,
fizik muayene ve diğer laboratuvar tetkikleri ile beraber tanıya yardımcı olur.
EKG ile şu veriler elde edilebilir:







Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli
yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenir.
Koroner yetmezlik veya myokard infarktüs tanısı konulabilir.
Kalp kasında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme saptanabilir.
Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
Bazı kalp ilaçlarının etkileri ve elektrolit dengesizliği (özellikle potasyum
eksikliği veya fazlalığı) araştırılabilir.
Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

EKG cihazının performansının devamlılığı için bazı parçaların devamlı kontrolü
yapılmalı ve gerekiyorsa değiştirilmelidir. Cihazın temizleme işleminden önce elektrik
bağlantısı kesilmeli, kablo ve bağlantıları cihazdan ayrılmalıdır. Cihaz, hasta kablosu ve
elektrotlar suyla temas ettirilmemelidir. Suyla ıslatılmış pamuklu bezle temizlenmeli ve
sonra kuru bezle silinmelidir.
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Deterjan, eritici ve organik çözücüler (tiner, benzin, alkol vb.) kullanılmamalıdır.
Elektrotlar üzerinde çizik oluşmamalıdır. Bu yanlış ölçümlere sebep olabilir. Hasta ile temas
eden kısımların temizliğinde mikrobiyolojik risklere karşı koruyucu tedbirler alınmalıdır.
Yazıcının mekanik aksamı ve dişlileri kontak sprey kullanılarak temizlenmelidir. Termal
kafanın temizlemeden önce soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak hâlde termal kafa zarar
görebilir. Termal kafanın temizliğinde özel temizleyiciler kullanılmalıdır.

Resim 1.14: EKG çekimi

1.4.1.1. Eforlu EKG ( Treadmill- Stres Testi)
Kliniklerde kullanılan EKG cihazının yanı sıra holter EKG ve eforlu EKG çeşitleri de
bulunmaktadır. Eforlu EKG, egzersiz sırasında yapılan EKG kaydıdır. Egzersiz treadmill adı
verilen bir koşu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır.
Kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken EKG'nin sürekli izlenmesi
ve belli aralıklarla kayıt alınmasına efor testi denir. Kalp-damar hastalıklarını araştırmada
kullanılan testlerden biridir. Girişimsel bir işlem olmaması, ucuz olması ve nispeten düşük
yan etki oranı nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir.
Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek
kalp hızı artırılır. Yürüyüşün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalbin yorulması
sağlanır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı
zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değişiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı
gibi şikâyetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG'de görülmeyen bozukluklar bu
test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teşhisinde
büyük kolaylık sağlamaktadır.
Efor testinin amacı, hastada kalp damar hastalığı bulunup bulunmadığını ortaya
koymak ve bazı özel ölçütler aracılığıyla hastalığın ağırlığını belirlemektir. Ayrıca şu
durumlar için efor testi yapılır:


Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın
ciddiyetini tespit etmek
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Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemek
Tedavi sonuçlarını takip etmek
Eforla tansiyon yükselme derecesini araştırmak
Efor kapasitesini ölçmek
Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarını teşhis etmek
Bayılma nedenini belirlemek
Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek

Efor testi öncesinde kalp ya da tansiyonla ilgili bazı ilaçların kesilmesi gerekebilir.
Doktor tarafından test için kesilmesi gereken ilaçlar anlatılır. Kan basıncının 180/110‟un
üstünde olması efor testi için engel teşkil eder ve testin ertelenmesi gerekir. Bu nedenle izin
verilen tansiyon ilaçları test günü de alınmalıdır.
Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu süre içinde sigara da içilmemelidir. Test
günü testin rahat geçmesi için hastanın rahat giyinmesi ya da yanında eşofman / şort ve spor
ayakkabısı getirmesi önerilir. Erkek hastaların göğüs tıraşı olması gerekir. Daha önceden
çekilmiş EKG varsa yanında getirmesi konusunda hasta bilgilendirilir.

Resim 1.15: Eforlu EKG

1.4.1.2. Holter EKG-Ritim Holter
Hastanın günlük hayatını etkilemeden 24–48 saat süreyle kalp aktivitesini kesintisiz
olarak kaydeden ve dökümünü yapan, cep telefonu boyutunda, küçük bir kayıt cihazıdır.
Ritim bozukluklarını düşündürecek çarpıntı, bayılma şikâyetlerinin tespit edilmesinde veya
tedavinin izlenmesinde kullanılır.
Çarpıntı, bayılma, göz kararması gibi yakınmalarda ve ritim bozukluklarının
araştırılmasında kullanılır. Eğer bu durumlara neden olan ritim bozukluğu EKG ile
saptanabilirse tanı konmuş olur. Ancak pratikte, ritim bozuklukları dönemsel olma özelliği
taşıdığı için EKG‟de saptanması zordur. Bu nedenle uzun süreli EKG kayıtlarının holter
cihazı ile izlenmesi gerekir.
Holter sistemi vücuda yapıştırılan elektrotlara bir ara kabloyla bağlanan küçük bir
metal kutudur. Cihazın toplam ağırlığı piller dâhil 72 gr.‟dır.
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Holter cihazı kemerle belde taşınabilir veya boyuna asılabilir. Cihaz takılıyken
çarpıntı, düzensizlik, duraksama, bayılır gibi olma, sıkıntı hissi gibi herhangi bir şikâyet
olursa hasta tarafından bu durum ve saat kayıt edilir. Daha sonra özellikle o anki EKG
bulguları incelenir. Cihaz bağlandıktan sonra hastadan o günkü yemek, uyku, egzersiz gibi
aktivitelerin saatlerini yazması istenir.
Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp
elektrosunu kaydeder. Cihaz bağlı iken banyo yapma dışında hiçbir aktivite kısıtlaması
yapılmasına gerek yoktur. Herhangi bir rahatsız edici ses çıkartmaz ve çok yüksek manyetik
alanlar dışında günlük hayatta kullanılan cihazlardan etkilenmez. 24 saatin sonunda cihaz
çıkartılır, elde ettiği kayıt bilgisayara aktarılır ve burada analiz edilir. Kayıt süresince kalbin
tüm elektrik aktivitesini bu yolla görmek mümkün olur. Bu alet sayesinde muayene sırasında
görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık
hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozuklukları tespit edilebilir. Kalp atımlarının uzun
süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek ve en düşük
değerleri saptanarak uygun tedavi şekli planlanır.

Resim 1.16: Ritim Holter

1.4.2. Elektroensefalografi (EEG)
Uyku hâlinde ve uyanıkken beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel
faaliyetin, beyin dalgaları hâlinde kâğıt üzerine yazdırılmasıdır. Elektroensefalografi (EEG)
ile geniş bir nöron grubunun spontan elektriksel aktivitesindeki dalgalanmalar yüzeyden
kaydedilir. Beynin, elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük
metal elektrotlar aracılığıyla EEG aletine iletilir.
Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden çok, o anki fonksiyonel durumunu yansıtır.
Bu nedenle yapısal görüntüleme yöntemlerindeki gelişmelere rağmen hâlen önemini
korumaktadır.
EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguların ardından en
önemli inceleme yöntemidir. Ayrıca, ensefalopati ve ensefalitler gibi birçok beyin hastalığı
için önemli bir ek araştırma yöntemi özelliğini taşır.
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EEG, Epilepsi gibi rahatsızlıkların izlenmesinde ve odak tespitinde, uyku
analizlerinde, beyin hasarlarının yerinin tespitinde, duyusal merkezlerdeki bozuklukların
tespitinde kullanılır.
EEG çekimine gelirken hastalar şu hususlara dikkat etmelidir:




Çekim günü hastanın saçlarını yıkamış olarak gelmesi (EEG incelemesinin
parazitsiz olmasını sağlamak amacıyla),
Çekim sırasında hastanın tok gelmesi (Açlıkta, dalgalanmalarda değişiklikler
görülebilir.),
EEG‟yi değerlendirecek olan doktora, sürekli kullanılan ilaçlar hakkında bilgi
verilmesi gerekir. Çünkü kullanılan ilaçlar EEG sonucunu etkileyebilir.

Resim 1.17: EEG çekimi

1.4.3. Elektromiyelografi (EMG)
Kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin ölçülmesi yoluyla bu
yapıların değerlendirildiği bir tanı yöntemidir. EMG tetkiki; sinir iletiminin ölçümü ve
kasların incelenmesi olarak iki kısımda yapılır. Hastada düşünülen tanıya göre bunların her
ikisinin veya yalnızca birinin yapılması gerekebilir.
EMG çekimine gelirken hastalar şu hususlara dikkat etmelidir:





İnceleme genellikle kollar ve bacaklarda yapıldığından rahat, kolay çıkarılabilir
kıyafetler tercih edilmelidir.
Yapılacak işlemde derinin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cilde krem
ya da benzeri maddeler sürülmemesi ve cildin tozlu, yağlı, kirli olmamasına
dikkat edilmelidir.
El ve kollardaki takılar (yüzük, bilezik, saat gibi) çalışmayı
etkileyebileceğinden inceleme öncesi çıkarılmalıdır.
Hastanın düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında
sakınca yoktur. Ancak antikoagülan ilaç kullanan hastaların hekimi önceden
bilgilendirmesi gereklidir.
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Hasta kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekim uyarılmalıdır.

1.4.4. Ultrason (Ultrasound)
Ultrason cihazı, insan vücudunda hava ve kemik içermeyen doku gruplarının
incelenmesi ve görüntülenmesinde kullanılır.
Bu cihazlardaki temel çalışma prensibi yüksek frekanslı ses dalgalarının dokulara
gönderilmesi ve dokulardan geri yansıyan ses dalgalarının toplanmasıdır. Dokulardan geri
yansıyan ses dalgaları elektrik enerjisine dönüşür ve dijital monitöre aktarılarak görüntü elde
edilir. Örneğin; ultrason ile gebelikte, fetusun gelişimi incelenerek boyu, kilosu, kol ve bacak
uzunlukları, ense kalınlığı ultrason ile tespit edilebilir. Taş, tümör ve tümörlerin metastazları
ultrasonla tespit edilebilir.
Cihaz; farklı problar, monitör ve kontrol panelinden oluşur. Vücudun farklı bölümleri
için farklı frekans özelliğine sahip problar kullanılır. Hastanın gözlem yapılacak bölgesine
görüntüyü daha kolay almayı sağlayan jeller sürülür. Üç boyutlu görüntü veren ultrason
cihazları da mevcuttur. Doppler cihazı ise ultrason cihazının renkli görüntü vermesini
sağlayan tipidir. Bu cihaz ile akan sıvının akış yönü ve şiddeti belirlenebilir. Bu sayede akım
değişikliği ve tıkanıklıklar tespit edilebilir. Doppler ultrasonkalp ve dolaşım hastalıklarının
tespitinde önemli bir yer tutar.

Resim 1.18: Ultrason

1.4.5. Röntgen ( X-RAY )
Röntgen cihazı, tıbbi görüntüleme cihazlarındandır. Cihaz; hastanın yatacağı bir
sedye, X-ray tüpü, jeneratör, kalimatör, statif tablası (akciğer röntgeni için) ve kumanda
konsolundan oluşur.
Vücuttaki kırık, çatlak gibi durumlarda veya hastalık (sinüzit, pnömoni, tüberküloz
vs.) teşhisinde kullanılır.
X ışınları gebelerde teratojenik etki yapar. Gebelik şüphesi bulunanlar ve gebeler
röntgen çektirmemelidirler.
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Floroskopi cihazı ise; röntgen cihazının kameralı tipidir. Yumuşak doku çekimlerinde
kullanılır, röntgen cihazında olduğu gibi X ışınları hastadan geçer ve görüntü elde edilir, bu
görüntü kameraya gönderilir, oradan da monitöre aktarılır. Röntgen cihazından en önemli
farkı çekilen görüntünün monitöre aktarılıp hemen görülmesidir.
Radyoopak madde verilerek hastanın seri hâlde röntgen filmleri çekilebilir, bunlara
"Baryumlu Film" denir. Opak madde, incelenecek bölgeye göre oral, intravenöz veya anal
yolla verilebilir. Örneğin; özefagus, mide ve ince bağırsakların filmi çekilecekse oral yolla,
kolon filmlerinde rektal yolla verilebilir.

Resim 1.19: Röntgen çekimi

1.4.6. Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonance Imaging - MRI)
Bu yöntem, dev mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo frekans
dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmeyi
sağlayan yöntemdir. Sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve
tanımlamak için kullanılır. MR, doku kontrast çözümlemede gücü en yüksek olan radyolojik
görüntüleme yöntemidir.
MR cihazının etkili olduğu kullanım alanı, vücuttaki yumuşak dokulardır. MR,
yumuşak dokularda maksimum kontrastlama ve görüntüleme yeteneğine sahiptir. Bu sayede
MR ile yumuşak dokulardaki lezyon ve patolojik dokular kolayca incelenir.
Dar ve kapalı ortamlarda uzun süre duramama MR sisteminin dezavantajıdır. Ancak
teknolojik yeniliklerle geliştirilen açık MR sistemi son derece rahat ve güvenilir olup kapalı
alan korkusu olan hastalar, yaşlılar ve çocuklar için konforlu bir sistemdir.
Kalp pili olanlar ve üzerinde demir, metalik cisim taşıyan hastalar (platin takılı olanlar
vb.) MR odasına giremezler. Hamileliğin ilk üç ayında uygulanmaz.
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Resim1.20: MR çekimi

1.4.7. Sintigrafi
Sintigrafi cihazı, hastanın yatacağı bir sedye bir veya iki adet gamma kamerası (tüp)
ve bilgisayar içeren kontrol panelinden oluşmaktadır.
Sintigrafi, teknesyum, iyod gibi radyoaktif izotopların kullanıldığı bir görüntüleme
yöntemidir. Organların büyüklüğündeki değişiklikler, anatomik yerleşim bozuklukları, kistik
ya da abse gibi odaksal lezyonlar veya neoplazın varlığını belirlemek için
kullanılır.Kullanılan radyoaktif ilaçların yan etkisi ve allerjik etkileri yoktur. Bu maddeler
her yaştaki hastada ve çocuklarda, yaşa göre değişen dozlarda güvenle kullanılabilir.
Bu uygulamada hasta çok düşük düzeyde radyasyon almaktadır. Bu düzey röntgen
görüntülenmesinden daha düşüktür. Ancak bu testler, X ışını ile yapılan incelemelerde
olduğu gibi hayati önem taşımadıkları sürece gebelik döneminde yapılmaz.
Test başlamadan önce radyoaktif madde içeren ilaç damardan enjekte edilir veya ağız
yoluyla verilir. Bunu takiben veya kısa bir süre sonra kameralar ile vücuttan organ içinde
ilerleyiş veya dağılımı izlenerek bu organın çalışması ile ilgili önemli bilgiler elde edilir.
Tiroid, paratirioid, kemik, miyokard perfüzyonu, böbrek, karaciğer, dalak, safra yolları,
beyin perfüzyonu, gastroözefagial reflü için sintigrafi çekilmektedir.

Resim 1.21: Sintigrafi cihazı
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1.4.8. Bilgisayarlı Tomografi ( BT/ Computer Tomography)
X ışınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsü oluşturularak yapılan
radyolojik teşhis yöntemidir. Önceden ancak cerrahi müdahale ile elde edilebilen tanılar artık
BT ile başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Maliyet olarak da uygun sayılabilecek özellikte
olması günümüzde bu yöntemin tercih edilmesini sağlamıştır.
Bilgisayarlı tomografi yönteminde kesit şeklinde görüntüleme yapılır. BT‟ de kontrast
sayısının fazlalığı dokuları birbirinden ayırdığı için su, ödem, hematom gibi yapılar daha iyi
görüntülenir. BT‟ nin en sık kullanıldığı alanları şöyle sıralayabiliriz:







Kafa içi incelemelerde özellikle kafa içi kanamalarında ilk başvurulan
yöntemdir. Toraks ve batın görüntülemelerde kullanım alanı çok geniştir. Bu
bölgelerde kitle var ise sınırları ve çevreye yayılmaları görüntülenebilmektedir.
BT anjiografi ile damar içi darlıklar gösterilebilir.
Ortakulak içi kemikçiklerin ve yumuşak dokuların incelenmesi yapılır.
Sinüslerin incelenmesinde ilk olarak tercih edilir.
Omurgada hem kemiklerin hem de disk gibi yumuşak dokuların incelenmesini
sağladığı için özellikle bel fıtıklarında önemli yeri vardır.
Radyoterapi planlanması BT ile yapılır.

Bilgisayarlı tomografide de röntgende olduğu gibi, en önemli zararlı etki iyonizen ışın
kullanılmasıdır. Diğer bir risk faktörü de yine röntgende olduğu gibi kontrast madde
kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek yan etkilerdir. Hareketi engellemek için incelemenin
anestezi altında yapılması gereken durumlarda anestezinin komplikasyonları bilgisayarlı
tomografi çekiminde olası risk faktörü olarak görülür.

Resim 1.22: BT cihazı

1.4.9. PET/ CT (Positron Emission Tomography/ Computer Tomography)
Damar yolu ile enjekte edilen metabolik radyoaktif ajanların biriktiği normal veya
patolojik dokuları görüntüleyen nükleer tıp cihazının adıdır. Genel anlamda metabolik veya
fonksiyonel görüntüleme için kullanılır. PET organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel
değişikleri gösteren etkinliği kanıtlanmış bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir.
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Tıbbi görüntüleme cihazlarından biri olan PET/CT farklı özelliklere sahip iki adet
(360° dönebilen) tüp, detayları gözlemeye yarayan dijital gösterge, hasta sedyesinin
pozisyonunu ayarlayan kontrol paneli, görüntüleri toplayıp monitöre aktaran bilgisayardan
oluşmaktadır.
PET/CT cihazının en önemli özelliği, normal tomografi ile pozitron emisyon
tomografisini ayrı ayrı çekip ikisini birleştirerek üç boyutlu görüntü elde etmesidir. Kanserli
hücrelerin teşhisinde çok önemli bir cihazdır.

1.4.10. Mamografi
Yoğunlukları birbirine yakın olan kas, yağ ve memenin glandüler yapılarını ve
memenin patolojik değişikliklerini incelemek amacıyla kullanılan bir yumuşak doku
radyografisidir. Başka bir deyişle meme grafisinin çekilmesidir.
Mamografi cihazları, meme görüntülenmesini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir.
Cihaz; X-ray tüpü, memenin yerleştirildiği alt ve üst tabla ve kontrol panelinden oluşur.
Meme kanserinde erken tanı prognozu etkileyen en önemli etkendir. Mamografi meme
kanserinin erken teşhis edilmesinde önemli rol oynar. Memede oluşan kist ve kitlelerin tespit
edilmesinde kullanılır. Hastanın memesi alt ve üst tablaların arasına konur, alttan ve üstten
sıkıştırılır ve çekim yapılır. Mamografide; düşük dozajlı X-ışını, yüksek kontrastlı ve yüksek
yoğunluklu filmler ve özel olarak dizayn edilmiş röntgen cihazları kullanılır.
Mamografi, meme kanserinde kontrol ve tanı amacı ile kullanılır.




Kontrol amaçlı mamografi, herhangi bir şikâyeti olmayan kadınlarda, olası
meme kanserlerinin erken teşhis edilmesinde kullanılır. Düzenli olarak
yapıldığında, erken tanı olasılığını arttırarak tedavinin başarıya ulaşmasını
sağlar. 40 yaşını aşkın her kadının iki yılda bir kez mamografi çektirmesi
tavsiye edilir.
Tanı amaçlı mamografi, kitle bulunması, meme akıntısı gibi meme ile ilgili
şikâyeti olanlar ve kontrol amaçlı patoloji için uygulanan bir yöntemdir.
Patolojik durumlardaki mamografi, kuşkulu dokunun tam yerini, boyutunu
belirlemek ve çevre dokuyla lenf bezlerini görüntülemek amacı ile yapılır. Tanı
amaçlı mamografi ile göğüs değişik açılardan görüntülenebilir.

Mamografinin; adet kanamasının bitimini takip eden ilk hafta içerisinde yapılması
tavsiye edilir. Çünkü bu göğüs dokusunun en iyi görüntülenebildiği dönemdir. Mamografide,
memede farklı yoğunluktaki dokuların ayırt edilmesi, erken evre meme kanseri
bulgularından olan kireçlenme odaklarının veya küçük nodüllerin kolaylıkla görüntülenmesi
sağlanır.
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Resim 1.23: Mamografi cihazı

1.5. Özel Tanısal Girişimler
Hastalıkların teşhisinde, rutin kan ve idrar tetkiklerinin dışında vücudun çeşitli
bölgelerinden alınan örneklerden de yararlanılmaktadır. Bazı özel durumlarda hem tanı hem
de tedavi amaçlı vücudun çeşitli yerlerinden örnekler alınmaktadır.

1.5.1. Ponksiyonlar
Ponksiyon, vücudun herhangi bir boşluğunda bulunan bir sıvıyı akıtmak veya çekmek
işlemidir. Tıpta hastalıkların teşhis veya tedavi edilmesinde uygulanan bir yöntem de beyin
omurilik sıvısı (BOS) incelenmesidir.
1.5.1.1. Lomber Ponksiyon
Lomber ponksiyon, genellikle menenjit (beyin zarı iltihabı), ensefalit (beyin iltihabı)
ve subaraknoid kanamanın (beyin zarları arasına olan kanama) tanısını koymak için bel
omurları arasından özel bir iğne ile girilerek beyin ve omurilik zarları etrafındaki sıvıdan
örnek alınmasıdır. Menenjit yaşamı tehdit eden ama yüksek oranda tedavi edilebilir
olduğundan hastalığı dışlamak için en güvenilir yol beyin omurilik sıvısının (BOS)
biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik olarak incelenmesidir.
Lomber ponksiyondur (LP), bazı kanser türlerinde habis hücrelerin BOS içinde
varlığını tespit etmek ve kafa içi basınç artışına neden olan hastalıkların tanısını koymada da
kullanılabilir.
Lomber ponksiyon, beyin omurilik sıvısı içine ilaç enjekte etmek amacıyla özellikle
spinal anestezi veya kemoterapidede tedavi kullanılabilir.
Lomber ponksiyonda bulundurulması gereken malzemeler şunlardır:




Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri,
Steril değişik ebatlardaki lomber ponksiyon iğneleri (spinal iğneler),
Enjektörler (2, 5, 10, 20 ml’lik),
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Steril spançlar,
Steril eldivenler,
Antiseptik solüsyonlar,
Tespit malzemeleri (yapıştırıcı bantlar ve diğer aksesuarlar),
Lokal anestezik ilaçlar,
Laboratuvar türleri (BOS numuneleri için),
Üç yollu musluk (gerekli durumlarda)
Steril manometre (BOS basıncı ölçümü yapılacaksa),
Cilt işaretleyici (gerekli durumlarda),
Tedavi bezi ve muşambası,
Böbrek küvet,
Seyyar lamba,
Tabure

Lomber ponksiyon yapılmadan önce hastaya veya hastanın ailesine işlemin yapılma
nedeni, yapılmadığında gelişebilecek sorunlar, tedavi üzerine etkisi ve olası riskleri
anlatılmalı, yazılı olarak onayları alınmalıdır.
Lomber ponksiyon uygulaması sırasında hastanın durumuna göre hastaya yan yatma,
oturma ve prone pozisyonları verilir. Hasta işlem boyunca hareket etmemelidir. Genellikle
hasta yan yatılıp dizler karına çekilir ve baş öne eğilir, çene göğse yaslanır. Bu sırada bir
yardımcı hastanın istem dışı hareketlerini engellemek için hastayı sıkıca tutar.

Resim 1.24: Lomber ponksiyon uygulaması

İğnenin gireceği bel omurları bölgesi antiseptikle temizlenir ve uyuşturulur. Özel iğne
ile bel omurları arasından girilipBOS sıvısından tüplere örnekler alınır. İğne çıkarılır, girişim
yeri steril gazlı bez ile kapatılır, üzerine flaster yapıştırılır. İşlemin toplam süresi yaklaşık 1520 dakikadır. İşlemden sonra hasta takibinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir:


Hasta, işlem sonrası yaklaşık 24 saat yatak istirahatine alınır. Lomber
ponksiyon sonrasında hastanın başı 30 derece yükseltilir ve sırtüstü düz yatması
sağlanır. Eve veya odasına dönünce de izleyen 24 saatte mümkün olduğu kadar
dinlenmesi gerektiği konusunda hasta veya ailesi bilgilendirilir. Girişim
sonrasında 48 saat kadar spor gibi yorucu aktivitelerden kaçınılması gerektiği
açıklanır.
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Hastanın yaşam belirtileri takip edilir.
Bilinç değişiklikleri, bulantı ve kusma yönünden gözlenir.
Ponksiyon yerinde sızıntı ve kanama yönünden takip edilir.
Hasta ağızdan alabiliyorsa bol sıvı verilir veya doktor önerisiyle IV sıvı verilir.
Ponksiyon örnek almak için yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek
laboratuvara gönderilir.
Kullanılan malzemeler ayrılarak enfekte atık kutusu, kirli torbası vb. uygun
yerlere ayrıştırılarak atılır.

1.5.1.2. Apse ve Kistlerin Ponksiyonu
Apse, nekroz sonucu oluşan sınırlı bir boşlukta iltihap birikmesidir.
Mikroorganizmalara karşı vücudun verdiği bir karşılıktır. Vücudun herhangi bir yerinde bir
doku ya da organda oluşur. Kistler ise bedenin çeşitli yerlerinde oluşabilen, içi sıvı, bazen de
katı madde dolu olan keseciklerdir.
Apse ve kistleri oluşturan mikroorganizmaları ve özelliklerini tespit etmek amacıyla
ponksiyon yapılarak bunların boşaltılması sağlanır.
Apse ve kistlerin ponksiyonunda kullanılan araç gereçler şunlardır:












Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri
Steril enjektörler (5, 10, 20 50 ml’lik)
Steril spançlar, ped
Antiseptik solüsyonlar
Steril eldivenler
Steril pensler
Lokal anestezik ilaçlar
3-4 laboratuvar tüpü
Flaster
Böbrek küvet
Tedavi bezi ve muşambası

İşlemden sonra hasta istirahate alınır, yaşam bulguları takip edilir. Ponksiyon yapılan
yer sızıntı, kanama, enfeksiyonvb. yönden takip edilir. Gerekirse pansuman değiştirilir.
Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir. Ponksiyon sırasında alınan örnekler
etiketlenerek laboratuvara gönderilir. İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan
malzemeler ortamdan uzaklaştırılır.
1.5.1.3. Parasentez
Tanı ve/veya tedavi amaçlı olarak özel bir iğneyle steril koşullarda karın duvarından
girilerek karın içindeki sıvıdan örnek elde edilmesi veya sıvının boşaltılması işlemine
abdominal parasentez denir.
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Normalde karın içinde, organların çevresindeki karın zarı (periton) ile sınırlanmış
alanda çok az miktarda sıvı bulunur. Periton boşluğunda sıvı toplamasına asit denir. En sık
asit sebepleri siroz, iyi veya kötü huylu tümörler, tüberküloz peritonit, enfeksiyon hastalıklar,
apandisit, pankreas, böbrek ve kalp hastalıkları gibi hastalıklar karın içinde sıvı toplanmasına
neden olabilir Asit miktarı arttıkça karın, dışarıdan görünür şekilde şişmeye başlar. Karın
boşluğunda aşırı miktarda asit biriktiğinde hasta, nefes almakta güçlük çekebilir ve karın içi
basıncı arttıkça karın ağrısı gibi belirtiler görülür. Parasentez iki şekilde yapılır:




Diagnostik parasentez: İnce bir iğneyle teşhis amacıyla karından asit
sıvısından bir miktar örnek alınması işlemi olarak tanımlanır. Bu işlem
genellikle ağrısızdır. Asit sıvısının bakteriyolojik, sitolojik ve enzimatik olarak
analiz edilmesi için 20-30 cc kadar asit alınması yeterlidir.
Tedavi edici (terapötik/geniş hacimli) parasentez: Aşırı asit birikimi olan
hastalarda parasentezle bir seferinde 5-10 litre kadar asit boşaltılarak hastayı
rahatlatma işlemi olarak tanımlanır. Karın içinde biriken sıvı fazla olduğunda
karın içinde toplanmış sıvının bir iğneyle dışarı alınmasıyla, karın içi basıncı
azaltılır. Bu durum karın ağrısının giderilmesini ve hastanın rahatlamasını
sağlar. Geniş hacimli parasentez hastada; kan basıncı düşüklüğü, aşırı hâlsizlik,
böbrek yetmezliği ve elektrolit bozukluğuna yol açabileceğinden dikkatle
izlenmelidir.

Resim 1.25: Karında asit birikmesi

Parasentezde kullanılan araç ve gereçler şunlardır:











Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri
Özel parasentez iğnesi ve seti (steril)
Steril enjektörler ( 5, 10, 20 50 ml’lik)
Steril spançlar
Antiseptik solüsyonlar
Steril eldivenler
Lokal anestezik ilaçlar
3-4 laboratuvar tüpü
Flaster
Terapötik parasentez ise steril asit toplama kapları (şişeler)
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Resim 1.26: Tedavi edici parasentez uygulaması

Parasentez uygulanan hastalarda aşağıdaki hususlara dikkat edilir:









Hastanın yaşam bulguları takip edilir.
Parasentez yapılan yerde sızıntı, kanama, enfeksiyon vb. yönünden hasta takip
edilmelidir.
Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir.
Fazla miktarda sıvı boşaltıldığında hastanın 1-2 saat daha dikkatle gözlenmesi
gerekir çünkü hastanın kan basıncı düşebilir ve baş dönmesi olabilir. Hastanın
ihtiyaçlarının yatakta karşılanması gerekebilir.
İşlem sonrasında bazen iğnesinin girdiği yerde ağrı olabilir. Bu durumda
doktora haber verilir.
Parasentez tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara
gönderilir.
Parasentez yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa
kaydedilir.
Kullanılan malzemeler, uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır.

1.5.1. 4. Torosentez
Plevral boşlukta sıvı, kan, cerahat, hava birikmesi plevral drenaj gerektirebilen
patolojik durumlardır. Bu amaçla torasentez, tüp torakostomi ve diğer torakal kateterlerin
yerleştirilmesi uygulanan yöntemlerdendir. Torasentez, iğne ile plevral aralıktan sıvı ve hava
drenajı sağlayan bir işlem olup tanısal veya tedavi amacıyla uygulanabilir.
Zatürre, verem, kalp yetmezliği, akciğer zarı iltihabı ve kanser gibi hastalıklarda
akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir. Akciğer zarları arasında toplanan sıvının, akciğerler
üzerinde baskı oluşturmasını ve solunum sıkıntısı yapmasını önlemek ve sıvı toplanmasına
neden olan duruma tanı koyabilmek için torasentez yapılır
Torasentez en sık plevral sıvı örneğinin etiyolojiye yönelik incelenmesi için tanısal
amaçla yapılır. Torasentez ile plevral sıvı ve hava alınır veya plevra boşluğuna ilaç verilir.
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Torasentez işlemiyle, plevrada toplanan sıvıdan örnek alınması ve tetkik edilmesi
tanısal torasentezdir.
Hastada, sıvı birikmesine bağlı belirtileri, özellikle dispneyi ortadan kaldırmak,
pnömotoraks ve plevral ampiyemde plevradaki sıvıyı boşaltarak terapötik amaçlı torasentez
yapılmış olur. Terapötik torasentezde çok fazla miktarlarda sıvı boşaltılması protein kaybına
neden olabilir. Bu nedenle sadece dispneik hastalarda tek seferde çok miktarda plevral sıvı
drenajı yapılmalı, dispnesi olmayan hastalarda ise az miktarda ve seri torasentezler ile sıvı
drenajı yapılmalıdır. Maling hücre gelişimini önleyen sitostatik ilaçların plevral boşluğa
verilmesi de tedavi amaçlı yapılır.
Torasentez, hastaların % 75’inde tanı koydurucu, % 20 kadarında ise yol gösterici
olmaktadır. Torasentez ile kesin tanısı konabilen hastalıklar malign hastalıklar, ampiyem,
tüberküloz, plörezi gibi hastalıklar ve özefagus rüptürüne bağlı plevral efüzyonlardır.
Torasentezde kullanılan araç ve gereçler şunlaradır:













Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri
Özel ponksiyon iğnesi ve seti
Enjektörler ( 5, 10, 20 50 ml’lik)
Steril spançlar
Antiseptik solüsyonlar
Steril eldivenler
Lokal anestezik ilaçlar
3-4 laboratuvar tüpü
Heparin
Atropin
Flaster
Üç yollu musluk (gerekli durumlarda)

Torosentez işleminden sonra şu hususlara dikkat edilmelidir:







Hastanın yaşam bulguları takip edilir.
Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir.
Torasentez yapılan yer sızıntı, kanama vb. yönden takip edilmelidir.
Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir.
Torasentez yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa
kaydedilir.
Kullanılan malzemeler, uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem başmaklarını takip ederek aseptik kurallara uygun girişimsel
işlemlerde kullanılan malzemeleri eksiksiz olarak hazır hâle getirebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

İnvaziv Tanısal İşlemler İçin
 Anjiyografide kullanılan malzemeleri
 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız.
hazırlayınız
 Setteki malzemeleri kontrol ediniz
 Malzemelerin tam olduğundan emin
 Biyopside kullanılan malzemeleri
olunuz.
hazırlayınız.
 Endoskopi cihazını hazır hale getiriniz.
 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız.
 Kamera ve monitörlerin çalışıyor
 Rektoskopi cihazını hazır hale getiriniz.
olduğundan emin olun.
 Video kayıt sisteminin çalıştığından
 Kolonoskopi cihazını hazır hale getiriniz.
emin olunuz.
 Manuel temizlik işlemlerinin
yapıldığından emin olunuz.
 Cihazların dezenfekte edildiğinden emin
 Laparoskopi cihazını hazırlayınız.
olunuz.
 Steril malzemelerin kontrolünü yapınız.
Non İnvaziv Tanısal İşlemler İçin
 Elektrokardiyografi cihazını hazır hale
 Elektrotların manuel temizliğini yapınız.
getiriniz.
 Elektrotları temizlerken su ile temas
ettirmemeye özen gösteriniz.
 Holter cihazının bakımını yapınız.
 Temizlik işleminde deterjan, eritici ve
 Elektroensefalografi cihazını hazır hale
organik çözücüler (tiner, benzin, alkol
getiriniz.
vb.) kullanmamaya dikkat ediniz.
 Elektrotlar üzerinde çizik olmadığından
 Elektromiyelografi cihazını hazır hale
emin olunuz.
getiriniz.
 İşlem esnasında kişisel hijyen
kurallarına uyunuz.
 Cihazın dezenfeksiyonunu yapınız.
 Ultrason cihazını kullanıma hazır hale
 Ultrason esnasında gerekli olan jel, kağıt
getiriniz.
havlu gibi malzemeleri hazır
bulundurunuz.
 Cihazların yüzey temizliklerini yapınız.
 Kumanda masalarının temizliğini yapınız.
 Cihazların elektrik bağlantılarının
 Röntgen, MR, tomografi, sintigrafi,
uygunluğunu kontrol ediniz.
mamografi cihazlarını kullanıma hazır
 Çekimde kullanılacak kontrast maddeleri
kontrolünü yapmayı unutmayınız.
hale getiriniz.
 Kontrast madde uygulamasında
kullanılacak malzemeleri hazırlamayı
unutmayınız.
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Özel Tanısal Girişimler İçin
 Lomber Ponksiyonda kullanılan
malzemeleri hazır hale getiriniz.
 Apse ve kistlerin ponksiyonunda
kullanılan malzemeleri hazır hale
getiriniz.
 Parasentezde kullanılan malzemeleri hazır
hale getiriniz.
 Torosentezde kullanılan malzemeleri
hazır hale getiriniz.
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 Setlerin steril paket kontrolünü yapmayı
unutmayınız.
 Setlerdeki malzemeleri kontrol ediniz.
 İşlem esnasında aseptik kurallara
uyunuz.
 Kişisel hijyen kurallarına dikkat ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kesin tedavi yapılamayan durumlarda, semptomları hafifletip
hastayı rahatlatmak amacıyla yapılan girişimsel işlemdir?
A) Palyatif girişimsel işlem
B) Radikal girişimsel işlem
C) Konstrüktif girişimsel işlem
D) Rekonstrüktif girişimsel işlem
E) Diagnostik girişimsel işlem

2.

Aşağıdaki durumların hangisinde Anjiografi gerekebilir?
A) Periferik atardamarlardaki tıkanıklıklarda
B) Kol ve bacak atardamar hastalıklarında
C) Anevrizmalarda
D) Böbrek damar hastalıklarında
E) Hepsi

3.

Prostat, karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek gibi herhangi bir vücut dokusundan veya
tümöral oluşumlardan küçük bir parça alınarak incelenmesi işlemine ne denir?
A) Endoskopi
B) Biyopsi
C) Ponksiyon
D) Periferik yayama
E) Kültür

4.

Kalp kasındaki elektriksel değişiklikleri değerlendirmek için kardiyak kasılmaya
ilişkin elektromekanik olayların kaydedilmesi ile elde edilen aktivasyon çizelgesine ne
denir?
A) Elektrokardiyografi
B) Elektrokardiyogram
C) Elektrokardiyoskop
D) Elektrokardiyograf
E) Hepsi

5.

Aşağıdakilerden hangisi, efor testinin amaçlarından değildir?
A) Hastada kalp damar hastalığı bulunup bulunmadığını ortaya koymak
B) Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak
C) Tedavi sonuçlarını takip etmek
D) Elektronik kalp pili üretmek
E) Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarını teşhis etmek
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6.

Beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanık iken hem de uyku hâlindeyken
üretilen elektriksel faaliyetin, beyin dalgaları hâlinde kâğıt üzerine yazdırılmasına ne
ad verilir?
A) Elektromiyelografi (EMG)
B) Laparoskopi
C) Elektroensefalografi ( EEG)
D) Elektrokardiyografi
E) Mamograf

7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ultrason ile gebelikte, fetüsün gelişimi incelenir.
B) Floroskopi cihazı, röntgen cihazının kameralı tipidir.
C) Serebral Anjiyografi, beyin damarlarının görüntülenmesinde kullanılır.
D) EMG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguların ardından
en önemli inceleme yöntemidir.
E) MR cihazının etkili olduğu kullanım alanı, vücuttaki yumuşak dokulardır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi, içi boş olan organların ucunda ışık kaynağı ve kamera
bulunan bir alet ile gözle incelenmesi işlemidir?
A) Laparoskopi
B) Endoskopi
C) Kolonoskopi
D) Sistoskopi
E) Üreteroskopi

9.

Aşağıdakilerden hangisi, bronkoskopinin tedavi amaçlı uygulanmasıdır?
A) Akciğer tümörlerinin tanısı
B) Akciğer grafisinde anormal bulguların varlığı
C) Tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük
D) Hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak
E) Hepsi

10.

Aşağıdakilerden hangisi, özel bir iğne yardımıyla parietal plevradan doku örneği
alınmasıdır?
A) Torasentez
B) Göğüs tüpü
C) Plevra biyopsisi
D) Medikal torakoskopi
E) Hepsi
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11.

Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon uygulamasında tercih edilmeyen
pozisyondur?
A) Lateral dekubitus pozisyon
B) Yan yatış pozisyonu
C) Oturur pozisyon
D) Prone pozizyon
E) Litotomi pozisyonu

12.

Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon uygulama amaçlarındandır?
A) BOS incelemesi
B) Menenjit tanısı koymak
C) Uygun tedavi yaklaşımı belirleme
D) Anestezi uygulamak
E) Hepsi

13.

Lomber ponksiyon uygulamasından sonra hasta ne kadar dinlenmesi gerekir?
A) 30 dakika
B) 24 saat
C) 48 saat
D) 3 gün
E) 1 hafta

14.

Aşağıdakilerden hangisi tanı ve/veya tedavi amaçlı olarak özel bir iğneyle steril
koşullarda karın duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek elde edilmesi veya
sıvının boşaltılması işlemidir?
A) Lober ponksiyonu
B) Torasentez
C) Diyaliz
D) Abdominal parasentez
E) Hepsi

15.

Aşağıdakilerden hangisi, periton boşluğunda asit toplanmasına neden olan hastalıktır?
A) Ödem
B) Siroz
C) Böbrek yetmezliği olan hastalar
D) Enfeksiyon
E) Hepsi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirerek muayene ve tetkik için hastanın
hazırlanmasına yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Muayene veya tetkik için hastaneye giden bir yakınınızla görüşünüz. Hastaneye
gitmeden önce muayene ve tetkik için ne gibi hazırlıklar yaptığını sorarak
öğreniniz.



Topladığınız bilgileri sınıfta arkadaşlarınız ve öğretmenizle paylaşınız.

2. MUAYENE VE TETKİK İÇİN HASTANIN
HAZIRLANMASI
Hastaya uygulanacak invaziv ve non invaziv işlem öncesi işlemin özelliğine göre bir
takım hazırlıklar yapılması gerekir. Bu hazırlıklar hastanın fiziki hazırlığı, yani anamnez
(öykü) alma, fizik muayene ve laboratuvar bulgularını kapsar.
Her türlü işlemde doğru ve güvenilir sonuçları elde etmek için hastanın işlem
öncesinde açıklayıcı şekilde bilgilendirilmesi sonuçların raporlanıp doğru yorumlanması
açısından gereklidir.
Muayeneye gelen hastalara muayene öncesi ve sırasında anksiyetelerinin azaltılması
için bu alanda çalışan sağlık personelinin zaman ayırması, muayene ile ilgili açıklama
yapması ve etkili iletişim yöntemlerini kullanması hasta açısından son derece önemlidir.
Her girişimsel işlem öncesi hastada, hem mevcut durumun belirlenmesi ve fark
edilmemiş patolojilerin (diabet, hepatik fonksiyon bozukluğu gibi) ortaya çıkarılması hem de
daha sonra çıkabilecek sorunların kontrol altına alınabilmesi için bazı laboratuvar
incelemelerinin yapılması gereklidir. Belirli durumlarda, yapılması gereken incelemeler için
standart listeler ortaya konmaya çalışılsa da kesin bir liste vermek mümkün değildir.
Hastanın; mevcut bir sistem veya kronik hastalığı olup olmamasına, geçireceği operasyonun
çeşidine, yaşına ve bulunduğu risk grubuna göre istenecek tetkikler değişiklik gösterir.
Örneğin: Akciğer grafisi, EKG (Elektrokardiyografi), solunum fonksiyon testleri,
Kardiyolojik ileri tetkikler, biyokimyasal, hematolojik ve mikrobiyolojik testler, vb.
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Muayene ve tetkik yapılacak organ ya da sistemlere göre hasta hazırlığında kullanılan
araç gereçler farklılık gösterir. Bu amaçla kullanılan malzemeler ve hasta hazırlığı aşağıda
farklı başlıklar altında anlatılmıştır.

2.1. Radyolojik Tetkikler İçin Hasta Hazırlığı


Batın Ultrasonografisi İçin Hasta Hazırlığı

Non-invazif olması ve kontrast riski olmaması nedeni ile çok kullanılmaktadır.
İşlemden 4 saat öncesi katı gıda alınmamalı, 30/ 60 dk öncesi 0,5 ila 1 lt sıvı alınmalıdır.
Radyoloji uzmanı gerek görürse bir veya iki gün öncesinden başlayarak meteorizm için
medikasyon yapılabilir. Sigara ve sakızdan kaçınılır.
Yüzeyel ultrasonografi (troid, boyun, meme, vb), periferik organ doppler, karotis ve
vertebral arter doppler incelemeleri için herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.


Kolon (kalın bağırsak) Filmi İçin Hasta Hazırlığı

Çift kontrast kolon grafisi, baryumlu kolon grafisi ya da lavman opaklı kolon grafisi
olarak adlandırılır. Makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek kalın barsakların
incelenmesidir. Tetkikin öncesinde hastanın üç günlük hazırlığı gereklidir.
Hasta, randevu tarihinden üç gün öncesinden başlayarak katı ve gaz yapıcı gıdalar
yememelidir (ekmek, et ürünleri ve meyve yenilmemeli). Meyve suyu, tanesiz çorba,
komposto suyu, çay vb. gıdalar bol miktarda alınmalıdır. Ayrıca son 24 saatte; iki saatte bir,
1 bardak yaklaşık 2,5 lt su içilmelidir.
Tetkikten önceki akşamdan itibaren yemek yenmemesi gerekir. Tetkik öncesinde,
bağırsakların temizlenmesi amacıyla doktor tarafından yazılan müshil ve lavman uygulanır.
Önerilen müshilin yarısı bir bardak su veya meyve suyu ile karıştırılarak tetkikten bir gün
önce saat 15.00 civarında diğer yarısı ise saat 20.00 civarında aynı şekilde içilir. Böylece,
bağırsaklarda dışkı artığı kalmaması sağlanır.
Tam temizliğin yapılamadığı durumlarda film çekilemez. Çünkü barsak duvarına
yapışarak kalan dışkı artıkları, tetkikin yetersiz olmasına ya da yanıltıcı görüntüler vermesine
neden olabilir. Tetkik öncesinde, hastanın sürekli kullandığı ilaçları almasında sakınca
yoktur. Ancak demir ilaçları kullanıyorsa iki gün kullanmaması söylenir.


İntravenöz Piyelografi (IVP) İçin Hasta Hazırlığı

IVP, intravenöz kontrast madde uygulamasının ardından belirli aralıklarla yatarak
direkt karın grafisi çekilmesidir. Böbreklerin boyutları, şekli, anomalileri, fonksiyonu,
obstrüksiyon, hidronefroz, taş ve kitle konusunda bilgi sağlar.
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Yapılacak incelemenin yüksek bir tanı değeri taşıyabilmesi için tetkik ön hazırlığı çok
önem taşımaktadır. İşlemden 2 gün önce hazırlığa başlanmalıdır. İşleme hazırlık için bol sulu
bir diyet uygulanır; her öğünde çorba, su, meyve suyu verilir. Katı gıdalar, süt, kahve ve
kolalı içeceklerin alınması yasaklanır.
Tetkikten önceki gün akşam yemeğinden bir saat sonra bağırsak temizleyici ilacın
tamamı hastaya içirilir. İlaç içildikten sonra hastanın yemek yemesi ve dört bardaktan fazla
su içmesi yasaklanır. Çekime gelirken hastanın aç olması gerekir. Tetkik günü hasta,
damardan yapılacak kontrast madde ve hasta dosyası ile birlikte tetkik için ilgili birime
gönderilir.
İntravenöz pyelografi tetkiki, kontrast maddelere aşırı duyarlılığı olanlarda, renal
yetmezlik ile birlikte diabetes mellitusu olan olgularda ve gebelikte yapılmamalıdır.

Resim 2.1: İVP çekiminde hastaya IV yolla kontrast madde verilmesi



DÜS (Direkt Üriner Sistem) Grafisi İçin Hasta Hazırlığı

Böbrekler ve idrar yollarının özellikle incelendiği bir tetkiktir. Tetkikten önceki gün
hafif bir akşam yemeğinden bir saat sonra bağırsak temizleyici ilacın tamamı hastaya içirilir.
İlaç içildikten sonra hastanın yemek yemesi ve dört bardaktan fazla su içmesi yasaklanır.

Resim 2.2: Direkt üriner sistemde hasta pozisyonu
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Tomografi İçin Hasta Hazırlığı

Hastaya rahat ve gevşek dokunmuş giysiler giymesi söylenir. Her türlü yanıltıcı
görüntü oluşmasına sebep olan nesneler ( elbise, kemer, küpe, sütyen, gözlük, protez, toka,
fermuar, veya kopçalı giysiler) çıkarttırılır. Hastaya sürekli kullandığı ilaçları gebe veya
diyabetli olup olmadığı, herhangi bir besin veya ilaca karşı alerjisi olup olmadığı sorulur.
İnceleme öncesi her hasta inceleme şekli, etkileri ve olası riskleri açısından sözlü ya
da yazılı olarak bilgilendirilir, hastanın yazılı onayı alınır. Hasta inceleme odasına alınır ve
üzerindeki kesit alanına girebilecek metal aksesuar veya protezler çıkarttırılır. Hasta tarama
ünitesindeki masanın üzerine yatırılır ve çekim boyunca hareketsiz kalması belirtilir.
Tomografi işlemi esnasında hasta, bitişik odada bulunan (bilgisayar monitörün
bulunduğu yer) bir teknisyen tarafından izlenir. İç haberleşme ses sistemiyle hasta ile iletişim
kurulur. Kontrast madde kullanımında alerjik reaksiyonlara karşı önlem alınır. Hasta nefes
ve hareketsizlik konusunda bilgilendirilir. Son dört gün içerisinde baryumlu inceleme
yapılmış hastalara batın incelemeleri yapılmaz.


Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonance Imaging - MRI)
İçin Hasta Hazırlığı

Radyoloji kliniğine MR incelemesi için gelen hastaya randevu ile birlikte MR
bilgilendirme formu verilir. Bu form hasta veya hasta refakatçisi tarafından dikkatli bir
şekilde eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır. Hastaya refakat eden kişinin MR odasında
bulunması gerekiyorsa refakatçı içinde ayrı bir form doldurulur.
MR görüntüleme esnasında işlemden önce MR bilgilendirme formu kontrol edilir,
eksik bölümler varsa doldurulur. Hastada pace maker, anevrizma klipsi, protez vb. gibi
metalik yabancı cisimler bulunup bulunmadığı sorulmalıdır. Gerektiğinde, metal el
dedektörü ile hasta MR odasına girmeden taranmalı ve radyografi çekilerek yabancı cisim
bulunmadığı doğrulanmalıdır. Bayan hastaların hamilelik durumu sorulur. Hasta hamile ise
MR görüntüleme için hastanın doktorunun kararı alınması gerekir.
İnceleme odasına alınmadan önce hastanın üstünü değiştirmesi hasta önlüğü giymesi
sağlanır. Hasta üzerindeki toka, saat, gözlük vb gibi tüm aksesuar ve takıları varsa
çıkarılabilen diş protezi, işitme cihazı çıkartılır. Güçlü manyetik ortamda etkilenebilecek
banka ve kimlik kartları ile inceleme odasına girilmemelidir. Bayan hastalarda demir oksit
içeren makyaj malzemeleri ile yapılan makyaj, görüntüde bozukluk oluşturabileceğinden
makyaj silinmelidir. Hastaya, işlemin süresi, ortamın gürültülü olması ve işlem boyunca
inceleme masasında hareketsiz yatması gerektiği anlatılır.
Hastaya kulak tıkacı verilerek tetkik sonrası gelişebilecek duyma şikâyetleri önlenmiş
olur. Hasta, gerektiğinde kontrast madde kullanılabileceği ve kontrast maddeler konusunda
bilgilendirilir. Acil hastaların MR çekim odasına alınmadan önce üzerinde bulunabilecek
metal cisimler, nabız veya kalp ritmi algılama cihazları ve oksijen tüpü vs bulunup
bulunmadığına bakılmalıdır.
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Bu cihazlardan herhangi birinin olması halinde MR uyumluluğu sorulmalı veya
radyoloji uzmanına haber verilir. Çocuk hastaların ve bilinci kapalı hastaların tetkik sırasında
hareketsiz kalabilmeleri için anestezi doktoru eşliğinde uyutulmaları ve anestezili çekim
yapılması gerekir. Her inceleme için görüntüde hasta kimlik bilgilerinin, kurum bilgilerinin,
inceleme tarihinin ve taraf (sağ, sol vb) bilgilerinin yer alması sağlanır.

Resim 2.3:MR için hasta hazırlığı



Sintigrafi İçin Hasta Hazırlığı

Muhtelif sintigrafik tetkikler için hasta hazırlığı değişiklikler göstermektedir.
Öncelikle görüntüleme yapılacak fizyolojik fonksiyonu ilgilendiren ilaçların ya da
maddelerin kullanılmasına ara verilmesi gerekebilir. Örneğin; tiroit bezi sintigrafisi için tiroit
hormon preparatları, iyotlu tuz gibi.
Sintigrafi çekimi için başvuran hastaya randevu verilir. Uygulanacak tetkike göre
hazırlık formu verilerek hastaya aç kalması, kullandığı ilaçların randevu tarihinden belli bir
süre önce kesilmesi, fazla sıvı alması gibi önerilerde bulunulur, hamile olup olmadığı, küçük
çocuğu varsa emzikli olup olmadığı sorulur; radyoaktif uygulamalarda hamilelere
radyonükleid uygulanmaz.
Randevu tarihinde gelen hasta radyoloji teknisyeni tarafından çekime hazırlanır ve
işlem hakkında bilgi verilir. Hasta, sintigrafi çekimi için inceleme odasına çağırılır,
üzerindeki giysi ve her türlü görüntü bozukluğu oluşturabilecek nesnelerin çıkartılması
sağlanır ve önlük giymesi için sintigrafi hazırlık kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan
koruyucu önlemler alınır.


Mamografi İçin Hasta Hazırlığı

Menopoz öncesi hassas memeye sahip kadınlarda, periotlarının (adetlerinin) ilk on
günlerinde (folliküler fazda) işlem gerçekleştirilmelidir. İnceleme günü meme ve koltuk altı
bölgesine deodorant, pudra veya losyon kullanmamalıdır. Mamogram öncesi koltuk altlarına
ve memeye ilaç tedavisi uygulanmamalıdır. Çekime gelirken önceki mamografi – ultrason ve
MR gibi meme radyolojik tetkiklerinin de yanında getirmesi istenir. Eğer meme cerrahisi
veya terapisi yapılmış ise bununla ilgili medikal özgeçmiş verilerini (patoloji – epikriz vb.)
de mutlaka yanlarında getirmesi istenir. Bu karşılaştırmalar, takip, nüks ve rekürrens
değerlendirmelerinde mutlak öneme sahiptir.
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Anjiyografi İçin Hasta Hazırlığı

Anjiyografi işlemi öncesi gece yarısından sonra sabah alınması zorunlu ilaçlar dışında
bir şey yenilip içilmemelidir. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa (aspirin, coumadin gibi)
işlem öncesi ilgili hekime danışılmalıdır. İşlem öncesi hastanın böbrek fonksiyonlarının
bilinmesi de önemlidir. Ayrıca kasık tüy temizliği işlem öncesi yapılmış olmalıdır.
Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra, hastaya özel önlük giydirilir ve hasta anjiyo
yapılacak odaya alınır. Hastanın hangi bölgesinden işlem yapılacaksa, bu alan dezenfekte
edilir. Bu alanın dışındaki bölgeler steril örtüler kullanılarak kapatılır. Bu durumda hastada
sadece anjiyonun yapılacağı alanla, baş bölgesi açıkta kalmış olur.

2.2. Endoskopik Muayene İçin Hasta Hazırlığı


Endoskopi/ Gastroskopi İçin Hasta Hazırlığı

Endoskopi öncesi mide yanması için verilmiş olan ilaçların, işlemden iki hafta önce
kesilmesi uygun olur, çünkü bunlar tanıda yardımcı olabilecek bazı görünümleri
maskeleyebilirler. Üst sindirim yolunun dayanıklılığını azaltarak, işlem sırasında kanama
olasılığını arttıran kan sulandırıcı ve ağrı kesici ilaçların da işlemden iki hafta önce kesilmesi
gerekir. Endoskopi için erişkinlerde ve büyük çocuklarda sekiz saat; 0-5 yaş arasında dört
saat açlık yeterlidir. Ancak altı aya kadar olan küçük bebeklere son iki saate kadar anne sütü
ve su verilebilir.
İşlemden önce, hastadan, işlemin özelliklerini ve istenmeden oluşabilecek yan etkileri
anladığını, sağlık durumunun değerlendirilmesi için gerekli olduğuna karar verilmiş bu
işlemin yapılmasına rıza gösterdiğini belirten bir aydınlatılmış onaykâğıdını imzalaması
istenir.
İşlem sırasında duyulabilecek hafif ağrının denetlenmesi için hastanın, boğaza
uygulanacak lokal anestezik sprey ile damar yolundan verilecek sakinleştirici arasında seçim
yapması istenir.
Lokal anestezik sprey seçilirse, hasta, işlemden hemen sonra evine gidebilir. Bir buçuk
saat süreyle yemek yiyemez ve sıvı içemez. Sakinleştirici ilaç seçilirse, hastanın işlemden
sonra en az yarım saat dinlendirilmesi ve refakatçi eşliğinde evine gitmesine izin verilir.
İşlem sırasında hasta sol kolu belinin arkasında olacak şekilde, sol yan tarafına
yatırılır, boyun düzleştirilir, baş hafifçe öne eğilir. Varsa takma dişler ve gözlük çıkarılır.
Hastanın ağzına sert plastik bir ağızlık konur. Öğürme refleksini azaltmak için anestezi
uygulanır.
İşlem 10-15 dakika sürer. İşlem sırasında mideyi şişirmek için verilen hava, işlem
sonunda geri boşaltılır.
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Bronkoskopi İçin Hasta Hazırlığı

Bronkoskopiden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya anlatılmalı ve yazılı onayı
alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın yüksek düzeyde iş birliği gereklidir.
Bronkoskopi mutlaka steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir.

Resim 2.4: Bronkoskopi odası

Girişim lokal anestezi ile yapılacaksa bu ilaçlara karşı alerjinin olup olmadığı, sürekli
kullandığı ilaçları, kanama sorunları veya başka hastalıkları girişimden önce sorgulanmalıdır.
Kanamaya neden olabileceğinden aspirin, antikoagülan ilaçları doktorun önerdiği şekilde
kesmesi konusunda bilgi verilir.
İşlemden en az 6-8 saat önce hasta aç kalmalıdır. İşlemden önce hastaya ağız bakımı
yaptırılır ve protez dişleri varsa çıkartılır, hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması
sağlanır.
Ses tellerinin zarar görmemesi için hastaya işlem sırasında konuşmaması gerektiği
hatırlatılır. Bronkoskopi ağızdan yapılacaksa hastaya burundan nefes alma egzersizleri
yaptırılır.
İşlem günü yanında kıymetli eşyalar getirmemesi varsa kontak lenslerini takmaması
konusunda bilgi verilir.
Hastaya önlük giydirilir ve bronkoskopi odasına alınır. Kullanılacak malzemeler kolay
ulaşabilecek bir yere konur. Hasta, muayene masasına sırtüstü yatırılır ya da yarı oturur
pozisyon verilir. Hastanın başı hiperekstansiyon (başın çeneden geriye doğru) pozisyonuna
getirilerek omuz altı yastıklarla desteklenir.
Bronkoskopi tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara
gönderilir. Kullanılan malzemeler uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır. Ayaktan
takibi yapılan hastanın eve dönüşü için hasta yanındaki refakatçisine teslim edilir. Klinikteki
hasta işlem bittikten sonra yatak istirahatine alınır. Hastaya sırtüstü ya da yarı oturur
pozisyonu verilir, genel anestezi yapılmışsa başı yana çevrilmelidir.
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Resim 2.5: Bronkoskobun ilerletilmesi



Kolonoskopi İçin Hasta Hazırlığı

Kolonoskopi yapılacak hastalarda işlemin eksiksiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi
için kolon temizliğinin tam olması gereklidir. Bu sebeple ön hazırlığın mutlaka düzgün
yapılması şarttır. Aksi takdirde hazırlık tekrar edilmek zorunda kalınabilir veya doğru sonuçlar
alınamayabilir.
Kolon temizliğini işlem tarihinin 3 gün öncesinden başlayan özel bir diyetle sağlanır.
Bu diyette, bağırsaklarda posa bırakmayan sıvı gıdalar yenilmesi gereklidir. Diyet yapılan
süre içinde bol su içilir ve katı gıdalar tüketilmez.
İşlemden bir gece önce akşam yemeğinden önce doktorun önerdiği müshil tarif
edildiği şekilde kullanılır. Bundan sonra hiçbir şey yenmez. İlacı aldıktan birkaç saat sonra
ishal şeklinde dışkılama olur. İdeal bir bağırsak temizliğinden sonra son yapılan dışkının sıvı
kıvamlı, berrak olması gerekir.
Hastanın kullanmakta olduğu aspirin, antikoagülan ilaçlar varsa işlemden birkaç gün
önce doktorun önerdiği şekilde kesilmesi gerekir. Hastanın önemli tıbbi sorunları, kullandığı
ilaçlar, alerjisi olduğu maddeler (ilaçlar, lateks eldiven, flaster gibi) ve başka hastalıkları
girişimden önce araştırılır. İşleme en az 6-8 saat açlık sonrası gelinmesi konusunda bilgi
verilir


Rektoskopi İçin Hasta Hazırlığı

Uygulama için hastanın aç olması şarttır. Bir gün öncesinden özelliklede ekmek
tüketmemelidir ve çorba türü sulu gıdalarla beslenmelidir. Bunun yanında lavman ile
bağırsaklar tamamen temizlenmiş olmalıdır. Rektoskopi işlemi sırasında biyopsi alınabilir.
Anestezi uygulandığı için hasta hiçbir acı hissetmez.
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Sistoskopi İçin Hasta Hazırlığı

Hastaya hazırlık ve dikkat edilecekler anlatılır, işlem hakkında açıklama yapılır. İşlem
genel veya spinal anestezi ile yapılacaksa hastaya işlemden önce 6-8 saat bir şey yememesi
ve içmemesi söylenir. İşlemden önce hastaya laksatif verilir ya da lavman uygulanır. Hastaya
litotomi pozisyonu verilir. İşlem sırasında komplikasyon belirtileri izlenir. Sistoskopi
sonrasında hasta kısa bir süre yatak istirahatine alınır. Genel anestezi uygulandıysa hasta
ayılma ünitesine alınır. İşlemden sonra bol sıvı alımı sağlanır. Enfeksiyon gelişmese bile
işlem sonrası birkaç gün idrar yaparken yanma olabileceği hastaya açıklanır. İşlem
sonrasında idrar yaparken yanma, idrarda bulanıklaşma veya ateşlenme gibi bir durum
gelişirse doktora başvurması gerektiği hastaya belirtilir.
Sistoskopi uygulanacak hastanın enfeksiyonunun olmadığını bilmek gerekir. Çünkü
enstrümentasyon var olan enfeksiyonu yayma riski taşır. Hastaya litotomi pozisyonunda
genital bölge dezenfeksiyonu yapılır. Girişimden 5-10 dakika önce üretraya anestezik içerikli
kayganlaştırıcı verilir. Sistoüretroskopi için görme açıları farklı teleskoplar kullanılır. Sıfır
dereceli optik direk karşıyı, 30 dereceli optik mesane tabanı ve yan duvarları,70-90 dereceli
optik mesane kubbesini, 90 dereceden büyük açılı lensler de mesane boynunu
değerlendirmek için uygundur. İşlem sırasında daha iyi görüntü elde etmek için mesane
serum fizyolojik ile doldurulur.


ERCP İçin Hasta Hazırlığı

ERCP işlemi, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde
uygulanan bir yöntemdir. Tümörler, koledok taşları, pankreatit, kanallarda skar veya skleroz
adı verilen darlıklar, her iki kanalda oluşabilen psödokistler, travma ve cerrahi nedenlerle
oluşabilen kanal yaralanmalarında teşhis ve tedavi amacıyla ERCP yapılır.
Hasta öncelikle ERCP işlemi hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilir, aydınlatıcı
onam formu doldurulur. ERCP işlemi için üst gastrointestinal sistemin boş olması gerekir.
Bu nedenle genellikle hasta ERCP öncesi sekiz saat aç bırakılır. Bu süre içinde sakız ve
sigara da yasaklanır.
Hastanın detaylı bir özgeçmişi alınarak hastanın kullandığı tüm ilaçlar
sorgulanmalıdır. Eğer hasta kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaçları (antiagregan-aspirin,
antikuagülan-comadin) kullanıyorsa bu ilaçları ERCP işleminden 5 gün önce kesmeleri
istenir. Ayrıca ERCP sırasında hastayı rahatlamak için verilen sakinleştiriciler ile etkileşime
girecek ilaçların da alınmaması gerekir.
İşlem öncesi protez dişler varsa mutlaka çıkarılması konusunda hastaya bilgi verilir.
İşlem sırasında hastaya ses tellerinin zarar görmemesi için konuşmaması gerektiği bilgisi
verilir. İşlemden önce hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması sağlanır. ERCP sırasında
sedasyon yapılacağından ayaktan tedavi gören hastanın eve dönüşünde yanında bir refakatçi
bulunması gerekir.
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2.3. Laboratuvar Tetkikleri İçin Hasta Hazırlığı


EKG Çekimi İçin Hasta Hazırlığı

EKG cihazı kullanıma hazır hâle getirilir. Bunun için elektrik bağlantısı sağlanır ya da
bataryanın seviyesi kontrol edilir. Ekstre mite ve göğüs elektrotlarının bütünlüğü kontrol
edilir, hasta kablosu ile cihaz bağlantısı sağlanır. Cihaz, açık konuma getirilir, EKG kâğıdı
kontrol edilir. Kâğıt bitmiş ise cihazın özelliğine göre rulo ya da katlanmış hâlde bulunan
kâğıt yerine yerleştirilir.
Hasta, sırt üstü ve mümkünse kas kasılmasına neden olmayacak rahat ve sakin bir
şekilde yatırılır. Elektrot yerleştirilecek vücut bölgelerinin açıkta kalması sağlanır. Hastanın
terli olması durumunda, elektrot yerleştirilecek bölgeler kurulanır. Hasta üzerindeki metal
objeler çıkarılır, hastanın yatak veya sedye kenarındaki metal kısımlara teması önlenir. İşlem
bittikten sonra cihaz temiz ve düzenli bir şekilde, bir sonraki kullanıma hazır hâle getirilir,
EKG kabloları dairesel olarak toplanır.


Efor Testi İçin Hasta Hazırlığı

Efor testi öncesinde kalp ya da tansiyonla ilgili bazı ilaçların kesilmesi gerekebilir.
Doktor tarafından test için kesilmesi gereken ilaçlar anlatılır. Kan basıncının 180/110‟un
üstünde olması efor testi için engel teşkil eder ve testin ertelenmesi gerekir. Bu nedenle izin
verilen tansiyon ilaçları test günü de alınmalıdır.
Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu süre içinde sigara da içilmemelidir. Test
günü testin rahat geçmesi için hastanın rahat giyinmesi ya da yanında eşofman / şort ve spor
ayakkabısı getirmesi önerilir. Erkek hastaların göğüs tıraşı olması gerekir. Daha önceden
çekilmiş EKG varsa yanında getirmesi konusunda hasta bilgilendirilir.
Test sırasında bant üzerinde nasıl yürüyeceği ile ilgili gerekli açıklamalar yapılır.
Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, bacak ağrısı, yorgunluk
gibi herhangi bir yakınma olursa testi yapan ekibe hemen haber vermesinin önemli olduğunu
hastaya anlatır.


EEG İncelemesi İçin Hasta Hazırlığı

EEG çekimi için erişkinlerde özel bir hazırlık aşaması gerekmemekte saçın bir gün
önceden yıkanmış olması yeterli olmaktadır. Saça sprey, jöle vs. sürülmemelidir. Çekim
öncesi hasta tok olmalıdır.
Bazen uyku EEG si çekimi gerekir. Bunun için hastanın uzun süre uyutulmaması ve
EEG çekimi sırasında uykuya dalması sağlanmalıdır. Uykuda EEG incelemesi yapılacaksa
rahat giysiler tercih edilmelidir.
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Küçük bebeklerde bebeği hareketsiz tutmak zor olduğu için EEG incelemesi her
zaman uykuda yapılır. Bu nedenle inceleme için verilen randevu saatinin öncesinde çocuğun
yeteri kadar uzun bir süre uykusuz kalması sağlanmalıdır. Hastaneye gelirken yolda
uyumamasına dikkat edilmeli, uykusuz bırakılarak çekim esnasında doğal uykuda olması
tercih edilmektedir. Karnı tok olursa daha iyi uyur. Anne kucağında olup anne sıcaklığını
hissetmesi de sakinleşmesine ve uyumasına katkıda bulunur. İşlem can yakmaz. Hastaya
elektrik verilmesi söz konusu değildir. Saçların temiz olması parazitsiz çekim sağlar.
Önceden yapılmış olan inceleme raporlarının (radyolojik incelemeler, laboratuvar
incelemeleri ve önceki EEG incelemelerinin sonuçlarını) yanlarında bulundurulması
gerekmektedir. Eğer hasta epilepsi tedavisi görüyorsa, doktor tarafından aksi söylenmedikçe
epilepsi ilaçları kullanılmaya devam edilmelidir.
Çocuklarda inceleme sırasında tepki ve kooperasyon eksikliği olabilir. Bu nedenle
incelemeden önce uygun bir biçimde çocuğun bilgilendirilmesi, korkusunun azaltılması için
güler yüzlü ve anlayışlı bir tavırla olabildiğince güven verilmesi uygun olur.


Üre Nefes Testi İçin Hasta Hazırlığı

Hasta en az altı saat aç olmalıdır. Sabah açlığı tercih edilir. Bir ay öncesinden
antibiyotik, bir hafta öncesinden asit inhibitörleri almamış olmalıdır. Tedavi takibi için
yapılacaksa, tedavi bitiminden altı hafta sonra yapılmalıdır.
Biyolojik Materyal Alımında Hasta Hazırlığı






Kan örnekleri: Genel olarak biyokimyasal testler için12 saatlik açlık
gerekmektedir. Bu testler için kan örneklerinin sabah aç karna alınması
uygundur. Hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir. Tetkikten önceki 24
saat süresince ağır ve zorlayıcı egzersizden kaçınılması ve kan vermeden
önce yarım saat kadar dinlenmiş olması önerilmektedir. Düzenli olarak
kullanılan ilaçlar var ise aksi söylenmediği sürece kesinlikle günlük
düzeni bozulmaksızın ilaçlara devam edilmesi gerekmektedir.
İlaç düzeyleri için örnek alınması: İlaç düzeyleri için örnekler, hastanın
ilacını almasından hemen önce alınmalıdır. Düzey takipleri açısından,
mümkün olduğunca, hep aynı saatlerde alınmalıdır. Gerekli koşullara
uyulmadığı zaman, beklenmeyen değerler bulunabilir ve tedavinin yanlış
yönlendirilmesine neden olabilir.
İdrar Örneği: 24 saatlik idrar toplamak için bazı testlerde önceden diyet
yapmak, bazı ilaçları kullanmamak gereklidir. Hasta uygun şartlar
sağlandıktan sonra idrar toplamaya başlamalıdır. Hastaya 24 saatlik idrar
toplama, hem yazılı olarak verilmeli hem de sözlü olarak anlatılmalıdır.
Toplanan idrar bekletilmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Tam idrar Tetkiki (TİT) yapılacak idrar örneği için herhangi bir hazırlık
işlemine gerek yoktur. Kuru ve temiz bir kap içine idrar alınır ve
laboratuvara ulaştırılır.
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Dışkıda parazit aranması: Parazitolojik incelemeler için fındık
büyüklüğünde dışkı örneğinin, özel kabında en geç 30 dakika içinde
laboratuvara ulaştırılması gerekir. Arka arkaya en az üç gün örnek
alınması parazit yumurtası görülme şansını arttırır. Genellikle küçük
çocuklarda selofan bant yöntemi ile dışkıda parazit aranır. Hasta sabah
uyanır uyanmaz, laboratuvardan temin edilen selefon bant, anal bölgeye
düzgünce yapıştırılır ve çekilerek lam üzerine yapıştırılır. Lamlar, en kısa
zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Gaita kültürü: Kültür için dışkının özellikle kanlı ve mukuslu
kısımlarından örnek alınmalı özel taşıyıcı tüp içerisine konularak
mümkün olan en kısa süre içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
İdrar kültürü: İdrar kültürü için örnek verirken dış ortamdan
bulaşmaları önlemek için, idrar steril kaba alınır. İdrar kültürü için ıslak
mendil ile idrar yapılan bölge temizlenmelidir. Daha sona idrarın ilk
kısmi tuvalete yapıldıktan sonra orta idrar steril kaba yapılır ve hemen
kabın kapağı kapatılır.
Bebekten idrar torbası ile idrar alırken yeterli miktarda idrar birikinceye
dek beklenir. Ancak torbayı taktıktan sonra 30 dakika içinde yeterli
miktar sağlanamaz ise torba yenisi ile değiştirilmelidir.
Boğaz kültürü: Boğaz kültürü alınmadan önce (1 saat) bir şey yenilip
içilmemeli ve gargara vb. gibi işlemler yapılmamalıdır. Eğer yenilmişse
dişler fırçalandıktan sonra kültür örneği verilmelidir. Sabah ilk balgam
örneği verilmesi uygundur.
Mantar incelemesi ve mantar kültürü: Mantar incelemesi ve mantar
kültürü yaptırmadan önce en az üç gün süreyle mantar ilacı
kullanılmamalı, cilt veya tırnaktan alınacak örneklerde bu bölgelerin
yıkanmaması önerilir. Eğer tırnaktan örnek alınacaksa, tırnağın bir hafta
süre ile kesilmemesi gerekmektedir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem başmaklarını takip ederek yapılacak işlem hakkında hastayı
bilgilendirip muayene ve tetkik için hastanın hazırlanmasına yardım edebileceksiniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

Radyolojik Tetkikler İçin
 Hastaya sigara ve sakızdan sakınması
gerektiğini hatırlatınız
 Hastanın idrara sıkışık olduğundan emin
olunuz.
 Önerilen müshili tetkikten bir gün önce
alıp almadığından emin olunuz.
 Son 24 saatte yaklaşık 2,5 lt su içtiğini
teyit ediniz.
 Hastanın akşam yemeğinden 1 saat sonra
bağırsak temizleyici ilacın tamamını
aldığından emin olunuz.
 Hastanın aç olup olmadığından emin
olunuz.
 Hastanın akşam yemeğinden 1 saat sonra
bağırsak temizleyici ilacın tamamını
aldığından emin olunuz
 Hastanın elbise, kemer, küpe, sütyen,
gözlük, protez, toka, fermuar veya
kopçalı giysileri çıkarmasına yardımcı
olunuz.
 Hastanın yazılı onayını almayı
unutmayınız.
 Çekim boyunca hareketsiz kalması
gerektiğini hatırlatınız.
 MR bilgilendirme formunu eksiksiz
doldurtunuz.
 Hastada metalik yabancı cisimler
bulunmadığından emin olunuz
 Bayan hastalara makyajlarını silmeleri
gerektiğini hatırlatınız.
 Hastaya kulak tıkacı vermeyi alışkanlık
haline getiriniz.

 Batın ultrasonografi için hastayı
hazırlayınız.
 Kolon (kalın bağırsak) filmi için hastayı
hazırlayınız.

 İntravenöz Piyelografi (IVP) için hastayı
hazırlayınız.
 DÜS (Direkt Üriner Sistem) Grafisi için
hastayı hazırlayınız.

 Tomografi için hastayı hazırlayınız.

 Manyetik Rezonans Görüntüleme
(Magnetic Resonance Imaging - MRI)
için hastayı hazırlayınız.

 Sintigrafi için hastayı hazırlayınız.

 Hastaya önlük giymesinde yardımcı
olunuz.

 Mamografi için hastayı hazırlayınız.

 Hastaya inceleme günü meme ve koltuk
altı bölgesine deodorant, pudra veya
losyon kullanmaması gerektiği
uyarısında bulununuz.
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 Hastanın özel önlük giymesine yardımcı
olunuz.
Anjiyografi için hastayı hazırlayınız.
 Hastanın işlem bölgesinin
dezenfeksiyonuna yardımcı olunuz.
Endoskopik Tetkikler İçin
Endoskopi/ Gastroskopi için hastayı
 Hastanın aç olduğundan emin olunuz
hazırlayınız.
 Aydınlatılmış onam kâğıdını
Bronkoskopi için hastayı hazırlayınız.
imzalattırmayı ihmal etmeyiniz.
Kolonoskopi için hastayı hazırlayınız.
 Hastaya işleme özel pozisyon
verilmesine yardımcı olunuz.
Rektoskopi için hastayı hazırlayınız.
 Hastanın varsa takma dişlerini çıkarması
Sistoskopi için hastayı hazırlayınız.
gerektiğini hatırlatınız.
ERCP için hastayı hazırlayınız
Laboratuvar Tetkikler İçin
 Hastanın üzerindeki metal objeleri
çıkarmasına yardımcı olunuz.
 Hastanın yatak veya sedye kenarındaki
metal kısımlara temas etmediğinden
emin olunuz.
EKG çekimi için hastayı hazırlayınız.
 İşlem bittikten sonra cihazı temiz ve
düzenli bir şekilde, bir sonraki kullanıma
hazır hâle getirmeyi alışkanlık haline
getiriniz.
 EKG kablolarını dairesel olarak
toplayacağınızı unutmayınız.
 Hastanın test sırasında bant üzerinde
Efor testi için hastayı hazırlayınız.
nasıl yürüyeceği ile ilgili gerekli
açıklamaları yapmayı unutmayınız.
 Hastaya işleme gelirken saçına sprey,
EEGincelemesi için hastayı hazırlayınız.
jöle vs. sürmemesi gerektiğini
hatırlatınız.
 Hastanın son bir aydır antibiyotik
Üre nefes testi için hastayı hazırlayınız.
kullanmadığından emin olunuz.
 Kişisel güvenlik önlemlerini almayı
unutmayınız.
 Kişisel hijyene dikkat ediniz.
Biyolojik materyal alımı için hastayı
 Hastaya bazı biyokimyasal testler için12
hazırlayınız.
saatlik açlık gerektiğini hatırlatınız.
 Hastaya idrar kültürü için idrar alım
tekniğini anlaşılır şekilde izah etmeyi
unutmayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki incelemelerin hangisinde herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur?
A) Troid ultrasonografi
B) Boyun ultrasonografi
C) Meme ultrasonografi
D) Periferik organ doppleri
E) Hepsi

2.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi makattan baryumlu kontrast madde ve hava verilerek
kalın bağırsakların incelenmesidir?
A) Tomografi
B) Pyelografi
C) Kolon filmi
D) Üriner sistem grafisi
E) Sintigrafi

3.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi intravenöz kontrast madde uygulamasının ardından
belirli aralıklarla yatarak direkt karın grafisi çekilmesidir?
A) IVP
B) Üriner sistem grafisi
C) Kolon filmi
D) Pyelografi
E) Tomografi

4.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde öğürme refleksini azaltmak için anestezi uygulanır.
A) Ultrasonografi
B) Mamografi
C) Sintigrafi
D) Endoskopi
E) Kolonoskopi

5.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının
teşhis ve tedavisinde uygulanan bir yöntemdir?
A) Sistoskopi
B) Rektoskopi
C) ERCP
D) Endoskopi
E) Kolonoskopi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Pre-op hazırlık kriterlerine uygun ve hasta mahremiyetine özen göstererek ameliyat
öncesi hasta hazırlığına yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Daha önce ameliyat olmuş bir yakınınızdan ameliyattan önce ne gibi hazırlıklar
yapıldığını sorarak öğreniniz. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. AMELİYAT ÖNCESİ (PRE-OPERATİF) HASTA
HAZIRLIĞI
Akut ya da kronik hastalıkların tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi girişimler, acil
durumlarda hazırlık olmaksızın uygulanabileceği gibi, tanısı konulmuş hastalarda önceden
planlanarak yapılır.
Ameliyat öncesi dönem, ameliyat kararının verilmesi ile başlayıp hastanın cerrahi
servise kabulü, ameliyathaneye transferi ve ameliyat masasına yatırılmasına kadar geçen
süreyi kapsar.
Hastanın iyileşme sürecinde, ameliyat öncesi hazırlık, hasta eğitimi ve ameliyat
sonrası bakım en az yapılan cerrahi girişim kadar önemlidir. İyileşmenin hızlı olması, bireyin
mümkün olduğu kadar günlük aktivitelerine geri dönmesi, ameliyat öncesi hazırlık ve
sonrası bakımın etkinliği ile yakından ilişkilidir.
Ameliyat kararı, bireyin güç kaybı, korku ve anksiyete hissetmesine neden olur.
Fizyolojik bir stres kaynağı olan cerrahi girişim, tüm vücut sistemlerini etkiler.Preoperatif
hazırlık ve eğitim ameliyat öncesi stresi azaltarak ameliyat sonrası hastanın iyileşmesine, var
olan durumu kabullenmesine yardımcı olur; bireyin kendi bakım ve tedavisi hakkında
sorumluluk almasını sağlar.
Girişimsel işlem uygulanacak hastaların, en iyi koşullarda işleme alınabilmeleri için
işlem öncesi dönemde, hazırlık yapılması gerekir. Bu hazırlık hastaya uygulanacak
müdahalenin belirlenmesi ve buna yönelik hazırlıkların yapılması, müdahale riskinin
belirlenmesi, hastanın fizik ve psikolojik durumunun değerlendirilmesini kapsar.
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Hastalar, tıbbi tanılarına ve sağlık durumlarına bağlı olarak ameliyattan bir gün önce
servise kabul edilebileceği gibi ameliyattan haftalar önce de servise kabul edilebilir.
Planlanmış bir cerrahi girişim öncesi, hasta ve hekim ameliyat kararını almış ve zamanını
belirlemiştir. Planlı cerrahi girişimlerde, hastanın kan vb. tetkikleri yapılmış ya da yapılmak
üzere operasyon gününden önce servise yatırılmalıdır. Günübirlik cerrahi girişim
uygulanacak hastaların laboratuvar testleri, hastaneye kabulden önce yapılmakta ve
değerlendirilmektedir.


Ameliyat öncesi dönemle ilgili bazı kavramlar

Pre-op / Preoperatif hazırlık dönemi: Ameliyattan önceki döneme denir.
Preoperatif işlemler: Hastayı ameliyata hazırlamak için yapılan işlemlerdir.
Premedikasyon: Anestezi uygulaması sırasında ortaya çıkması beklenen olumsuz
tepkileri önlemek amacıyla, ameliyattan yarım ila bir saat önce ağız, damar ya da kas yoluyla
belli ilaçların kullanılmasını içeren bir tedavi yöntemidir.
Post-op/ Postoperatif: Cerrahi müdahale sonrası, ameliyat sonrası
Pre-op Değerlendirme: Hastanın genel sağlık durumunun operasyon riski veya postop iyileşmeyi geciktirecek anormallikler yönünden değerlendirilmesidir.
Tanısal çalışmalar, pre-op değerlendirme ve bunların yorumlanması ameliyat yöntemi
ve anestezi türünün belirlenmesini sağlar. Pre-op değerlendirme ne kadar iyi olursa post-op
komplikasyonlar ve yapılması gereken bakımın yoğunluğu ve süresi o kadar az olur.

3.1. Ameliyat Öncesi (Preoperatif) Hazırlığın Amaçları
Ameliyat öncesi hasta hazırlığı, ameliyattan bir gün önce, ameliyat akşamı ve ameliyat
sabahı hastanın tanılanması ile operasyona gönderilme sürecini kapsar. Ameliyat öncesi
hasta değerlendirilmesinde amaç, hastaya uygulanacak cerrahi girişimi ve iyileşmeyi
etkileyebilecek risk faktörlerini belirleyerek cerrahi deneyim süresince hastanın güvenliğini
ve rahatını sağlamak üzere verilerin toplanmasıdır.
Preoperatif hazırlık amaçları şu şekilde sıralanabilir:






Müdahale için hastanın onayını almak,
Hastanın, psikolojik ve fizik durumunu değerlendirmek,
Cerrahi ve müdahale ile ilgili riskleri azaltmak,
Perioperatif bakımın kalitesini arttırmak, masrafını azaltmak,
Hastayı istenen fonksiyon düzeyine döndürmek,
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3.2. Ameliyat Öncesi Yapılan Rutin İşlemler












Ameliyat öncesi laboratuvar testleri
EKG
Anestezi konsültasyonu
Beslenme ve açlık durumu
Bağırsak hazırlığı
İdrar çıkışıyla ilgili hazırlıklar
Cilt hazırlığı
Ameliyat öncesi sedasyon
Takma dişler ve protezlerin çıkarılması
Ameliyat kıyafetlerinin giydirilmesi
Ameliyathaneye transport

3.3. Psikolojik Hazırlık ve Önemi
Ameliyat, hasta için psikolojik stres kaynağıdır. Bu nedenle hastanın ameliyat öncesi
psikolojik hazırlığı, fizyolojik hazırlığı kadar önemlidir.
Hastaya neyin ne zaman yapılacağı ve beklenen durum ya da rahatsızlıklar yönünde
bilgilendirme yapılmalıdır. Hastanın gereksinimleri/istekleri dikkatlice dinlenmeli, hastanın
merak ettikleri açıklanmalı, korkularını belirlemek için hastanın sözlü ya da sözlü olmayan
tepkileri değerlendirilmelidir.
Hastalar ameliyatın kendileri için yararlı olduğunu kabul etseler de ameliyatın
risklerinden korkar. Ameliyat öncesindeki anksiyete nedenlerinin en önemlilerinden birisi,
bilinmeyen korkusudur. Bu dönemde hastalar, ameliyat sonrası ağrı, kanser olma ihtimali,
organ kaybı, ölüm tehlikesi, anestezi tehlikesi, işini kaybetme, sevdiği kişi ve aktivitelerden
uzak kalma gibi korkular yaşayabilir.
Hastanın korkularını açıklamasına fırsat verilmeli ve ameliyata ilişkin gerekli
açıklamaları yapılarak hasta desteklenmelidir. Hastaya ameliyattan önce ne gibi
hazırlıklardan geçeceği anlatmalı ve hastanın ailesine de bu konuda bilgi verilmelidir.Hasta
ve ailesine yapılacak tüm muayene ve testlerin yapılma amacı açıklanmalıdır.
Bu dönemde hastaya sağlanan psikolojik destek;






Anksiyeteyi gidermeye,
Ameliyatta az anestetik, ameliyat sonrasında az analjezik kullanılmasına,
Ameliyat sonrasında yaşam bulgularının kısa sürede düzene girmesine,
Strese tepki olarak salınacak olan kortikosteroid hormonlarının az salınmasına,
Ameliyat sonrasında hızlı iyileşmeye ve erken taburcu olmaya yardımcı olur.
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3.4. Fiziksel Hazırlık ve Önemi
Ameliyat öncesi hastanın fiziksel hazırlığında amaç yapılacak ameliyatın tipine
bakılmaksızın cerrahi riskleri azaltmaktır.
Ameliyat riskini en aza indirebilmek için hastanın genel sağlık durumu mümkün olan
en iyi düzeye getirilmelidir. Ameliyat öncesinde hastanın sağlık durumu, iyi bir fizyolojik
değerlendirmeyle belirlenebilir.
Ameliyat için hastanın fiziksel hazırlığı; ameliyat öncesi deri temizliğini sağlama,
bağırsak temizliğinin yapılması, laboratuvar ve radyolojik testlerin kontrol edilmesi, yaşam
bulgularının kontrolü ve hasta kayıtlarının doğrulanmasını kapsar.
Anamnezde, sürekli ilaç kullanıp kullanmadığı hastaya ya da yakınlarına sorulmalıdır.
Ayrıca hastanın, herhangi bir ilaca alerjisi olup olmadığı da öğrenilmelidir. Hasta ameliyata
gitmeden oral olarak alacağı ilaç varsa hekimi ile görüşülmeli, ilaç hekim istemi dahilinde
çok az su ile içirilmelidir. Eğer ilaç verilmeyecekse hekim istemi dahilinde ilacın
uygulanmayacağı bilgisi gözlem formuna kaydedilmelidir. Ameliyat öncesinde hastanın
tedavi amacıyla (reçeteli) ya da kendi isteğine bağlı (reçetesiz) kullandığı ilaçlar pıhtılaşmayı
etkileyerek ve anestetiklerle istenmeyen etkileşime girerek ameliyat riskini arttırabilir.
Ameliyat öncesi herhangi bir malnütrisyon ya da sıvı dengesizliği bulgusu varsa
hastanın sıvı alımı takip edilmelidir.
Ameliyat öncesi yapılan ya da yapılamayan tüm uygulamalar, fiziksel hazırlık kontrol
formuna işaretlenmelidir.

3.4.1. Ameliyat Gününden Önceki Gece Hazırlığı
Ameliyattan bir gün önce hastanın hazırlığı şu kapsamda yapılır:












Hastanın anamnez formu; yaşam bulguları, diyabet, hipertansiyon,
kardiyovasküler hastalıklar, kronik böbrek yetmezliği, astım vb. kronik
hastalıkları ve alerji yönünden değerlendirilir.
Hastanın beslenme programına uyup uymadığı kontrol edilir.
Hastanın anestezi hazırlığı için anestezi muayenesi olması sağlanır.
Solunum, öksürük, bacak- ayak ve eklem egzersizleri öğretilir.
Genel vücut hijyeni sağlanır.
Ameliyat öncesi rutin tetkikler yaptırılır.
Ameliyat ile ilgili soruları varsa cevaplandırılır.
Ameliyat akşamı rutin tetkiklerin kontrolü yapılır.
Kan ve ameliyatta kullanılacak ilaçlar kontrol edilir.
Hastanın bileğine, kimlik bilgileri ve yattığı bölüm bilgilerini içeren bileklik
takılır. Bileklik üzerindeki bilgiler doğru ve okunaklı olmalıdır.
Varsa hastanın oje ve makyajı çıkartılır.
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Gerekli ise lavman yapılır.
Takı ve değerli eşyaları hasta yakınına teslim edilir. Yakını yoksa hastanenin
belirlediği teslim formuna kayıt edilerek hastanenin belirlediği görevli memur
tarafından teslim alınır.
Hastanın saat 24:00 ‘den sonra (ameliyat türüne göre uygun açlık sü- resince) aç
kalması sağlanır.
Hastanın rahat uyuyabilmesi için uygun ortam sağlanır.

3.4.1.1. Ameliyat Bölgesinin (Cildin) Hazırlığı
Ameliyat yapılacak bölgedeki cilt hazırlığı ile deri yüzeyindeki mikroorganizmaların
sayıları azaltılıp enfeksiyon gelişmesi önlenmeye çalışılır. Ameliyat sonrası dönemde
hastanın kısa sürede banyo yapamayacak olması nedeni ile ve cerrahi alan enfeksiyonlarının
önlenmesi amacıyla ameliyat öncesi gece hastanın banyo yapması sağlanır. Ameliyat
bölgesinin temizliği ameliyatın şekline ve özelliğine göre yapılır. Ameliyat bölgesindeki
tüyler, ameliyatı etkilemiyorsa temizlenmesi önerilmez. Tüylerinin temizliği bir gün
öncesinden yapılmamalıdır. Kıl, tüy temizliği tıraş makinesi ya da tüy dökücü krem yardımı
ile yapılmalıdır. (Bu konuda görüş farklılıkları vardır, doktor nasıl uygun görürse ona göre
hareket edilir.)Temizlenen ameliyat bölgesi geniş bir alanı kapsamalıdır. Jilet vb. araçlar cilt
üzerinde kesikler oluşturabileceği ve bu alanlarda mikroorganizmaların yerleşerek
çoğalmasına neden olacağı için tercih edilmemelidir. Kesik ya da çiziklerin oluşması
durumunda, uygun antiseptik solüsyon ile cilt temizliği yapılmalıdır. Hastanın
mahremiyetine saygı duyulmalıdır.
3.4.1.2. İlaçla Yatıştırma
Hastanın ameliyattan önceki geceyi dinlenerek geçirmesi çok önemlidir. Hasta ile
etkin iletişim kurmalı, varsa endişe ve korkularını paylaşılmalıdır.
Hastanın korku, sıkıntı ve stresini hafifletmek için bütün hazırlıklar tamamlandıktan
sonra doktorun önerdiği sakinleştirici verilerek hastanın uyumasına yardımcı olunmalıdır.
Hastaya ilaç verildikten sonra mümkünse kalkmaması, ihtiyacı olduğunda haber vermesi
tembih edilmelidir.

3.5. Yasal Hazırlığı ve Önemini
Ameliyat olacak her hastadan, ameliyat küçük bile olsa kesinlikle imzalı ameliyat izni
alınmalıdır. Yazılı ameliyat izni hem hasta hem de sağlık ekibi için yasal güvencedir.
Herhangi bir cerrahi işlem öncesinde hastalara, genellikle kuruma özel olan bir izin
formu imzalatılmalıdır. Böylece hasta, anlamadığı ya da istemediği herhangi bir cerrahi
işlemin yapılmasından korunacağı gibi hastane ve sağlık bakım profesyonelleri de hasta ve
ailesi tarafından yöneltilecek herhangi bir suçlamadan korunmuş olur.

61

İzin imzalatılmadan önce hastaya ameliyat hakkında yeterli açıklama yapılmalı, olası
komplikasyonlar, gelişebilecek şekil bozuklukları da söylenmelidir. Bilinçsiz hastalar ve 18
yaşından küçükler için izin formu ebeveynlerine imzalatılmalıdır.
Bireyin kendisinden alınan bilgilendirilmiş izin; hastanın bilinci/akli dengesi yerinde,
verilen bilgiyi anladığını ifade ediyorsa ve sakinleştirici ilaç almadığı zaman geçerlidir.
Yalnız hayat kurtarıcı ameliyatlar acil olduğu durumda izin almadan yapılabilir.
Hiçbir hasta ameliyat onay formunu imzalattırmak için zorlanmamalı ve acele
ettirilmemelidir. Ameliyata girmek istememek bir hastanın en doğal ve yasal hakkıdır.
Ancak bu tip bilgiler belgelenmelidir.
Ameliyat öncesi alınan bilgilendirilmiş izin formu: ameliyat türü ve amacını,cerrahın
adını, ameliyat risklerini (doku hasarı, biçimsizliği veya hatta ölümü), ameliyatın başarı
şansını, olası alternatif yöntemleri ve hastanın izni reddetme veya sonra izni geri çekme
hakkı olduğu bilgisini içermelidir.
İzin formu hasta kayıtlarının önemli bir parçasıdır ve mutlaka hasta ile birlikte
ameliyathaneye gönderilmelidir.

3.6. Gastrointestinal Sistem Hazırlığı ve Önemi
Besin ve Sıvı Kısıtlaması: Hastaya genel anestezi uygulanacak ise ameliyat sırasında
ve sonrasında kusmayı önlemek ve aspirasyon pnömonisine neden olmamak için ameliyattan
8-10 saat önce besin ve sıvı gıdalar verilmez. Bu durum hastaya anlatılır ve diyetisyene
haber verilir, hasta tabelasına işaret konulur veya görülebilir bir yere aç kalacak levhası
konulur.
Lavman Yapılması (bağırsakların hazırlanması): Gastrointestinal girişimlerden
önce bağırsakların hazırlanması, yani kalın bağırsakların dışkıdan temizlenmesi gerekir.
Bunun için lavman yapılır. Böylece;





Ameliyat alanının iyi görülmesine, kesilerin daha kolay kapatılmasına olanak
sağlanır.
Ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra (Anestezinin etkisiyle sfinkterler
gevşer.) hastanın gaita kaçırması önlenir,
Batın içi ameliyatlarda (bağırsaklarla ilgili operasyonlarda) batın içi
enfeksiyonlar önlenmiş olur,
Bazı ameliyatlardan sonra (anorektal hastalıklar, travmalar) dışkılama isteği
ortadan kaldırılarak ameliyattan birkaç gün sonrasına kadar ameliyat yeri
kirletilmemiş olur. Birkaç defa üst üste lavman yapılması isteniyorsa lavman
aralarında hasta dinlendirilmelidir.
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Lavman, genellikle bağırsak cerrahisi planlanmışsa yapılır, tüm cerrahi girişimler
öncesi uygulanmayabilir.
Nazogastrik tüp konulması: Anestezi sırasında veya ameliyat sonrasında mide
sıvısının solunum yollarına kaçması (trakea ve bronşlara) son derece tehlikelidir. Kusmayı
ve aspirasyonu önlemek için (genellikle gastrointestinal ve diğer batın içi ameliyatlarında)
ameliyattan önceki gece veya ameliyat sabahı hastaya nazogastrik tüp konulur ve mide
boşaltılır.

3.7. Acil Durumlarda Yapılan Hazırlıklar
Acil ameliyatlar plansızdır ve çok az bir hazırlıkla uygulanır. Acil ameliyat olacak
hastalar için de ameliyat öncesi gereken tüm hazırlıklar geçerlidir. Ancak acil ameliyatlarda
zaman yetersizliği nedeni ile planlanmış ameliyatlar için yapılacak hazırlıklar uygulanamaz,
hatta bazı durumlarda ayrıntılı bir anamnez bile bir kenara bırakılarak hareket edilir.
Ameliyat öncesi değerlendirme acil bölümündeki resüsitasyon çabaları ile eş zamanlı
yapılabilir.
Acil cerrahi uygulanan hastanın psikolojik durumu hızla değerlendirilmelidir. Hasta
çok korkutucu bir tecrübe yaşamış, ekstra desteğe ve ameliyat ile ilgili bilgiye ihtiyacı
olabilir. Mümkünse daha önceki hastalıklar hakkında bilgi içeren tıbbi hikâye ameliyat
öncesi alınmalıdır. Bilinci kapalı hasta için yazılı onay ve gerekli bilgiler (örneğin öykü,
alerjileri vb.) eğer varsa bir aile bireyinden alınmalıdır.
Acil durum ya da acil vaka denildiğinde, ciddi yaralanmalar, gastrointestinal ve diğer
kanamalar, akut apandisit, kanama nedeni ile gelişen şoklar, duodenal ülser delinmeleri, akut
mekanik bağırsak tıkanmaları gibi durumlar akla gelir. Bu vakalarda ameliyat öncesi hazırlık
olarak ince ayrıntılar bir kenara bırakılarak temel olan şeyler yapılır. Bunlar basit röntgen
muayeneleri, kan muayeneleri nazogastrik tüp konularak midenin boşaltılması, foley sonda
ile mesanenin boşaltılması, damar yolu açılarak sıvı tedavisi (gerekiyorsa kan nakli) ve
sedasyonun sağlanması vb. durumlarıdır.
Bu gibi durumlarda sağlık personelinin en önemli sorumluluğu, ister planlanmış ister
acil vaka olsun, hastayı mümkün olduğu kadar ameliyat stresi ile baş edebileceği en iyi
duruma getirmektir.
Hasta ameliyathaneye götürülmeden önce rahatlatılması ve güven duygusunun
artırılması için ailesi ile görüştürülmelidir. Acil durumlarda aile haberdar edilmeli ve
hastaneye gelmesi sağlanmalıdır. Hasta ameliyathaneye sedye ile seri bir şekilde
götürülmeli, sedyenin kenarları kaldırılarak hasta için gerekli güvenlik önlemleri alınmalı,
üzeri bir battaniye ile örtülerek hava akımından korunmalıdır. Hastanın yanında bulunan
sağlık personeli, hastayı ve dosyasını ameliyathanedeki sirküle hemşireye teslim ettikten
sonra ayrılır.
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Ameliyat sonrası yatağına gelecek hasta için klinikteki yatağı hazırlanmalıdır. Bunun
için hastanın odası havalandırılır, yastığı kaldırılarak, ameliyat yatağı hazırlanır. Yatağın
yanına tansiyon aleti, derece, böbrek küvet, petler, gaz bezleri, aspiratör ve serum askısı
hazırlanır.
Cerrahi işlem hasta için olduğu kadar hasta ailesi için de korku ve endişe verici bir
olaydır. Durumda aciliyet de varsa hasta ailesinin endişeleri daha da artar. Aile üyelerine
gereken ilgi gösterilmeli, destek olunmalı ve hasta ameliyattan çıkana kadar uygun bir yerde
beklemeleri sağlanmalıdır. Arada bir hastanın durumundan haberdar edilmelidir. Ailenin
duygularına saygı gösterilmelidir.

3.8. Ameliyathaneye Gidiş Hazırlığında Dikkat Edilecek Noktalar

















Ameliyat sabahı hasta odasına gidilir.
Yaşam bulguları kontrol edilir ve kaydedilir, anormal bulgular doktora haber
verilir.
Bireyin açlık durumu değerlendirilir.
Ameliyat için hasta onam formunun imzalı olup olmadığı kontrol edilir.
Hastanın bilinen bir alerjisinin olup olmadığı kontrol edilir.
Ameliyat öncesi alması gereken ilaçları alıp almadığı sorgulanır. Alınacak oral
ilacı varsa çok az su ile içirilir.
Hekim istemine göre ameliyat öncesi premedikasyonu varsa uygulanır, kayıt
altına alınır. Preoperatif ilaç uygulanan hasta, ameliyathaneye gönderilene kadar
güvenlik açısından yatak kenarlıkları yükseltilerek yatağında bekletilmelidir.
Herhangi bir izolasyon durumu varsa izolasyon etiketi görünür şekilde hasta
dosyasına yapıştırılır.
Hasta için kullanılacak kan ve kan ürünleri ile ilgili istem kâğıtları varsa
dosyasına konulur.
Hastanın yapılan tüm tetkikleri dosyasına konulur.
Hasta ile birlikte istenilen malzeme ya da ilaçların kontrolü sağlanır,
ameliyathaneye gönderilir.
Makyaj, oje, toka ve takı varlığı tekrar kontrol edilir. Oje ve makyaj var ise
uygun malzemeleri kullanarak çıkartılır ya da hastaya çıkartması söylenir.
Protezleri (takma diş vb.) çıkartılır varsa yakınına teslim edilir. Yakını yoksa
hastanenin belirlediği teslim formuna kayıt edilerek hastanenin belirlediği
görevli memur tarafından teslim alınır.
Ağız hijyeni sağlanır. Çocuk hastalarda ağız içinde sakız vb. olup olmadığı
kontrol edilir.
Hastanın mesane boşaltımı sağlanır.
Hastalara ameliyat öncesinde ameliyatın özelliğine ya da risklerine göre
nazogastrik sonda takılması, insülin uygulanması ya da antiembolik çorap
giydirme gibi özel işlemler de uygulanabilir.
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Hastanın giysileri çıkarılarak arkadan bağcıklı ameliyat önlüğü giydirilir ve
bone takılır. Ameliyatın yapılacağı bölgeye göre iç çamaşırlarının kalmasına
izin verilebilir.
Bone ve ameliyat gömleği giydirilir.
Hasta için güvenli cerrahi kontrol formunun tam olarak doldurulması sağlanır.
Hastanın kimliği, bilekliği kontrol edilir.
Hasta ameliyathaneden istendiğinde transport için hastanın sedyeye alınması ve
uygun bir şekilde transportu sağlanır.
Hasta transferi en az bir sağlık çalışanı eşliğinde yapılır, hasta ameliyathanedeki
görevli sağlık çalışanına yazılı ve sözlü olarak teslim edilir.
Hasta yakınlarına hasta ameliyattayken bekleyebilecekleri alan gösterilir.
Ameliyatın muhtemel süresi ve hastanın ameliyattan sonra yönlendirileceği
(uyandırma ünitesi, yoğun bakım) birim ve servise muhtemelen ne zaman
geleceği konularında bilgi verilir.
Hastanın ameliyat sonrası için yatağı ve odası hazırlanır.
Tüm işlemler ve bulgular kaydedilir, postperatif dönemde bakım verecek
hemşireye teslim edilir.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Hastanı rahatlaması ve güven duygusunu artırmak için ameliyathaneye
götürülmeden önce ailesi ile görüştürülmelidir.

2.

( ) Yapılacak ameliyata göre her hastanın hazırlığı aynıdır.

3.

( ) Gastrointestinal girişimlerden önce lavman yapılması sakıncalıdır.

4.

( ) Hastanın iyileşme sürecinde, ameliyat öncesi hazırlık ve eğitim ile ameliyat
sonrası bakım, en az yapılan cerrahi girişim kadar önemlidir.

5.

( ) Ameliyat küçük ise hastadan, sözel olarak ameliyat izni alınır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aseptik kurallara dikkat ederek girişimsel işlemlerde kullanılan malzemeleri
hazırlayıp muayene, tetkik ve ameliyat öncesi hasta hazırlığına yardım ediniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Teşhis ve tedavide kullanılan malzemeleri hazır hale getirdiniz mi?
Muayene ve tetkik işlemleri hakkında hastayı bilgilendirdiniz mi?
Muayene ve tetkik için hastanın hazırlamasına yardımcı oldunuz mu?
Muayene sonrası hastanın kalkmasına / giyinmesine yardımcı oldunuz
mu?
5. Muayene ve tetkik için kullanılan malzemeleri aseptik kurallara uygun
olarak tekrar kullanıma hazırladınız mı?
6. Hastayı ameliyat öncesi hazırlıkla ilgili bilgilendirdiniz mi?
7. Operasyon gününden önceki gece hastayı hazırlamaya yardımcı
oldunuz mu?
8. Operasyon günü hastanın hazırlanmasına yardımcı oldunuz mu?
9. Acil durumlarda hastanın operasyona hazırlanmasına yardımcı
oldunuz mu?
10. Hastanın ameliyathaneye transferine yardım ve refakat ettiniz mi?
1.
2.
3.
4.
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Evet Hayır

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi aşırı asit birikimi olan hastalarda parasentezle bir seferinde 510 litre kadar asit boşaltılarak hastayı rahatlatma işlemi olarak tanımlanır?
A) Tedavi edici parasentez
B) Parasentez
C) Torasentez
D) Diagnostik parasentez
E) Hepsi

2.

ERCP uygulamasında tedaviye yönelik girişim yapıldığında en az gözlem süresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2-4 saat
B) 6-8 saat
C) 12 saat
D) 24 saat
E) 48 saat

3.

Aşağıdakilerden hangisi, ışıklı bir endoskopun ağızdan ya da burundan sokularak hava
yollarının yani bronşların içerden görüntülenmesi, incelenmesi ve gereğinde
müdahalesi işlemidir.
A) Laparoskopi
B) Bronkoskopi
C) Kolonoskopi
D) Sistoskopi
E) Üreteroskopi

4.

Aşağıdakilerden hangisi, ERCP uygulamasında kullanılan endoskoptur?
A) Duodenoskop
B) Rektoskop
C) Gastroskop
D) Kolonoskop
E) Laparaskop

5.

Bronkoskopi uygulamasından sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Hasta yatak istirahatine alınır.
B) Yaşam bulguları sık aralıklarla takip edilir.
C) Hasta larenks ödemi yönünden takip edilir.
D) Hasta oral yolla beslenmeye geçilir.
E) Hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi belirtiler yönünden takip edilir.
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6.

Aşağıdakilerden hangisi batın içi organların incelenmesi ve bazı tedavi işlemlerinin
yapılmasıdır?
A) Duodenoskopi
B) Rektoskopi
C) Gastroskopi
D) Kolonoskopi
E) Laparaskopi

7.

Kalp atımlarının 24-48 saat boyunca kaydedilmesini sağlayan teşhis yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tansiyon holter
B) Event recorder
C) Elektrokardiyografi
D) Ritim holter
E) EKO

8.

Aşağıdakilerden hangisi vücudun belirli bölgelerine bağlanan elektrotlar aracılığı ile
kalbin elektriksel aktivitesinin elektrogram kâğıdı üzerine grafik hâlinde kaydedilmesi
işlemidir?
A) Ekokardiyografi
B) Ritim Holter
C) Elektrokardiografi
D) Event recorder
E) Tansiyon holter

9.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Genel olarak biyokimyasal testler için12 saatlik açlık gerekmektedir.
B) İlaç düzeyleri için örnekler, hastanın ilacını almasından hemen önce alınmalıdır.
C) Kültür için dışkının özellikle kanlı ve mukuslu kısımlarından örnek alınmalıdır.
D) Tam idrar Tetkiki (TİT) yapılacak idrar örneği steril kaplara alınmalıdır.
E) Gaitada parazit aranması için arka arkaya en az üç gün örnek alınmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi endoskopik muayene yöntemlerinden değildir?
A) Gastroskopi
B) Sintigrafi
C) Kolonoskopi
D) Rektoskopi
E) Bronkoskopi

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
E
B
B
D
C
E
B
D
C
E
E
B
D
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
C
A
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

1
2
3
4
5
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
D
B
A
D
E
D
C
D
B
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