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kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
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ÖNKOġUL

“Genel Anestezinin BaĢlatılması”, “Genel Anestezinin
Ġdamesi”, “Genel Anestezinin Sonlandırılması” ve
“Anestezi Komplikasyonları” modülünü almıĢ olmak.

YETERLĠK

Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarına yardımcı olmak.
Genel Amaç
Bu modül ile yoğun bakım, reanimasyon ve teknik
laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında
hastaya ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında
yardımcı olabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1. Ameliyathane dıĢı anestezi uygulaması yapılacak
ortamların ASA tarafından standardize edilmiĢ
donanımlarını kontrol edebileceksiniz.
2. Ameliyathane dıĢı giriĢimlerde uygulanan anestezi
yöntemlerini doğru Ģekilde ayırt edebileceksiniz.
3. Hastaya uygulanacak radyolojik giriĢimlerde, anestezi
uygulamasına
dikkatli
bir
Ģekilde
yardımcı
olabileceksiniz.
4. Hastaya uygulanacak gastroenterolojik giriĢimsel
iĢlemlerde anestezi uygulamasına dikkatli bir Ģekilde
yardımcı olabileceksiniz.
5. Hastaya uygulanacak bronkoskopik iĢlemlerde anestezi
uygulamasına
dikkatli
bir
Ģekilde
yardımcı
olabileceksiniz.
6. Hastaya uygulanacak cerrahi olmayan kardiyovasküler
giriĢimlerde anestezi uygulamasına dikkatli bir Ģekilde
yardımcı olabileceksiniz.
7. Hastaya uygulanacak EKT (Elektrokonvülzüf Terapi)
giriĢimlerinde anestezi uygulamasına dikkatli bir
Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Merkezi oksijen sistemi, yedek gaz silindirleri,
aspiratör cihazı, acil entübasyon çantası (aspirasyon
sondaları elektrotlar, yüz maskeleri, ambu, laringoskop,
bleydler, steteskop, airway çeĢitleri, intraket çeĢitleri,
infüzyon sıvıları, flaster, pamuk, antiseptik solüsyon,
entübasyon tüp çeĢitleri, stile, serum setleri, acil ilaçlar, ĠV.
anestezik ilaçlar, enjektör, çeĢitleri, spançlar) LMA
çeĢitleri, non-steril eldivenler, monitör ve bağlantıları,
anestezi cihazı, defibrilatör, serum askıları, stetoskop,
anestezi devre çeĢitleri.
Ortam: Hastane ve /veya teknik laboratuvar.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Son yıllarda, teknolojinin ve cerrahinin geliĢmesi ile ameliyathane dıĢındaki teĢhis ve
tedaviye yönelik günübirlik iĢlemler artmıĢtır. Bu durum, anestezi servislerinin ameliyathane
dıĢı anestezi ekiplerini oluĢturmasına yol açmıĢtır. Ameliyathaneden uzak olma, tam
donanımlı olmayan bir ortamda anestezi verilmesi, hastalardan uzak çalıĢma alanları vb.
riskler ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarını özellikli kılar.
Ameliyathane dıĢında yapılacak bazı tanısal veya tedavi amaçlı iĢlemlerde hastaların
ağrı, endiĢe, huzursuzluk duymaması hareket etmemesi için anestezi veya sedasyon gerekir.
Bu iĢlemlerin güvenli yapılabilmesi için anestezi doktorları veya anestezi teknisyenlerine
ihtiyaç duyulur.
Bu modülü tamamladığınızda; ameliyathane dıĢı anestezi uygulama yapılacak
ortamların standart donanımlarını kontrol edebilecek, hastalara radyolojik, gastroenterolojik,
bronkoskopik, kardiyolojik giriĢimlerde ve EKT (Elektrokonvülzüf Terapi) tedavisinde
anestezi uygulamasına yardımcı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulaması yapılacak ortamların ASA tarafından
standardize edilmiĢ donanımlarını kontrol edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulanarak yapılan müdahalelerin neler olduğunu size en
yakın bir hastaneye giderek araĢtırınız, bilgilerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. AMELĠYATHANE DIġI ANESTEZĠDE
STANDART DONANIMLAR
Son yıllarda ameliyathane dıĢında anestezi uygulamaları yaygınlaĢmıĢtır. ÇeĢitli
alanlarda tanı ve tedavi amaçlı giriĢimlerde anestezi uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Böylece hem hastaların konforu sağlanmakta hem de giriĢim baĢarı ile sonuçlanmaktadır.
Günümüzde ameliyathane dıĢı anestezi uygulamaları;








Radyoloji nükleer tıp ve radyosyon tedavisinde,
Gastroenterolojide,
Cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerde,
Pulmoner giriĢimlerde,
Elektrokonvülsif terapide,
Ürolojik giriĢimlerde,
Dental giriĢimlerde yapılmaktadır.

Ameliyathane dıĢı giriĢimler; elektif, acil veya yarı acil olabilir. Ameliyathane dıĢı
anestezi uygulamaları hastanın ve yapılacak iĢlemin özelliğine göre, monitörize anestezi
bakımı (MAB) veya genel anestezi Ģeklinde uygulanabilinir.
Monitörize anestezi bakımında hastaya; yüzeyel sedasyon, derin sedasyon ya da genel
anestezi uygulanabilir. MAB; noninvaziv hemodinamik ve respiratuar monitorizasyon,
gerekli ise oksijen uygulanması, eriĢkinlerde IV sedasyon ve analjezi uygulanması,
çocuklarda oral- im- iv veya rektal sedatif ve analjezik uygulanması Ģeklinde yapılır.
Ġntravenöz anesteziklerin geniĢ kullanım alanı bulduğu bu uygulamalarda genel ilke;
standart izlem ve resüsitasyon olanaklarının varlığında, ilaçların yavaĢ ve titre edilerek
verilmesidir.
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Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında güvenliğin ön koĢulu;




Hastanın tıbbi durumunu önceden değerlendirmek,
Yapılacak giriĢimin özelliklerini bilmek,
Ekipman gereksinimini değerlendirmektir.

Ameliyathanedeki ile aynı kalitede klinik bakım ve izlem koĢullarını sağlamak için
özel tasarımlı, daha küçük anestezi ve izlem cihazlarına, hızlı derlenme sağlayan güvenli
anestezik ajanlar ve acil durumlarda kullanılacak ilaçlara gereksinim vardır.

1.1. Standart Altyapı ve Teknik Donanım
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulanacak yerlerde bulunması gereken teknik donanım,
ASA tarafından standardize edilmiĢtir. Bu standardı sağlamak için gerekli donanım; anestezi
cihazı, oksijen kaynağı, aspiratör cihazı ve atık gaz sistemi, defibrilatörlü acil arabası ve acil
ilaçları, gerekli ekipman, ilaçlar ve monitör, anestezi cihazı ve monitör için gerekli ve yeterli
elektrik çıkıĢları, yeterli ıĢıklandırma, hasta anestezi cihazı ve monitör arasında rahat
çalıĢılabilecek yeterlikte alan, iletiĢim aracıdır.


Anestezi cihazı: Ameliyathane dıĢında hastaya uygulanacak herhangi bir
anestezi yönteminde veya genel anestezi uygulaması ihtimaline karĢı bu
ortamlarda portatif veya sabit tam donanımlı anestezi cihazı bulundurmalıdır.



Oksijen kaynağı: Herhangi bir anestezik ilaç kullanımından önce, anestezi
görevlisi ana ve yedek oksijen kaynaklarının varlığını ve yeterliliğini kontrol
etmelidir. Merkezi sistem oksijen çıkıĢı ya da en azından dolu bir oksijen
silindirinin bulunduğundan emin olmalıdır. Yetersiz oksijen alarm sistemi
olmalıdır.



Aspiratör ve atık gaz sistemi: Anestezi uygulanacak ortamlarda; merkezi vakum
sistemi veya elektrikli aspiratör, değiĢik boyda baĢlıklar ve aspirasyon sondaları,
inhalasyon anestezikleri kullanılıyorsa atık gaz sistemi de mutlaka
bulundurulmalıdır.



Defibrilatörlü acil arabası ve acil ilaçlar: Senkronize kardiyoversiyon
yapabilen defibrilatör, ambu, acil ilaçlar, dantrolen, enjektör, IV kanül, havayolu
aletleri (larengoskop ve değiĢik boyda bleydler, çeĢitli boyda endotrakeal tüp ve
larengeal maskeler, alternatif acil hava yolu ekipmanı, makas, turnike, Magill
pensi v.b) bulundurulmalıdır. Tanısal ve tedaviye yönelik giriĢimler çocukları da
ilgilendiriyorsa ekipman buna göre desteklenmelidir. EriĢkin ve çocuklar için
oral-nazal havayolları, değiĢik boyda maskeler, dil kaĢıkları, kilo ile uyumlu ilaç
dozları listesi bulundurulmalıdır.
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Gerekli ilaçlar ve malzemeler: Ġntravenöz infüzyon sıvıları ve setleri, IV
kanüller, flaster, pediatrik defibrilatör pedleri, flaster, pamuk, antiseptik
solüsyon, enjektör çeĢitleri, spançlar, non-steril eldivenler, elektrotlar, serum
askıları, izlem formu, IV anestezikler, narkotik analjezikler, kas gevĢeticiler,
sedo-analjezikler ve antagonist ilaçlar mutlaka bulundurulmalıdır. Ameliyathane
dıĢı anestezi uygulamalarında tercih edilen anestezik ajanlar uyanma ve
derlenmenin hızlı olmasını sağlayacak kısa etkili ajanlardır. YetiĢkinlerde
intravenöz sedatif ve opioidler, çocuklarda oral, IM, IV veya rektal sedatif
aneljezi uygulanabilir. Ġlaçların intravenöz uygulanmasında önemli olan, ilacın
titre edilerek yavaĢ ve kontrollü bir Ģekilde verilmesidir.



Odanın özelliği: Oda, rahat çalıĢılabilecek büyüklükte olmalıdır ve gerekli
olabilecek donanımı içermelidir. Monitör, kolaylıkla hasta takibi yapılabilecek
bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Oksijen kaynağı, yeterli aydınlatmayı sağlayacak
ıĢık kaynağı ve elektrikle ilgili malzemeler sabit olmalıdır. Odada iĢlemler ve
hasta takibi için yeterli aydınlatma olmalı ve ayrıca acil durumlar için batarya ile
çalıĢan kuvvetli bir ıĢık kaynağı bulundurulmalıdır. Yetersiz aydınlatma hava
yolu obstrüksiyonu veya siyanoz, solunum devrelerinin bağlantılarının ayrılması
ve oksijen tüplerinin bitmesi gibi durumların gözden kaçmasına neden olabilir.
Anestezi ekibinin dıĢarı çıktığı durumlarda hasta takibi açısından; temiz camlar,
kamera veya kapalı sistem televizyon gereklidir. Anestezi cihazı ve monitör için
gerekli ve yeterli elektrik çıkıĢları sağlanmalıdır. Elektrikle ilgili donanım sık
sık ve yetkili kiĢi tarafından kontrol edilmeli, kaçak olup olmadığı tespit
edilmelidir. Kablolar takılma ve bağlantı kopmalarına karĢı gerekli önlemler
alınarak döĢenmelidir. Anestezi çalıĢanları her zaman yangın söndürücü, gaz
kapatma vanaları ve çıkıĢların yerlerini bilmelidir.



İletişim aracı: Anestezi görevlisinin gerektiğinde acil yardım çağrısı için
haberleĢebileceği özel telefon hattı, çağrı cihazı veya intercom sistemi
bulunmalıdır.



Monitorizasyon: American Soceity of Anesthesiologists‟in (ASA) belirlediği
temel anestezi monitorizasyonu standartlarına uygun olmalıdır. Bunun için;


Solunum monitörleri: Puls oksimetre veya pletismografi, kapnograf,
oksijen çözümleyici bulunmayan (O2<%30 ise alarm verir) eski anestezi
cihazları kullanılıyorsa gaz çözümleyiciler, göğüs hareketlerinin
gözlenmesi, solunum seslerinin prekordiyal veya özofageal stetoskopla
dinlenmesi, rezervuar balonun hareketinin gözlenmesi veya hissedilmesi
gereklidir.



Kardiyovasküler monitörler: EKG, noninvaziv arteryel kan basıncı
ölçümü, periferik nabız palpasyonu, prekordiyal veya özofageal
steteskop, cilt rengi, uyanık hastada bilinç durumunu izlemek veya göğüs
ağrısını sorgulamak için kullanılır. Ġnvaziv monitorizasyona nadiren
ihtiyaç duyulur (invaziv kardiyolojik giriĢimler veya yoğun bakım
hastasına kraniyal MRI çekilmesi v.b).
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Vücut ısısı: Çoğu tanı ve tedavi amaçlı giriĢimler (BT, MRI v.b) soğuk
ortamda yapıldığından ısıtma blanketleri, sıcak hava dolanımlı örtüler, IV
sıvıların ısıtılması, radyan ısıtıcılar (çocuklarda) kullanılır.
Bispektral indeks: Ketamin kullanımında veya nörolojik bozukluğu olan
hastalarda önerilir. Rutin kullanımı yoktur.

1.2. Hastanın Değerlendirilmesi
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında bütün hastalar genel anestezi alacakmıĢ
gibi kabul edilerek iĢlemin, birgün öncesinden anestezi uzmanı tarafından preanestezik vizit
yapılarak değerlendirilmesi gerekir.
Elektif hastalarda sedasyon ve genel anestezi uygulanıyorsa yetiĢkinler için katı ve
sıvı alımı iĢlemden en az 6-8 saat, su alımını ise 2-3 saat önce sonlandırmak gerekir. Katı ve
sıvı gıda alımı 6-36 aylık çocuklar için 6 saat, 6 aylıktan küçük çocuklar için 4-6 saat önce
sonlandırılmalıdır. Su alımına ise iĢlemden 2 saat öncesine kadar izin verilebilir.
Ameliyathane dıĢında da acil olarak sedasyon veya genel anestezi uygulanması
gereken durumlar olabilir. Bu durumda da hastanın midesinin dolu olabileceği düĢünülerek
bu ihtimale karĢı nazogastrik sonda hazır bulundurulmalı, acil havayolu açıklığını sağlarken
aspirasyon riski gözönünde bulundurulmalıdır.

1.3. Ameliyathane DıĢı Anestezide Ġstenmeyen Durumlar
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında standart alt yapı ve donanım eksikliğine
bağlı olarak istenmeyen durumların ortaya çıkma riski yüksektir. Bunlara bağlı olarak
genellikle karĢılaĢılan sorunlar aĢağıda sıralanmıĢtır;


Ekibin zarar görmesi,







Çevresel tehlikeler (kablolara takılma vs),
Elektromanyetik dalgalara maruz kalma,
Ortam aydınlatmasının yetersiz olması,
Radyasyondan korunma amaçlı giysilerin, ağır kurĢun yeleklerin yarattığı
hareket kısıtlılığı,
Anestezik gazlara maruz kalınması.



Hipotermi-Hipertermi: Özellikle radyoloji cihazlarının ısınmasını önlemek
amacıyla klima ile soğutulması ortam ısısının düĢmesine, özellikle pediyatrik ve
geriyatrik hasta grubunda hipotermiye bağlı komplikasyonlara yol açabilir. Isı
monitörizasyonu yapılmalıdır. Manyetik alan gücü 1,5 tesla‟dan fazla olan
cihazlarda radyo-frekans ısısı önemli problemdir. AĢırı ısı, dokuda hasara yol
açar.



Gastrik içeriğin aspirasyonu, regürjitasyon: Elektif olguların yeterli süre aç
bırakılmaları bu komplikasyonların önlenmesi için gereklidir.
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Solunum ve dolaĢım depresyonu.



Alerji ve anaflaktik Ģok: Kontrast madde kullanılan görüntüleme yöntemlerinde
enjeksiyonu izleyen 5-10 dakika içinde farklı derecelerde alerjik reaksiyon
ortaya çıkabilir.



Bulantı-kusma.



Hipovolemi: Kolonoskopi ya da baryumlu gastro-intestinal sistem grafisi
çekilecek hastalarda uygulanan diyet ve lavman; vazodilatatör ya da kardiyak
depresan ilaç kullanan hastalarda hipotansiyon geliĢebilir. Bu nedenle giriĢim
öncesi iyi bir hidrasyon önemlidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Ameliyathane dıĢı anestezi uygulaması yapılacak ortamların ASA tarafından
standardize edilmiĢ donanımlarını kontrol ediniz.
ĠĢlem Basamakları

 Anestezi cihazını kontrol ediniz.

 Oksijen kaynağını kontrol ediniz.

 Aspiratör ve atık gaz sistemini
kontrol ediniz.
 Defibratörlü acil arabası ve acil
ilaçları kontrol ediniz.

 Gerekli ilaçlar
kontrol ediniz.

ve

malzemeleri

 Odanın genel özelliklerini kontrol
ediniz
 ĠletiĢim araçlarının varlığını kontrol
ediniz.

 Monitör ve eklerini kontrol ediniz.

Öneriler
 Cihazın yerleĢimini ve giriĢim masasına
mesafesini kontrol etmelisiniz.
 Cihazın çalıĢmasını test etmelisiniz.
 Hastanın yaĢına uygun anestezi devreleri
bulundurmalısınız.
 Cihazın eklerini ve bağlantılarını mutlaka
kontrol etmelisiniz.
 Merkezi ve yedek gaz kaynaklarını kontrol
etmelisiniz.
 Oksijen maske ve kanüllerini hazır
bulundurmalısınız.
 Oksijen baĢlıklarını ve oksijen basıncını
kontrol etmelisiniz.
 Vakum gücünü kontrol etmelisiniz.
 ÇeĢitli boyutlarda aspiratör sondalarını hazır
bulundurmalısınız.
 Eksik
ilaçları
tespit
etmeli
ve
bildirmelisiniz.
 Hastanın özelliğine göre gerekli olabilecek
acil
ilaçları
hastanın
yakınında
bulundurmalısınız.
 Gerekli olan sarf malzemeleri kontrol
ederek eksikleri temin etmelisiniz.
 Order edilen anestezik ve opioid ilaçları
kontrol etmelisiniz.
 Uygun
boyutta
enjektörleri
hazır
bulundurmalısınız.
 Elektrik prizlerini ve bağlantı kablolarını
kontrol etmelisiniz.
 Odanın aydınlatma sistemini kontrol ediniz.
 Yangın tüplerinin ve acil çıkıĢların yerlerini
öğrenmelisiniz.
 Acil durumlarda aranılabilecek numaraların
listesini
görülebilecek
yerde
bulundurmalısınız.
 Odadaki hasta monitörünün yerleĢimini
kontrol etmelisiniz.
 Monitörü
ASA
standartlarına
göre
monitörizasyon
sağlayacak
Ģekilde
hazırlamalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, ameliyathane dıĢı anestezi uygulama alanı değildir?
A) Radyoloji nükleer tıp ve radyosyon tedavisi,
B) Gastroenteroloji,
C) Cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimler,
D) Pulmoner giriĢimler,
E) Ülseratif terapi

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalamalarında bulunması
gereken standart donanım değildir?
A) Anestezi cihazı
B) Helojen kaynağı
C) Aspiratör cihazı
D) Atık gaz sistemi
E) Defibrilatör

3.

GiriĢim yapılacak odanın özelliği ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Monitör kolaylıkla hasta takibi yapılabilecek bir Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
B) Oksijen kaynağı olmalıdır.
C) Yeterli aydınlatmayı sağlayacak ıĢık kaynağı ve elektrikle ilgili malzemeler mobil
olmalıdır.
D) Odada iĢlemler ve hasta takibi için yeterli aydınlatma olmalıdır.
E) Acil durumlar için batarya ile çalıĢan kuvvetli bir ıĢık kaynağı bulundurulmalıdır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalamalarında istemeyen
bir durumlardan biri değildir?
A) Bulantı-kusma.
B) Preoksijenasyon
C) Hipovolemi
D) Alerji
E) DolaĢım depresyonu
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5.

AĢağıdakilerden hangisi, ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalamalarında hasta
değerlendirilmesi ile iligili yanlıĢ bir ifadedir?
A) Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında bütün hastalar genel anestezi
alacakmıĢ gibi kabul edilmez.
B) ĠĢlemden birgün öncesinden anestezi uzmanı tarafından preanestezik vizit yapılarak
değerlendirilmelidir.
C) YetiĢkinler için katı ve sıvı alımı iĢlemden en az 6-8 saat, su alımını ise 2-3 saat
önce sonlandırmak gerekir.
D) Katı ve sıvı gıda alımı 6-36 aylık çocuklar için 6 saat, 6 aylıktan küçük çocuklar
için 4-6 saat önce sonlandırılmalıdır.
E) Su alımına ise iĢlemden 2 saat öncesine kadar izin verilebilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Ameliyathane dıĢı giriĢimlerde uygulanan anestezi yöntemlerini doğru Ģekilde ayırt
edebileceksiniz.

ARAġTIRMA
GiriĢimsel iĢlemlerde
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

kullanılan

görüntüleme

metodlarını

araĢtırarak

sınıfta

2. AMELĠYATHANE DIġI ANESTEZĠ
YÖNTEMLERĠ
Ameliyathane dıĢında tanı ve tedavi amaçlı, özellikle çocuklarda yapılacak
giriĢimlerde hem hastanın konforu hem de yapılan giriĢimin baĢarıyla sonuçlanması
amacıyla çeĢitli anestezi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin seçiminde hastanın
genel durumu ve onayı, sahip olunan imkânlar, giriĢimlerin özelliği, uygulayıcının tecrübesi
gibi bazı faktörler etkilidir.
Hastanın ve yapılacak iĢlemin özelliklerine göre anestezi uygulamaları; monitörize
anestezi bakımı temelinde sedasyon/analjezi ya da genel anestezi Ģeklindedir.
Anestezi yöntemlerinden genel anestezi ile ilgili bilgi ve beceriler daha önceden
verildiğinden bu faaliyette sedasyon ve aneljezi uygulamalarından bahsedilecektir.
Monitörize anestezi bakımı; non invaziv hemodinamik ve solunum monitörizasyonu,
hastanın durumuna göre oksijen uygulaması, eriĢkinlerde IV sedasyon ve aneljezi
uygulaması, çocuklarda oral- IM ve IV veya rektal aneljezik uygulaması Ģeklindedir.

2.1. Ameliyathane DıĢı GiriĢimlerde Sedoaneljezi
(Sedasyon/Analjezi)
Monitörize anestezi bakımı temelinde sedasyon/analjezi ya da genel anestezi olduğunu
yukarıda belitmiĢtik. Sedoaneljezi uygulamaları ile hastanın anksiyetesi, huzursuzluğu ve
ağrısı azaltılabilir veya tamamen yok edilir. Hareketsizlik gerektiren giriĢimlerde, küçük
çocuk ve kooperasyon kurulamayan eriĢkin hastaların hareket etmesi önlenerek giriĢimin
yapılmasını sağlar. Sedoaneljezi sağlamak için kullanılan ilaçlar, hedeflenen sedasyon
düzeyi dıĢında anksiyolizden genel anesteziye kadar giden kesintisiz bir sürece yol açabilir.
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Sedasyonun avantajlarından dolayı genel anseteziye tercih edilmesinin prensipleri;




Anestezi, sedasyon veya analjeziden hangisinin uygulanacağı hastanın,
giriĢimini yapacak kiĢinin ve anesteziyoloğun ortak kararına bağlıdır.
Kullanılan anestezi tekniği önemli kardiyopulmoner sorunu olanlarda bile
minimal değiĢiklikler yaparak yeterli analjezi, immobilizasyon ve amnezi
sağlamalıdır.
Kullanılan anestezi tekniği, hızlı uyanma ve taburculuk sağlamalıdır.

Bu üç prensip göz önünde bulundurularak sedasyon veya genel anestezi tercih edilir.
Sedasyonda genelikle bilinçli ve derin sedasyon düzeyleri tercih edilir. Bilinçli sedasyon,
tüm koruyucu reflekslerin sürdüğü, hastanın kendi hava yolu açıklığını sağladığı ve istenilen
komutlara cevap verdiği deprese edilmiĢ bilinç halidir. Derin sedasyon ise koruyucu
reflekslerin kaybolduğu ve hastanın bilincinin olmadığı durumdur.
Hasta sedatize edilmeden önce mutlaka aĢağıda belirtilen risk faktörleri göz önünde
bulundurulmalıdır.














Horlama, stridor veya uyku apnesi,
Güç havayolu öyküsü veya bulguları,
Kusma, barsak obstrüksiyonu,
Gastro-özofageal reflü,
Restriktif ve obstrüktif akciğer hastalıkları,
Reaktif havayolu hastalığı,
Hipovolemi, kardiyak hastalık,
Metabolik hastalıklar,
Sepsis,
Mental durum değiĢikliği,
Yetersiz sedasyon öyküsü,
Uygun olmayan açlık süresi,
Bilinmeyen risk faktörleri.

Monitörize anestezi bakımı sırasında, sedasyon ve aneljezi için genellikle
benzodiazepin ve opioidler kullanılır.
Benzodiazepinlerden midazolam, suda çözünürlük, intravenöz ağrı yapmaması, kısa
yarılanma ömrü olması ve aktif metobolitinin bulunmaması nedeni ile diazepama tercih
edilir. Genel olarak kullanılan dozlarda kardiyovasküler deprasyon oluĢturmaz. Aneljezik
dozlarda fentanilin kardiyovasküler etkileri vardır. Bununla birlikte fentanil ve
benzodiazepinin beraber kullanımı kardiyovasküler deprasyon yapabilir.
Küçük çocuklarda midazolam meyve suyuna katılarak iĢlemden 30 dakika önce
verildiğinde, etkili bir sedasyon sağlar. Ketamin IM, IV, rektal veya oral uygulanabilir.
Tiyopental rektal yoldan çocukların sedasyonunda kullanılabilir. Barbütüratların rektal
uygulamasını takiben 2-3 saat süren uzamıĢ sedasyon görülebilir. Bu yolla tekrarlayan
uygulamalarda kolit oluĢabilir. Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamalarında profofolün
kullanımı son yılllarda artmıĢtır.
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Sedatif etkili bir ilaçla bir opiyoidin kombinasyonu etkin orta derecede veya derin
sedasyon sağlar; ancak ilaç kombinasyonları ciddi yan etkilere, solunum depresyonuna ve
hipoksemiye yol açabilir. Orta ve derin sedasyon sırasında oksijen verilmesi bu
komplikasyonları azaltır. Ayrıca intravenöz ilaçlar, istenilen sedasyon/analjezi düzeyine
ulaĢılıncaya kadar küçük, artan dozlarda uygulanmalıdır. Hastanın yaĢı, vücut ağırlığı temel
alınarak tek dozda verilmemelidir. Ġntravenöz yol dıĢında diğer yollardan ilaç
uygulamalarında (oral, rektal, transmukozal, intramüsküler) ilaç emilimi için yeterli zaman
bırakılmalıdır.
Sedoaneljezi düzeylerinin tanımı Amerikan Anesteziyolojistleri Derneği (ASA)
tarafından “Continuum of depth in sedation” baĢlığı altında 1999 yılında yayımlanmıĢtır.
Tablo 2,1‟i inceleyiniz.
Minimal
sedasyon
(anksiyoliz)

Orta derecede
sedasyon/analjezi
(bilinçli
sedasyon)

Derin
sedasyon/analjezi

Genel anestezi

Yanıt verme

Sözlü
uyaranlara
normal yanıt

Sözlü ve taktil
uyaranlara
maksatlı yanıt

Tekrarlayan veya
ağrılı
uyaranlara
maksatlı yanıt

Ağrılı
uyaranlarla bile
uyandırılamama

Havayolu

EtkilenmemiĢ

Müdahale
gerektirmiyor

Müdahale
Gerekebilir

Sıklıkla
Müdahale
gerekir

Spontan
Solunum

EtkilenmemiĢ

Yeterli

Yetersiz olabilir

Sıklıkla yetersiz

Kardiyovasküler
Fonksiyon

EtkilenmemiĢ

Genellikle
korunuyor

Genellikle
korunuyor

BozulmuĢ
olabilir

Tablo 2.1: ASA’nın sedasyon/analjezi ve genel anestezi tanımı

Ağrılı uyarana refleks geri çekme maksatlı yanıt kabul edilmemektedir. Yetersiz
Sedoaneljezi hastanın huzursuz olmasına hatta fizyolojik ve psikolojik yönden zarar
görmesine yol açabilir. Diğer taraftan sedasyon sırasında ciddi kardiyak ve solunumsal
depresyon geliĢebilir. Hastaya ait bazı faktörler sedasyona bağlı komplikasyon riskini
artırabilir.
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2.2. GiriĢim Sırasında Hastanın Ġzlenmesi
Her hasta için anestezik bakım planı çıkarılmalı, hedeflenen sedasyon/analjezi düzeyi
belirlenmelidir. Anestezik bakım deneyimli kiĢiler tarafından sağlanır. Hasta, ameliyathane
dıĢı giriĢimlerde ASA‟nın belirlemiĢ olduğu standartlara göre takip edilir. Elde edilen
bulgular ameliyathane dıĢı izlem formuna kayıt edilir. Hasta takibinde izlenen parametreler,
üç baĢlık altında toplanır. Bunlar:


Bilinç düzeyi: Küçük çocuklar, iletiĢim kurulamayan eriĢkinler veya
hareketsizlik gerektiren giriĢimler dıĢında, orta derecede sedasyon sırasında
hastanın sözlü emirlere yanıtı değerlendirilmelidir. GiriĢim nedeniyle sözlü
yanıt veremeyen hastanın sözlü ya da taktil uyarılara elini kullanarak yanıt
vermesi istenmelidir (derin sedasyonda).



Oksijenasyon: Bütün hastalar puls oksimetre ile uygun alarm limitleri içinde
izlenmelidir. Solunum fonksiyonu oskültasyonla veya gözlemleyerek
izlenmelidir. Derin sedasyon uygulanan hastaların tamamında ve orta derecede
sedasyona rağmen ventilasyonun doğrudan gözlenemediği hastalarda soluk sonu
karbondioksit izlenmelidir.



Hemodinamikler: Sedoanaljeziye baĢlanmadan önce kan basıncı ölçülmeli,
giriĢim sırasında ölçüm aralıkları 10 dakikayı aĢmamalıdır. Orta ve derin
sedasyonda, ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlar ile aritmiye yol açabilecek
giriĢimlerde minimal sedasyon da uygulansa, elektrokardiyografik izlem yapılır.
Uygulayıcı dıĢında belirlenmiĢ bir kiĢi sadece hastayı izlemekle
görevlendirilmelidir. GiriĢim sonrasında da hastanın vital bulguları, sedasyon
düzeyi değerlendirilmelidir.

Ameliyathane dıĢı hasta izlem formu örneği aĢağıda verilmiĢtir, dikkatle inceleyiniz.
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Adı-Soyadı:
YaĢ:
Planlanan GiriĢim:
Planlanan Sedasyon/Anestezi
Türü:
Minimal Sedasyon
Orta derecede Sedasyon
Derin Sedasyon
Genel Anestezi
Kullanılan Ġlaçlar:
Propofol
Ketamin
Tiopental, Fentanil,
Triklofos sodyum
Ġnhalasyon Ajanları

Tarih:
GiriĢim yapan kiĢi:
Anestezi Uygulayan KiĢi:
Yardımcı Personel:
Havayolu GiriĢimi:
Var
Yok
Yüz Maskesi
LMA
Endotrakeal Entübasyon
Kombitüp
Ventilasyon: Spontan
Asiste
Kontrollü
Sedasyon Riski Faktörleri:

Komplikasyonlar:

Derlenme Kriterleri:
Derlenmeden çıkma
zamanı:

Açlık Süresi:
180

160
140
120

100
80
60
40
20
0
SPO2
ETCO2
SS
Sed
Skoru
Tablo 2.2: Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamaları izlem formu
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2.3. Hastanın Derlenme ve Taburcu Edilme Kriterleri
GiriĢim tamamlandıktan sonra da hastalar komplikasyonlar açısından risk altında
olabilir. Bu nedenle hastalar, kardiyorespiratuar depresyon tehlikesi ortadan kalkıncaya ve
sedasyon öncesi bilinç düzeyine ulaĢıncaya kadar derlenme odasında izlenmelidir.
Hasta, giriĢimin yapıldığı odadan derlenme odasına nakil edilirken hemodinamikleri
ve ventilasyonu kontrol edilmelidir. Hastada geliĢebilecek acil durumlar için gerekli araç
gereç transfer esnasında hazır bulundurulmalıdır. Hastaların mental durumları ve sedasyon
düzeyleri periyodik olarak (en azından 15 dakika aralarla) izlenmelidir. Hipoksinin
önlenmesi için oksijen verilmeli, endikasyonu varsa, bulantı/kusmayı önleyici ilaçlar
uygulanmalıdır.
Günübirlik hastalar taburcu edilmeden önce:






Tamamen uyanık ve oryante olmalıdır.
Vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalıdır.
Antagonist ilaç (flumazenil, nalokson) verilen hastalarda yeniden sedasyon
geliĢmeyeceğinden emin olmak için yeterli süre (2 saate kadar) beklenmelidir.
Günübirlik hastalar taburcu edilirken yanlarında sorumlu bir eriĢkin
bulunmalıdır. Hastaya giriĢim sonrası uygulanması gereken diyet, ilaç ve
aktivite ile ilgili (varsa) yazılı bilgi verilmelidir.
Bebekler ve mental durumu baĢlangıçta bozuk olan hastaların, ilk durumlarına
dönmeleri beklenmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Hastaya sedoaneljezi uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ameliyathane dıĢı giriĢimlerde
iĢlemin yapılacağı ortamın ve
malzemelerin hazırlığını yapınız.

 Anestezi cihazı ve bağlantılarını kullanıma
hazır hale getirmelisiniz.
 Monitör ve bağlantılarını kullanıma hazır hale
getirmelisiniz.

 Yapılacak anestezi yöntemine
 Hazırladığınız ilaçların mutlaka etketlerini
göre anestezik ilaçları ve acil
üzerine yapıĢtırmalısınız.
durum ilaçlarını hazırlayınız.
 Hastanın kimlik bilgileri ve dosya  Bilinci açık hastaların kendisinden, bilinci
bilgilerini hastadan doğrulatarak
kapalı hastaların ise bilekliklerinden veya
öğreniniz.
yakınlarından bilgi alabilirsiniz.
 Sedoaneljezi
uygulamalarında  Bilinci açık hastaların kendisinden, bilinci
ortaya çıkabilecek risk faktörleri
kapalı hastaların ise dosyasından veya
hastaya sorarak öğreniniz.
yakınlarından bilgi alabilirsiniz.
 Hastayı monitörize ediniz.

 Standart monitörizasyon parametreleri dıĢında
istenen özellikli durumlar için gerekli
malzemeleri hazır bulundurmalısınız.

 Bilinçli sedasyon için anestezi
doktorunun
direktifi
doğrultusunda order edilen ilacı
 Ġlaç uygulama ilkelerine uymalısınız.
uygun yoldan yapınız
 Ġlaç uygulamayı alerjik reaksiyonlar açısından
 Derin sedasyon için anestezi
dikkatli değerlendirmelisiniz.
doktorunun
direktifi
doğrultusunda order edilen ilacı
uygun yoldan yapınız
 Anestezi doktorunun direktifi
 Ġntravenöz yol dıĢında diğer yollardan ilaç
doğrultusunda küçük çocuklara da
uygulamalarında (oral, rektal, transmukozal,
midazolam
meyve
suyuna
intramüsküler) ilaç emilimi için yeterli zaman
katılarak iĢlemden 30 dakika önce
bırakılmalıdır.
veriniz.
 Ġlaç kombinasyonları ciddi yan etkilere,
solunum depresyonuna ve hipoksemiye yol
açabileceğinden monitör paremetrelerini en az
 Sedasyon uygulanan hasta takibi
5-10 dakika aralıklarla kontrol etmelisiniz.
yapınız.
 Orta ve derin sedasyon sırasında oksijen
vererek komplikasyonları azaltabilirsiniz.
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 Hastanın vital bulgularını ve
yapılan ilaçları, uygulanan sıvıları  Kayıt tutmanın önemini unutmamalısınız.
izlem formuna kayıt ediniz.
 ĠĢlem bittikten sonra hastanın vital
bulgularını kontrol ederek hasta  Hastada geliĢebilecek acil durumlar için
giriĢimin
yapıldığı
odadan
gerekli araç ve gereci transfer esnasında hazır
derlenme
odasına
naklini
bulundurmalısınız.
sağlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇMVE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, “Koruyucu reflekslerin kaybolduğu ve hastanın bilincinin
olmadığı sedasyon” tanımıdır?
A) Derin sedasyon
B) Yüzeyel sedasyon
C) Bilinçli sedasyon
D) Yarı sedasyon
E) Uyanık hasta

2.

Monitörize anestezi bakımı sırasında, sedasyon ve aneljezi için genellikle …………..
ve ……………kullanılır, cümlesindeki boĢlukları aĢağıdaki hangileri ile doğru olarak
tamamlanır?
A) Sempatik ve sempatomimetik
B) Benzodiazepin ve opioidler
C) Antiallerjik ve kolinerjik
D) Antagonist ve Agonist
E) Antifungal ve antiemetik

3.

Ameliyathane dıĢı giriĢimlerde izlem formunda hangi parametreye bakılmaz?
A) Bilinç düzeyi
B) Kan basıncı
C) Santral venöz basınç
D) Satürasyon
E) Vücut ısısı

4.

AĢağıdakilerden hangisi “Tüm koruyucu reflekslerin sürdüğü, hastanın kendi hava
yolu açıklığını sağladığı ve istenilen komutlara cevap verdiği deprese edilmiĢ bilinç
hali” tanımıdır?
A) Derin sedasyon
B) Yüzeyel sedasyon
C) Bilinçli sedasyon
D) Yarı sedasyon
E) Uyanık hasta

5.

Günübirlik hastalar taburcu edilmeden önce yapılması gerekenlerle ilgili hangisi
yanlıĢtır?
A) Tamamen uyanık ve oryante olmalıdır.
B) Vital bulgular stabil ve kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalıdır.
C) Antagonist ilaç verilen hastalarda 2 saate kadar beklenmelidir.
D) Günübirlik hastalar taburcu edilirken, yanlarında sorumlu bir eriĢkin bulunmalıdır.
E) Bebekler ve mental durumu baĢlangıçta bozuk olan hastaların, hemen taburcu edilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Hastaya uygulanacak radyolojik giriĢimlerde, anestezi uygulamasına dikkatli bir
Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Yakınınızda bulunan hastaneye giderek radyoloji kliniğinde yapılan tanı ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgi toplayınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.

3. RADYOLOJĠK GĠRĠġĠMLERDE
ANESTEZĠ
Radyolojik giriĢimlerde; hastanın hareket etmemesi, yeterli oksijenasyon ve
perfüzyonun sağlanması, ağrı ve anksiyetenin giderilmesi veya en aza indirilmesi
gerektiğinde anestezi desteği istenir. YetiĢkin hastalarda invaziv olmayan radyolojik
giriĢimlerde bilgilendirme ve sedasyon genellikle yeterli olmaktadır. Ancak çocuklarda genel
anestezi daha sık uygulanır.

3.1. Bilgisayarlı Tomografi (BT)
BT invaziv bir giriĢim olmadığından ve hastada ağrı oluĢturmadığından genellikle
anestezi gerektirmez. Ancak çocuklar ve hareketsiz durmaları zor olan yetiĢkin hastalarda
sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir.
Her zaman hastalara genel anestezi alacakmıĢ gibi hazırlık yapılır. BT uygulanan
hastalara sedasyon veya genel anestezi uygulandığı zaman hasta havayolu kontrolü ve
oksijenasyon açısından çok dikkatle takip edilmelidir.
Monitörizasyon için EKG, noninvaziv kan basıncı, kapnograf ve pulse oksimetreden
yararlanılır. BT salonları cihazların bozulmasını önlemek için serin tutulduğundan küçük
çocuklarda vücut ısısı yakından takip edilmelidir.
Radyolojik iĢlemlerde küçük çocuklarda kloral hidrat, midazolam (oral), büyük
çocuklarda tiopental, eriĢkinlerde benzodiazepin ve fentalin ile sedasyon tercih edilir.
Ketamin hemodinamik stabilasyon sağlamaktadır. Apneye neden olabileceğinden
nörodiyagnostik iĢlemlerde kullanılmaz.
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Bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi esnasında görüntü netliği oluĢturmak amacıyla
kullanılan kontrast maddeler hastada olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar
genellikle kontrast madde enjeksiyonunu izleyen 5-10 dk içinde ortaya çıkar. Hasta takibi
sırasında bu reaksiyonlara karĢı hazırlıklı olunmalı ve allerji öyküsü olan hastalara anestezi
doktorunun order ettiği antihistaminik uygulanmalıdır.
HAFĠF
Bulantı, Öğürme
Sıcaklık Hissi
BaĢağrısı
KaĢıntılı Cilt Kızarıklığı
Hafif Ürtiker

ġĠDDETLĠ
Rigor
Baygınlık Hissi
ġiddetli Ürtiker
Bronkospazm, Dispne
Göğüs Ağrısı
Karın Ağrısı / Diyare
Aritmiler
Böbrek Yetmezliği

YAġAMI TEHDĠT EDĠCĠ
Glottik Ödem,
Bronkospazm
Akciğer Ödemi
YaĢamı Tehdit Edici
Aritmiler
Kalp Durması
Konvülziyon / Bilinç Kaybı

Tablo 3.1: BT ‘de kontrast madde reaksiyonları

Acil BT endikasyonları; ensofolapati ve açıklanamayan mental/nörolojik durum
değiĢiklikleri (inme, apne, senkop, hipoksik olaylar, baĢağrısı gibi). Çocuklarda acil olarak
en sık çekilen BT beyin tomografisidir. Bu hastaların midelerinin dolu olduğu ve intrakranial
basınçlarının artma ihtimaline karĢı seri ve hızlı anestezi indüksiyonunu takiben endotrakeal
entübasyon yapılmalı ve ventilasyon kontrol altına alınmalıdır.
BT iĢlemi sırasında kontrollü mekanik tabya hareket ettiğinde anestezi ekibinin
radyasyon kalkanının arkasına geçerek kendini radyasyondan koruması gerekir. Kontrollü
mekanik tabya hastayı hareket ettirirken anestezi hortumları ve entübasyon tüpü çıkabilir,
yerinden oynayabilir. Anestezi ekibi hastayı bu açıdan dikkatle gözlemlemeli, gerekli
kontrolleri zaman kaybetmeden yaparak müdahale etmelidir.

3.2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG-MR)
MRG non-invaziv tanısal bir iĢlem olup iyonize radyasyonu kullanmaması diğer
görüntüleme yöntemlerine göre avantajlıdır. MRG ünitelerinde cihazın sahip olduğu güçlü
manyetik alan nedeniyle bu ünitelere özel olarak üretilmiĢ ekipman ve monitöre ihtiyaç
vardır. Manyetik alanda kullanılan ve metal olması gereken malzemelerin metal kısımları
altın, gümüĢ, bakır ve titanyum gibi non manyetik metallerden olmalıdır. IV iğne yerine
plastik kanül, plastik steteskop, bağlantıları plastik olan tansiyon aleti kullanılmalıdır.
Anestezi cihazının manyetik alan dıĢında tutulabilmesi için hortumların uzun olması veya
aluminyumdan yapılmıĢ, MRG‟a özel aletler olması gerekir. Alınan önlemlere rağmen
anestezi uygulamaları sırasında çeĢitli problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problemler;
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MRG cihazına ait problemler; implante objelerin (pacamaker, serebral klips,
göze konulan manyetik materyaller) hareket etmesi, açılması gibi durumlar
ortaya çıkarak kanamalara yol açabilir. Gücü yüksek cihazlarda kabloların
ısınması ile yanıklar olabilir. Cihazın çalıĢması sırasında oluĢan yüksek ses
hastaları rahatsız edebilir. Bu durumunda kulak tıkacı veya kulaklıkla müzik
dinleme gibi yöntemler kullanılabilir.



Monitör ve malzemelerle ilgili problemler; MRG, EKG görüntüsünü
bozabilir, pulse oksimetre problarında oluĢan termal ısıya bağlı yanıklar
oluĢabilir. Tansiyon aletleri manyetik alandan etkilenebilir. Bunun için uzun
plastik hatlar kullanılmalıdır.



Hasta ile ilgili problemler; anestezi ekibinin hastadan uzak oluĢu
monitörizasyon, havayolu ve damar yolunun takibi açısından zorluk
oluĢturabilir. Hasta yanlıĢlıkla ekstübe olursa iĢlemi durdurarak yeniden
entübasyon gerçekleĢtirilir. ĠĢlemin hızlı yapılması için plastik laringeskop
hastanın yakınında bulundurulmalıdır. Ġntravenöz setler uzatma setler
eklenmelidir. Ortamın soğuk olması özellikle pediatrik hastalarda hipotermiyi
artırabilir. Verilen intravenöz sıvıların ısıtılması, hasta üzerlerinin örtülmesi, ısı
torbalarının kullanılması ısı kaybını azaltır. Çocuklarda rektal ısı probu
kullanılması vücut ısı takibinde faydalıdır.

Hastanın tıbbi durumunun önceden değerlendirilmesi, yapılacak giriĢimin
özelliklerinin ve ekipman gereksiniminin bilinmesi ameliyathane içindeki anestezi yaklaĢımı
kadar önemlidir. Bu nedenle bütün hastaları anestezi altında cerrahi iĢlem uygulanacakmıĢ
gibi anestezi polikliniğinde veya iĢlem öncesinde değerlendirilir.
Manyetik rezonans görüntülemede inceleme süresi BT ye kıyasla daha uzun olup
hastanın tetkik süresince hareketsiz olması istenir. Manyetik rezonans görüntüleme sırasında
hastaların hareket etmesini önleme amacına yönelik anestezi seçiminde aranan özellikler;
spontan solunuma engel olmadan yeterli oksijenasyona izin vermesi, anestezik ilaç
konsantrasyonunun ayarlanabilmesi, indüksiyon ve derlenmenin hızlı olması, bulantı, kusma,
boğaz ağrısı ve disfori gibi yan etkilerin bulunmaması ve özel MRG uyumlu ekipman
gereksiniminin minimum olmasıdır. Sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir. Anestezist
hastanın havayolu kontrolünü, vital fonksiyonlarını ve kardiyopulmoner stabilitesini
yakından takip etmelidir.
MRG‟de hastaya ulaĢmak gerektiğinde, iĢlem durdurulmalı; Ģüphe halinde bundan
çekinilmemelidir. Anestezist özellikle ASA sınıflaması yüksek hastalarda, bu iĢlemden
alınacak tanı sonuçlarının getirdiği avantaj ile iĢlem sırasında karĢı karĢıya kalınan riski
değerlendirmelidir. Ortamda oluĢan gürültü, manyetik alandan kaynaklanabilecek yanıklalar
( hastada oje ve döğme olmamalı) kullanılabilecek kontras maddeye bağlı yan etkiler,
anksiyete ve klostrofobiye karĢı yeterli önlemler alınmalıdır.
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3.3. GiriĢimsel Radyoloji
GiriĢimsel radyoloji temel olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı
tomografi (BT), ultrasonografi ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerini kılavuz olarak
kullanarak yapılan tanısal ve tedavi edici iĢlemleri tanımlar. Tüm iĢlemler vücuda ameliyat
kesisi yapılmadan, görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda bir iğne deliği aracılığıyla
yapılır. Bu nedenle giriĢimsel radyoloji iĢlemleri mini-cerrahi iĢlemleri olarak da
adlandırılır. Vücuda giriĢim yapılırken görüntüleme yöntemlerinin kullanılması körlemesine
giriĢimlerin yol açabileceği sorunları azaltır ya da ortadan kaldırır. ĠĢlemlerin büyük
çoğunluğunda genel anestezi gerekmez. ĠĢlem yapılan hastalara kesi yapılmadığı için
hastanede kalma süreleri de oldukça kısadır. Tedavi edici iĢlemlerde genellikle yüksek
teknoloji içeren cihazlar kullanılır.
Radyolojik giriĢimsel iĢlemler aĢağıda belirtilen durumlarda yapılmaktadır.












Aspirasyon
Dekompresyon(aĢırı basıncın giderilmesi)
Dilatasyon
Drenaj
Doku ablasyonu
Hemostazis
Biyopsi
Devaskülarizasyon (tümörün kanlanmasını ortadan kaldırmak)
Diversiyon (normal yoldan sapma ,yön değiĢtirme)
TaĢ ve yabancı madde çıkarılması
Perfüzyon

GiriĢimsel radyoloji uygulamalarında anestezi yönteminin tercihi, hasta özelliklerinin
yanı sıra radyoloji ve anestezi ekibinin tecrübesi, giriĢimin yapılacağı ortamın fiziki
Ģartlarına bağlıdır. Anestezi uygulanan her hastada standart monitörizasyon yapılmalı,
hemoroji, vasküler problemler veya anafilaksi geliĢebileceğinden acil müdahalenin ve yoğun
bakım izleminin yapılabileceği Ģartlar olmalıdır.

3.4. Radyoterapi
Radyoterapi, ağrılı bir iĢlem olmadığından dolayı anesteziye gerek duyulmamaktadır,
ancak anestezi uygulanan durumlarda mevcuttur. Bunlar;




Küçük çocuklarda hareketsizliliğin sağlanması,
Brakiterapi (vücut boĢlukları veya dokuları içine aplikatör yerleĢtirilmesi)
Ġntraoperatif radyoterapi uygulamasıdır.

Radyoterapi, çocuklarda sık görülen malignitelerin tedavisinde kullanılmaktadır. Her
seans birkaç dakika sürmektedir. ĠĢlem sırasında dogru bölgenin ıĢınlanabilmesi için hastanın
hareketsiz olması gerekmektedir.
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Ġntravenöz sedasyon için midazolam, propofol ya da ketamin kullanılır. Genel anestezi
için inhalasyon anestezisi ya da total intravenöz anestezi kullanılır.
Anestezi uygulaması sırasında anestezinin güvenliğini arttırmak ve hastanın fizyolojik
parametreleri hakkında bilgi sahibi olmak için monitörizasyon uygulanması gereklidir.
Monitörize edilebilen parametreler; elektrokardiyogram, arteryel kan basıncı, santral venöz
basınç, pulmoner arteryel, kardiyak output ve hemodinamik değiĢkenler, solunum hızı ve
dakika ventilasyon hacmidir.
Genel anestezi uygulamalarında larengeal maske kullanımı tekrarlayan trakea
travmalarını önleyebilir. Derlenme odasında ise standart monitörizasyon, oksijenasyon
sağlanarak aspiratör hazır bulundurulmalıdır.

3.4.1. Çocuklarda Eksternal Radyasyon Tedavisi
Radyasyona duyarlı malign tümörü olan çocuklarda, yineleyen seanslar halinde birkaç
hafta süren eksternal radyoterapi uygulanmaktadır. Radyoterapi ağrısız olmasına karĢın,
kesin bir hareketsizlikle durmayı gerektirir. Küçük çocuklarda hareketsizliği sağlamak için
sedasyona ya da genel anestezi uygulanır. Hastanın uzaktan izlenme zorunluluğu ve
komplikasyon çıktığında ulaĢma güçlüğü en önemli sorundur. Sedasyon uygulanan hastalara
genellikle EKG ve pulse oksimetre monitörizasyonu uygulanır, solunum ise dıĢardan kapalı
sistem televizyon kameraları ile takip edilir. Ġntravenöz sedasyon için midazolam, propofol
ya da ketamin kullanılmaktadır Yineleyen kullanımlarda ketamin ve propofol ile taĢkardi
oluĢabileceğinden dozu artırmak gerekebilir. Genel anestezi için inhalasyon anestezisi ya da
total intravenöz anestezi kullanılır. Bu hastalara standart monitörizasyon uygulanır.
Solunumun izlenmesi kapalı sistem televizyon kameresı ile yapılır.

3.4.2. Ġntraoperatif Radyasyon Tedavisi
Ġntraoperatif radyasyon tedavisinin geleneksel eksternal radyoterapiye üstünlükleri;
komĢu dokulara daha az zarar vererek dozu artırabilmek ve ıĢını daha doğru bir Ģekilde
tümöre odaklayabilmektir. Özellikle lokalize biçimde ilerlemiĢ malign tümörlerde kullanılır.
En çok kullanılan malignite kolorektal kanserlerdir, bunu genitoüriner ve jinekolojik
kanserleri izler.
Bu iĢlem radyosyon onkolojisi içinde veya ameliyathanede intraoperatif radyoterapiye
uygun, özel donanımlı ayrı bir odada yapılır. Cerrahi amaçlı anesteziden tek farkı
radyasyondan korunma zorunluluğudur. Ġnhalasyon anestezisi ya da total intravenöz anestezi
kullanılabilir.

3.4.3. Pelvik Brakiterapi
Vajina, uterus ve anorektal aplikatör ile ya da intersitisyel olarak perianal, perivajinal
ve penil iridyum iğneleri ile intrakaviter olarak yerleĢtirilerek uygulanır. Sedo-analjezi için
midazolam, fentanil ve propofol kullanılabilir. Uygun hastalarda kaudal ve epidural blok da
yapılabilir.
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3.5. Nöroradyoloji
GiriĢimĢel nöroradyoloji, beyin ve omurilikte bulunan vasküler lezyonların
tedavisinde uygulanan invaziv giriĢimleri içine alır. GiriĢimsel nöroradyoloji, femoral
arterden yerleĢtirilen kateter yardımı ile yapılır. GiriĢimsel radyoloji ile;





Dural ve spinal fistüllerin embolizasyonu (kanayan bir damar ya da tümörü
besleyen bir damarın tıkanması veya ameliyatın zor olduğu ya da istenilmeyen
durumlarda damarları tıkamak yada kapamak içinde kullanılır), spinal ve kafa
içi arterio- venöz malfarmasyonların embolizasyonu, emboliye bağlı
tıkanmalarda tramboliz, serebral anevrizma klipslenmesi,
Maling beyin kitlelerinin intraarteriyal kemoterapisi,
Beyin tümörleri ve arterio-venöz malfarmasyonların preoperatif embolizasyon
ile destekleyici tedavi uygulanması veya anevrizma ve tümörlerde arteryal
oklüzyonun (tıkanma) test edilmesi amacı ile yapılmaktadır.

GiriĢimsel nöroradyolojide iĢlem hasta uyanık olarak yapılıyor ise; kasık bölgesine
lokal anestezikler uygulanarak lokal anestezi oluĢturulur.
Sedasyon ve aneljezi uygulamaları, hastanın rahatlatılması ve uygun monitörizasyon
ile vital fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla yapılır. Sedasyonda, midazolam ve fentanily
kombinasyonu tercih edilebilir. Monitörizasyonda; invaziv arter monitörizasyonu, idrar
sondası, oksijen maskelerine uygun kapnograf, EKG, pulse oksimetre ve ısı probu kullanılır.
ĠĢlem sırasında hastada hemoroji, tromboemboli, vazospazm, venöz akımın bozulması
gibi komlikasyonlar oluĢabileceğinden radyolog ve anestezi ekibinin iletiĢimi iyi olmalıdır.
Ġskemik ve hemorojik komplikasyon geliĢirse kafa içi basınç hızla artabilir. Bu durumda,
anestezi indüksiyonu veya direkt entübasyonla hiperventilasyona ve monnitol uygulamasına
baĢlanmalıdır. Hastada nadiren kontrast maddeye karĢı allaerji oluĢabilir.
Arterio- venöz malfarmasyonun embolizasyon sırasında anestezi: ĠĢlemden önce
hastanın preanestezik viziti yapılarak nörolojik ve fiziksel durumu değerlendirilir. Hastalar
mutlaka monitörize edilir. Embolizasyon, sedasyonla birlikte lokal anestezi veya genel
anestezi altında yapılır. 12 yaĢ altı çocuklarda, koopere olmayanlarda, klostrofobisi
olanlarda, ciddi artritlilerde ve sedasyonla hiperkapni geliĢme ihtimali olan hastalarda genel
anestezi uygulanır.
Genel anestezi uygulanan hastalara tercih edilen indüksiyon ajanı tiyopentaldir. Nitröz
oksit, inhalasyon ajanları, fentanily ve propofol tek veya kombine Ģekilde kullanılabilir.
Hastada oluĢabilecek hipotansiyon iskemiyi, hipertansiyon ise kafaiçi basıncını
artırabileceğinden kan basıncı takibi dikkatli Ģekilde yapılmalıdır.
Sedasyonda, midazolam, fentanily ve propofol kullanılabilir. Hastalara sedasyon
süresince oksijen verilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Radyolojik giriĢimlerde, anestezi uygulamasına yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın
kimlik
bilgilerini
ve
özelliklerini dosyasından öğrenerek,
hastaya doğrulatınız.

 Hastanın ilaç öyküsünü, daha önce
anestezi uygulanma durumunu, geçirdiği
hastalıkları,
alıĢkanlıklarını,
allerji
durumunu sorgulamalısınız.

 Hasta dosyasından onam formunun
varlığını kontrol ediniz.

 Hastanın bilgilendirilme durumunu
öğrenerek gerekirse kısa açıklamalarla
hastayı rahatlatmalısınız.

 Her
hastaya
genel
uygulanacakmıĢ
gibi
 Hastaya yapılacak iĢlemimin özelliğine
olmalısınız.
göre anestezi cihazı ve ekipmanlarını
 Yapılacak
iĢleme
ve
hazırlayınız.
özelliğine
göre
kullanmalısınız.

anestezi
hazırlıklı
cihazların
malzeme

 Standart
monitörizasyonla
birlikte
 Monitörizasyon için gerekli hazırlığı
anestezi doktorunun istediği diğier
yapınız.
paremetre
malzemelerini
de
hazırlamalısınız.
 Sedoaneljezi için kullanılacak ilacı
doğru Ģekilde hazırlayarak üzerine ilaç
etiketi yapıĢtırmalısınız.
 Hastaya uygulanacak anestezik yönteme
göre order edilen ilaçları ve malzemeleri  Sedasyon
uygulamalarında
genel
hazırlayınız.
anestezi için tercih edilebilecek ilaçları
enjektöre
çekmeden
yakınınızda
bulundurmalısınız.
 Allerji öyküsü olan hastaya doktor
direktifine göre antihistaminik ilacı
enjektöre çekerek kullanıma hazır
 Acil durum ilalaçlarını ve acil
Ģekilde bulundurmalısınız.
durumlarda
kullanılabilecek
malzemeleri hazırlayınız.
 Kritik hastada doktorun order ettiği acil
ilacı enjektöre çekili Ģekilde hazır
bulundurmasınız.
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 Premedikasyon uygulanan hastada ilaç
etki süresini beklemelisiniz.

 Genel anestezi uygulanacak hastaya
 Premedikasyon
premedikasyon uygulayınız.
yürütmemelisiniz,
ayrılmamalısınız.

yaplan

hastayı
yanından

 Hastanın transferini tekerlekli sandelye
veya sedye ile sağlamalısınız.
 Hastanın, iĢlemin yapılacağı ortama
transferini sağlayınız.
 ĠĢlemin özelliğine göre hastaya ameliyat
gömleği giydirmeyi sağlayabilirsiniz.
 Hastaya mutlaka EKG, tansiyon aleti,
pulse oksimetre, ısı probu, kapnograf
kullanmalısınız.
 Doktor direktifine göre invaziv kan
basıncı kateteri, santral venöz kateter
gibi malzemeleri hazırlayarak doktora
yardımcı olmalısınız.

 Hastayı monitörize ediniz.

 Hasta monitörizasyonunu sağladıktan
sonra ilk ölçülen değerleri kontrol
ederek
anestezi
formuna
kayıt
etmelisiniz.
 Genel anestezi uygulanacak hastalarda
genel anestezi uygulama tekniğine göre
 Sedasyon uygulanacak hastaya order
hareket etmelisiniz.
edilen ilacı uygun dozda ve uygun
yoldan yapınız.
 Hastanın hava yolu açıklığını ve
oksijenasyonunu sağlamalısınız.

 Doktor direktifine göre hastaya damar
yolu açınız.

 Genel anestezi uygulanacak hastalarda
damar
yolunu
önceden
açarak
intravenöz
sıvı
uygulamasına
baĢlamalısınız.

 Hastanın vital paremetrelerini kontrol  Kullanılan anestezik ilaçların sistemler
ederek anestezi formuna kayıt ediniz.
üzerine etkilerinden dolayı ilacın
etkilerini gözlemlemelisiniz.
 Hastada
ediniz.

allerji

belirtilerini

kontrol

 Hastanın
solunumuna,
cildine,
dudaklarına, tırnaklarına bakmalısınız.
 Nöroradyoloji hastalarında, kanbasıncı
takibini dikkatli yapmalısınız.

27

 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre  Hastanın düĢmesini önlemelisiniz.
hastaya ygun pozisyon verilmesine
 Monitör bağlantılarının ayrılmasını
yardımcı olunuz.
engelleyecek tedbirler almalısınız.
 Bilinci kapalı, çocuk, genel anestezi
uygulanmıĢ,
psikiyatri
hastalarının
düĢmesini ve hareket etmesini önlemek
 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre hasta
için bağlanmasını sağlamalısınız.
güvenliğini sağlayınız.
 Havayolu kontrolünü sağlamalısınız.
 Oksijenasyonunu sağlamalısınız.


 Rasyasyona maruz kalmamak için kendi
Yapılacak iĢlemin özelliğine göre
güvenliğinizi sağlamalısınız.
gerekirse hastanın yanından uzaklaĢarak
cam veya kurĢun bölme arkasına  Hastadan uzak bölmede özellikle
radyoterapi
hastaların solunumunu
geçiniz.
dikkatli izlemelisiniz.

 Hastanın paremetrelerini en fazla 10
dakika aralıklarla kontrol ederek
anestezi formuna kayıt ediniz.
 Hastanın vital paremetrelerini ve
 Hastada geliĢebilecek komplikasyonlara
solunumunu ve bilinç durumunu aralıklı
hazırlıklı bulunmalısınız.
olarak yanına girerek kontrol ediniz.
 Hastada istenmeyen bir durumla
karĢılaĢtığınızda
iĢlemi
durdurarak
hastayı kontrol ediniz.
 Hasta
uyandıktan
monitörden ayırınız.

sonra

hastayı  Hastanın vital bulgularının normal
aralıklarda olduğundan emin olmalısınız
 Hastanın
solunum
ve
kas
fonksiyonlarının tam döndüğünden emin
olmalısınız.

 Anestezi formunu kapatınız.

 Uygun Ģartlarda hastayı derlenme
odasına veya yoğun bakıma naklini
sağlayınız.

 Son kez paremetre değerlerini kontrol
ederek
anestezi
formuna
kayıt
etmelisiniz.
 Hastanın naklini sağlarken gerekli acil
tedbirleri alarak yanında bulunmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisinde radyolojik iĢlemlerde anestezi uygulaması istenmez?
A) Hastanın hareket etmemesi
B) Yeterli oksijenasyon sağlanması
C) Hastanın dinlenmesi
D) Perfüzyonun sağlanması
E) Ağrı ve anksiyetenin giderilmesi

2.

Bilgisayarlı tomografi (BT) çekimi esnasında görüntü netliği oluĢturmak amacıyla
kullanılan kontrast maddeler hastada olumsuz reaksiyonlara neden olabilir. Hastada ilk
5-10 dakika içinde aĢağıdaki bulguların hangisi çıkarsa hafif reaksiyon kabul
edilebilir?
A) KaĢıntılı cilt kızarıklığı
B) Aritmiler
C) Böbrek yetmezliği
D) Bronkospazm
E) Akciğer ödemi

3.

Çocuklarda acil olarak en sık çekilen BT beyin tomografisidir. Bu hastalarda anestezi
açısından ençok dikkat edilmesi gereken nokta aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Permedikasyonun yapılması
B) Özellikle midazolam seçilmesi
C) Hataların ateĢlerinin çıkma ihtimali
D) Midelerinin dolu olma ve intrakranial basınçlarının artma ihtimali
E) Hastaların masadan düĢme ihtimali

4.

AĢağıdakilerden hangisi MRG çekiminde alınan önlemlere rağmen anestezi
uygulanmıĢ hastada ortaya çıkabilecek problemlerden değildir?
A) Damar yolunun takibi açısından zorluk oluĢturması
B) Havayolu takibi açısından zorluk oluĢturması
C) Hastalarda hipotermi geliĢebilmesi
D) Hastanın yanlıĢlıkla ekstübe olması
E) Çekim netliğinin iyi olmaması

5.

AĢağıdakilerden hangisinde radyolojik giriĢimsel iĢlemler yapılmamaktadır?
A) Doku ablasyonunda
B) Biyopside
C) Drenajda
D) Lobektomide
E) TaĢ ve yabancı madde çıkarılmasında

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–4

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4

Hastaya uygulanacak gastroenterolojik giriĢimsel iĢlemlerde anestezi uygulamasına
dikkatli bir Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Endoskopik giriĢimlerde anestezi uygulamasında en sık rastlanan solunumsal sorunlar
nelerdir, çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla bilgilerinizi paylaĢınız.

4. GASTROENTEROLOJĠK GĠRĠġĠMLERDE
ANESTEZĠ
Günümüzde tanı ve tedavi amacıyla yapılan GĠS endoskopisi, gastroskopi ve
kolonoskopi iĢlemlerinde farklı anestezi teknikleri kullanılarak anestezi uygulaması yapılır.
Endoskopik giriĢimlerde hastanın, giriĢimin özelliğine ve süresine göre anestezi
uygulayıcıları tarafından; sedasyon, sedasyon/ lokal anestezi, nörolept analjezi veya genel
anestezi/kontrollü solunum yöntemlerinden biri tercih edilir.

4.1. Endoskopik GiriĢimlerde Anestezi
Üst GĠS endoskopisinde ağrı ve öğürmenin önlenmesi için orofaringeal topikal
anestezi veya kısa süreli sedasyon uygulanarak anestezi sağlanabilir. Endoskopi
uygulayıcıları hasta konforu için genellikle orofaringeal topikal anestezi ile bilinçli sedasyon
ve komplike hastalarda ise anestezi desteği istemektedir. Bunun için anestezi ve giriĢim
öncesi hazırlıkların zamanında eksiksiz yapılması gerekir.


Hazırlık






Hastanın anamnezi alınır, bilinen allerjik hastalığı, geçirilmiĢ kalp kapak
hastalığı gibi kronik hastalıkları ve kullandığı ilaçlar sorgulanır. ĠĢlem
öncesi kesilmesi gereken (Kumadin, Aspirin, Dispiril gibi) veya devam
etmesi gereken ilaçlar mutlaka sorgulanır.
Mide Ģurubu veya ilacı kullanıyor ise 8 saat önceden kesilir.
Sürekli kullanmakta olduğu ilacı var ise iĢlemden 3-4 saat öncesine kadar
az miktar su ile alabilir.
ĠĢlemden önceki açlık süresi ve iĢlemden önceki 2 saat içinde sıvı gıdalar
(çay, su) alıp almafdığı sorgulanır. Hastaya endoskopik iĢlem ve anestezi
uygulaması yapılabilmesi için son 8 saatte yemek yememiĢ ve son 2
saatte sıvı almamıĢ olması gerekir.
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Malzeme ve Hasta Hazırlığı

Tüm anestezi uygulamalarında olduğu gibi ortam ve donanımla ilgili kontroller
yapıldıktan sonra sırasıyla aĢağıdaki hazırlıklar tamamlanır.






















Anestezi cihazı kullanıma hazırhale getirilir.
Hastanın yaĢına uygun devrenin anestezi cihazı ile bağlantısı yapılır.
Aspiratör cihazı ve sondası kullanıma hazırhale getirilir.
Hastanın yaĢına ve cinsiyetine uygun entübasyon malzemeleri hazırhale
getirilir.
Hastanın yaĢına uygun maske ve airway hazırlanır.
Tesbit malzemeleri, paranteral ilaç uygulama malzemeleri ve infüzyon
sıvıları hazırlanır.
Anestezi uzmanı tarafından order edilen ĠV. anestezik, sedo-analjezik,
narkotik analjezik ve kas gevĢetici ilaçlar istenen dozda hazırlanır.
Ġnhalasyon anesteziği hazırlanır.
Endoskopik sedasyonda ideal ajan etkisi hızlı baĢlayan, kısa süre etki
gösteren, kardiyovasküler ve solunum üzerine yan etkisi olmayan ilaçlar
tercih edilir. Endoskopik sedasyon için en sık kullanılan ajanlar
benzodiazepinler ve opioidlerdir.
Üst GĠS endoskopisinde ultra ince (5-6 mm) endoskopların kullanılması
ve oral yol yerine nazal yolun tercih edilmesi, görüntü kalitesi ve tanı
doğruluğunu azaltmadan, sedasyon gereksinimini düĢürmekte ve
kardiyorespiratuvar yan etkileri de azaltmaktadır.
Gerektiğinde kullanılmak üzere antagonist ilaçlar ve acil durum ilaçları
hazır bulundurulur.
Hastanın dosyası ve kimliği doğrulandıktan sonra uygulama için masaya
alınır.
Hasta, dosya içinde anetezi uygulayacıları için özel not ve onay belgesi
olup olmadığı kontrol edilir.
Hastaya, yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilerek iĢbirliği yapması
sağlanır.
Hastanın anestezi açısından fiziksel özellikleri değerlendirilir.
Hastanın özelliğine göre standart monitörizasyonu yapılır.
Hastanın damar yolu açılarak sıvı infüzyonuna baĢlanır.
Hastaya iĢlem için uygun pozisyon verilir.

Anestezi Tekniği

Hasta ve malzeme hazırlıkları tamamlandıktan sonra anestezi tekniği ile ilgili
aĢağıdaki iĢlem basamakları uygulanır.




Monitörize edilen hastanın vital bulguları kayıt edilir.
Hastaya kanül veya maske ile preoksijenizasyon sağlanır.
EriĢkin hastada sedo-analjezik ilaç uygulanır. Sedasyon ve analjezi
desteği genellikle benzodiazepin ve opioidlerle sağlanır. Sedasyon
uygulanan hastalarda, hasta konforu sağlanırken amnezinin de oluĢması
hastaya giriĢimin rahat yapılmasını sağlar.
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Resim 4.1: Nabız ve oksijenasyon kontrolünde anestezik ilaçların uygulanması










EriĢkin hastalarda endoskopik giriĢimlerde genellikle orofaringeal topikal
anestezi ile bilinçli sedasyon tercih edilir. Bunun için yalnızca midazolam
ya da midazolam ve meperidin kombinasyonu kullanılabilir. Midazolam;
hızlı etki baĢlangıcı, kısa etki süresi, amnestik özellikleri ve düĢük yan
etki profili ile diazepama oranla daha sık kullanılmaktadır.
Pediatrik hastada iĢlemin sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için IV
anestezik, kas gevĢetici ve narkotik analjezik ilaç uygulanır.
Anesteziyologlardan bazıları çocuklarda propofole dayalı ve yardımcı
ilaç olarak midazolam, fentanil ya da alfentanilin kullanıldığı intravenöz
sedasyonu tercih ederken bazıları ise solunum ve kardiyovasküler
sorunlardan kaçınmak için genel anestezi ve kontrollü solunum altında
iĢlemin yapılması daha güvenli bulmaktadır.
Hastaya sedasyon ilaçları uygulandıktan sonra havayolu açıklığı ve
solunum parametreleri değerlendirilir.
Gerektiğinde aspire edilir.
ĠĢlem pozisyonu verilirken havayolu güvenliği sağlanır ve pozisyon
destek materyalleri yerleĢtirilir.

Resim 4.2: Anestezi altında endoskopi iĢlemi



Belirli zaman aralıklarında, bilinç düzeyi, hemodinamik parametreler,
oksijenizasyon ve ağrı/rahatsızlık hissi değerlendirilmeli ve tüm
parametreler normale dönene kadar takibe devam edilmelidir.
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Hastada solunum parametrelerinde ve havayolu açıklığında sorun
yaĢanması durumunda kas gevĢetici ilaç uygulanarak entübasyon tüpü ya
da LMA yerleĢtirilerek anestezi cihazı ile bağlantısı sağlanarak iĢlem
gerçekleĢtirilir.
ĠĢlem sırasında anestezi uygulayıcıları hastaya oksijen desteği verilmeli
ve hastanın sürekli SaO2, EKG ve kan basıncı izlemi yapılmalıdır.
Endoskopik giriĢimlere hem sedasyonla hem de giriĢimle ilgili
komplikasyonlar eĢlik edebilir. Gözlenen komplikasyonların büyük
çoğunluğu desatürasyon, aritmiler ve miyokardiyal iskemi atakları gibi
kardiyopulmoner olaylardır.
Kardiyopulmoner yandaĢ hastalık, ASA III-IV risk gurubunda bulunmak,
acil giriĢim, giriĢim sayısının fazla olması ve iĢlemin uzun sürmesi,
kardiyopulmoner komplikasyon riskini artırmaktadır.
Miyokardiyal iskemiye neden olabileceğinden hipoksi ve taĢikardiye izin
verilmemelidir.
Endoskopi sırasında sedasyon derinliğini ayarlayabilmek ve izlemek için
bispectral index (BĠS) monitöründen de yararlanılabilir.
ĠĢlem sonunda sadece bilinçli sedasyon anestezisi uygulanan hastalarda
solunumun düzenli hale gelmesi gözlemlenir, vital bulgular ve sözel
uyarılarla hastanın bilinci kontrol edilir ve hasta demonitörize edilerek
anestezi formu ile derlenme odasına sevk edilir.
ĠĢlem sonunda genel anestezi uygulanan hastalarda, anestezik ajanlar
kapatılır,
gerekirse
revers
uygulanır,
uyandırma
kriterleri
değerlendirilerek hasta tekniğine uygun olarak ekstübe edilir, vital
bulgular değerlendirilerek hasta demonitörize edilir ve anestezi formu ile
derlenme odasına sevk edilir.
Hasta taburcu edilmeden önce tek baĢına yürüyüp yürüyemediği, giyinip
giyinemediğine bakılmalı, hasta gönderilirken erken dönemde araç
kullanmaması, alkol, kafein, antidepresan ilaç kullanımı konusunda
uyarılmalıdır.

4.2. Gastroskopide Anestezi
Tüm donanımların gerekli kontrolleri yapılarak anestezik hazırlıklar eksiksiz olarak
tamamlanır. Hasta masaya alınarak rutin monitörizasyon uygulanır. Hastaya oksijen kanül ile
preoksijenizasyon sağlanır. Monitörden vital bulgular kontrol edilir.
ĠĢlem boğaza lokal anestezik bir spreyin sıkılmasıyla baĢlar ve gerekli durumlarda
sedasyon uygulanır. ĠĢlem için hasta sol yanına yatırılır. ĠĢlem genellikle 10-15 dakika
içerisinde sonlanacağından dolayı sedasyon dozu süreye göre ayarlanmalıdır. Hastanın
ağzına diĢlerini ve gastroskopi cihazını korumak için özel ağızlık yerleĢtirilir.
ĠĢlem sırasında hastanın genel durumuna bakılır. Belirli zaman aralıklarında, bilinç
düzeyi, hemodinamik parametreler, oksijenizasyon ve ağrı/rahatsızlık hissi değerlendirilmeli
ve tüm parametreler normale dönene kadar takibe devam edilmelidir. ĠĢlem bitiminde
endoskopik giriĢimlerdeki uyarılar gastroskopi yapılan hastalarda da geçerlidir.
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4.3. Kolonoskopide Anestezi
Kolonoskopi, üst GĠS endoskopisine göre daha uzun süren ve daha ağrılı bir giriĢim
olduğu için genellikle sedasyon eĢliğinde uygulanır.
Tüm anestezik hazırlıklar ve monitörizasyon endoskopik giriĢimlerde olduğu gibi
uygulanır. Sedasyon için kolonoskopide remifentanil kullanımı ile meperidine oranla
taĢikardi, hipotansiyon ve bulantı gibi komplikasyonlar daha az görülmüĢtür. Ancak
remifentanilin çok düĢük dozlarda (0,01-0,2 mg/kg) ve yavaĢ verilmemesi durumunda, derin
hipotansiyona ve solunum depresyonuna yol açabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle
belirli zaman aralıklarında, bilinç düzeyi, hemodinamik parametreler, oksijenizasyon ve
ağrı/rahatsızlık hissi değerlendirilmeli ve tüm parametreler normale dönene kadar takibe
devam edilmelidir.
Solunumsal sorunlarda oksijen desteğine devam edilmeli, gerekirse LMA ile havayolu
kontrol altına alınmalıdır. Anestezi uzmanı ile birlikte hipotansiyon için gerekli önlemler
alınmalıdır. ĠĢlem bitiminde endoskopik giriĢimlerdeki uyarılar, gastroskopi yapılan
hastalarda da geçerlidir
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gastroenterolojik giriĢimlerde anestezi uygulamasına yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın
kimlik
bilgilerini
ve
özelliklerini dosyasından öğrenerek,
hastaya doğrulatınız.
 Hasta dosyasından onam formunun
varlığını kontrol ediniz.
 Hastaya yapılacak iĢlemimin özelliğine
göre anestezi cihazı ve ekipmanlarını
hazırlayınız.
 Monitörizasyon için gerekli hazırlığı
yapınız.

 Hastaya uygulanacak anestezik yönteme
göre order edilen ilaçları ve malzemeleri
hazırlayınız.

 Acil durum ilalaçlarını ve acil
durumlarda
kullanılabilecek
malzemeleri hazırlayınız.

 Genel anestezi uygulanacak hastaya
premedikasyon uygulayınız.

 Hastayı, iĢlemin yapılacağı
transferini sağlayınız.

ortama

 Hastanın ilaç öyküsünü, daha önce
anestezi uygulanma durumunu, geçirdiği
hastalıkları,
alıĢkanlıklarını,
allerji
durumunu sorgulamalısınız.
 Hastanın bilgilendirilme durumunu
öğrenerek gerekirse kısa açıklamalarla
hastayı rahatlatmalısınız.
 Her
hastaya
genel
anestezi
uygulanacakmıĢ
gibi
hazırlıklı
olmalısınız.
 Standart
monitörizasyonla
birlikte
anestezi doktorunun istediği diğer
paremetre
malzemelerinide
hazırlamalısınız.
 Sedoaneljezi için kullanılacak ilacı
doğru Ģekilde hazırlayarak üzerine ilaç
etiketi yapıĢtırmalısınız.
 Sedasyon
uygulamalarında
genel
anestezi için tercih edilebilecek ilaçları
enjektöre
çekmeden
yakınınızda
bulundurmalısınız.
 Allerji öyküsü olan hastaya doktor
direktifine göre antihistaminik ilacı
enjektöre çekerek kullanıma hazır
Ģekilde bulundurmalısınız.
 Kritik hastada doktorun order ettiği acil
ilacı enjektöre çekili Ģekilde hazır
bulundurmasınız.
 Premedikasyon uygulanan hastada ilaç
etki süresini beklemelisiniz.
 Premedikasyon
yaplan
hastayı
yürütmemelisiniz,
yanından
ayrılmamalısınız.
 Hastanın transferini tekerlekli sandelye
veya sedye ile sağlamalısınız.
 ĠĢlemin özelliğine göre hastaya ameliyat
gömleği giydirmeyi sağlayabilirsiniz.
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 Hastayı monitörize ediniz.

 Hastaya mutlaka EKG, tansiyon aleti,
pulse oksimetre, ısı probu, kapnograf
kullanmalısınız.
 Doktor direktifine göre invaziv kan
basıncı kateteri, santral venöz kateter
gibi malzemeleri hazırlayarak doktora
yardıncı olmalısınız.
 Hasta monitörizasyonunu sağladıktan
sonra ilk ölçülen değerleri kontrol
ederek
anestezi
formuna
kayıt
etmelisiniz.

 Doktor direktifine göre hastaya damar
yolu açınız.

 Genel anestezi uygulanacak hastalarda
damar
yolunu
önceden
açarak
intravenöz
sıvı
uygulamasına
baĢlamalısınız.


 Sedasyon uygulanacak hastaya order
edilen ilacı uygun dozda ve uygun
yoldan yapınız.


Genel anestezi uygulanacak hastalarda
genel anestezi uygulama tekniğine göre
hareket etmelisiniz.
Hastanın hava yolu açıklığını ve
oksijenasyonunu sağlamalısınız.

 Hastanın vital paremetrelerini kontrol  Kullanılan anestezik ilaçların sistemler
ederek anestezi formuna kayıt ediniz.
üzerine etkilerinden dolayı ilacın
etkilerini gözlemlemelisiniz.
 Hastada allerji belirtilerini kontrol  Hastanın
solunumuna,
cildine,
ediniz.
dudaklarına, tırnaklarına bakmalısınız.
 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre  Hastanın düĢmesini önlemelisiniz.
hastaya uygun pozisyon verilmesine  Monitör bağlantılarının ayrılmasını
yardımcı olunuz.
engelleyecek tedbirler almalısınız.
 Bilinci kapalı, çocuk, genel anestezi
uygulanmıĢ,
psikiyatri
hastalarının
düĢmesini ve hareket etmesini önlemek
 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre hasta
için bağlanmasını sağlamalısınız.
güvenliğini sağlayınız.
 Havayolu kontrolünü sağlamalısınız.
 Oksijenasyonunu sağlamalısınız.
 Hastanın paremetrelerini en fazla 10
dakika aralıklarla kontrol ederek
anestezi formuna kayıt ediniz.
 Hastanın vital paremetrelerini ve
 Hastada geliĢebilecek komplikasyonlara
solunumunu ve bilinç durumunu aralıklı
hazırlıklı bulunmalısınız.
olarak yanına girerek kontrol ediniz.
 Hastada istenmeyen bir durumla
karĢılaĢtığınızda, iĢlemi durdurarak
hastayı kontrol ediniz.
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hastayı  Hastanın vital bulgularının normal
aralıklarda
olduğundan
emin
olmalısınız.
 Anestezi formunu kapatınız.
 Hastanın
solunum
ve
kas
fonksiyonlarının tam döndüğünden emin
olmalısınız.

Son kez paremetre değerlerini kontrol
 Uygun Ģartlarda hastayı derlenme
ederek
anestezi
formuna
kayıt
odasına veya yoğun bakıma naklini
etmelisiniz.
sağlayınız.
 Hastanın naklini sağlarken gerekli acil
tedbirleri alarak yanında bulunmalısınız.
 Hasta
uyandıktan
monitörden ayırınız.

sonra
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) EriĢkin hastalarda endoskopik giriĢimlerde orofaringeal topikal anestezi ile
bilinçli sedasyon asla tercih edilmez.

2.

( ) Endoskopik giriĢimlerede pediatrik hastada iĢlemin sağlıklı ve güvenli
yapılabilmesi için IV anestezik, kas gevĢetici ve narkotik analjezik ilaç uygulanır.

3.

( ) Endoskopik sedasyonda ideal ajan etkisi hızlı baĢlayan, uzun süre etki gösteren,
kardiyovasküler ve solunum üzerine yan etkisi olan ilaçlar tercih edilir.

4.

( ) Endoskopik giriĢimlerede gözlenen komplikasyonların büyük çoğunluğu
desatürasyon, aritmiler ve miyokardiyal iskemi atakları gibi kardiyopulmoner
olaylardır.

5.

( ) ĠĢlem sırasında hipoksi ve taĢikardi miyokardiyal iskemiye neden olmaz.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–5
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5
AMAÇ
Hastaya uygulanacak bronkoskopik iĢlemlerde anestezi uygulamasına dikkatli bir
Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bronkoskopik giriĢimlerde anestezi uygulamasında en sık geliĢen kompkikasyonları
araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla bilgilerinizi paylaĢınız.

5. BRONKOSKOPĠK GĠRĠġĠMLERDE
ANESTEZĠ
Bronkoskopi; tanısal
incelenmesi iĢlemidir.

ve

terapötik

endikasyonlarla

trakeobronĢiyal

sistemin

Bronkoskopi;



Alt ve üst havayolları problemlerinin değerlendirilmesi, pulmoner hastalıkların
tanısı, transbronkoskopik bronĢiyal biyopsi, süpürme sitolojisi, transbronĢiyal
iğne aspirasyon biyopsisi gibi tanı iĢlemlerinde,
Hava yollarındaki yabancı cisimlerin çıkarılması, tuzlu su lavajı,
bronkoalveoller lavaj, kalın sekresyonların aspirasyonu ile akut atalektazinin
tedavisi, trakea ve ana bronĢlardan kaynaklanan, hastada aĢırı nefes darlığına
neden olan iyi ve kötü huylu tümörlerin giriĢimsel bronkoskopi uygulamaları ile
çıkarılması, yine trakea ve ana bronĢlarda çeĢitli nedenlerle oluĢmuĢ darlıklara
stent takılması tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

Bronkoskopi, hastada anksiyete ve strese yol açan, bazen de ağrılı, invaziv bir
giriĢimdir. Bronkoskopi, fleksibl ya da rijid bronkoskopla yapılabilir.


Fleksible (esnek) Bronkoskop: Uzun esnek bir tüptür. Ġnce bir kalem
kalınlığında olup ucunda ıĢık mevcuttur. Alette biyopsi ve yıkama iĢlemleri için
kullanmak üzere kanallar mevcuttur. Esnekliği sayesinde burun ve ağız yolu
kullanılarak havayollarına geçilir. Lokal anestezi altında yapılır.



Rijid Bronkoskop: Genel anestezi altında sadece ağızdan uygulanabilen, esnek
olmayan açık tüp Ģeklindedir. Genellikle yabancı cisim çıkarılması veya tedavi
amaçlı iĢlemlerde uygulanır. Rijid bronkoskopi tipik olarak ameliyathane
Ģartlarında genel anestezi altında yapılır. Çok iyi koopere olabilen hastalarda
topikal anestezi veya bilinçli sedasyon uygulanabilse de öksürük ve hasta
huzursuzluğuna bağlı hareketlerin yol açacağı sonuçlar nedeniyle genel anestezi
ideal bir yöntemdir.
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Bronkoskopi, akut stabil olmayan kardiyovasküler sistem bulguları, yaĢamı tehdit
eden mevcut aritmiler ve ağır hipoksemi durumlarında kesinlikle uygulanmamalıdır.

5.1. Malzeme ve Hasta Hazırlığı
ĠĢlem öncesi sırasıyla aĢağıdaki iĢlem basamakları gerçekleĢtirilir.











Hastanın anamnezi alınır, bilinen allerjik hastalığı, geçirilmiĢ kalp kapak
hastalığı gibi kronik hastalıkları ve kullandığı ilaçlar sorgulanır. ĠĢlem öncesi
kesilmesi gereken (Kumadin, Aspirin, Dispiril gibi) veya devam etmesi gereken
ilaçlar mutlaka sorgulanmalıdır.
ĠĢlemden 8 ila 10 saat öncesinden hastanın aç kalması gerekir.
Hastanın sürekli kullanmakta olduğu ilacı (kalp veya tansiyon ilaçları) var ise
iĢlemden 3-4 saat öncesine kadar az miktar su ile alabilir.
Hastanın diĢleri protez ise iĢlem öncesi mutlaka çıkarılmalıdır.
Anestezi uygulamaları için gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz olarak yapılır.
Hasta için gerekli anestezik ilaçlar ve diğer ilaçlar hazırlanır. Günümüzde çok
çeĢitli ajanların kullanılabildiği bu iĢlemde; anestezik ve analjezik etkisi olan,
hızlı baĢlangıç, hızlı yarılanma zamanı ve çabuk derlenme özellikleri taĢıdığı
bilinen, remifentanil ya da alfentanil propofol ile kombine edilerek
kullanılmaktadır.
Hastanın yaĢına ve genel durumuna uygun rutin monitörizasyon uygulanır.
Bronkoskopun uygun boyu ve yardımcı donanımları kullanıma hazır hale
getirilir.

Resim 5.1: Fiberoptik bronkoskopi

5.2. Anestezi Tekniği
Gerek hasta konforu ve amnezi, gerekse bronkoskopi uygulayıcılarının rahat
çalıĢabilmesi için topikal anestezinin yanısıra sedasyon da gereklidir. Bazı durumlarda genel
anestezi altında uygulanır.




Durumu kritik hastalarda damaryolu açılarak infüzyona baĢlanır.
Hastaya oturur veya supin pozisyon verilir.
Sekresyonları minimize etmek havayolunun topikal anestezisini artırmak için
anestezi uygulayıcıları tarafından Glikopirrolat 0.2 mg ĠV veya 0.4 mg ĠM
uygulanır.
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Orofarenksin%10‟luk lidokoin spreyini takiben % 4‟lük lidokoinin 3 ml
translaringeal enjeksiyonu ile mükemmel topikal anestezi sağlanır.
Genellikle sedasyon topikal anestezi altında uygulanır.
Bronkoskopilerde sedasyon amacıyla; benzodizepin, opioid veya bu ikisinin
kombinasyonu tercih edilir. Midazolam sedasyonunun tam bir amnezi sağlar.
ĠĢlem sırasında belirli zaman aralıklarında, bilinç düzeyi, hemodinamik
parametreler, oksijenizasyon ve ağrı/rahatsızlık hissi değerlendirilmeli ve tüm
parametreler normale dönene kadar takibe devam edilir.
Pediatrik hastaların bronkoskopisinde sedasyon için ketamin, midazolamfentanil ya da propofol-remifentanil kombinasyonları kullanılabilir. Bu,
pediatrik hastaların yandaĢ hastalık ve havayolu yönetimi güçlüğü nedeniyle
inhalasyonla genel anestezi altında da yapılabilir.

Resim5.2: Supine pozisyonda bronkoskopi

Resim 5.3: Oturur pozisyonda bonkoskopi





Genel anestezi uygulanan eriĢkin veya pediatrik hastalarda iĢlemin güvenli
gerçekleĢtirilmesi için büyük entübasyon tüpü ( yaĢına uygun tüpün 1veya 2
boy büyüğü) yerleĢtirilir.
Larigeal maske havayolu fiberoptik bronkoskopi için geçiĢ yolu sağlar.
Genel anestezi uygulanan hastaların ventilasyonu sağlamak için büyük boy çift
lümenli tüp veya maulpice kullanılır. Anestezi hortumuna bağlı ara bağlantı
hortumu ya çift lümenli tüpün tek tarafına veya maulpice bağlanır.
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Fiberoptik bronkoskopi sırasında kısa etkili ĠV droglar kullanılır.
Fiberoskop yoluyla jet ventilasyon uygulanabilir, fakat genellikle kullanılmaz.
Uygulama sonrası sedasyon yüksekse hipoksemi görülebilir, hipoksemi destek
oksijen tedavisi ile tedavi edilir.
Bronkoskopi
sırasında
karĢılaĢılabilecek
komplikasyonlar;
oksijen
desatürasyonu, stridor, öksürük, apne ve burun kanamasıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Bronkoskopik giriĢimlerde anestezi uygulamasına yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları
 Hastanın
kimlik
bilgilerini
ve
özelliklerini dosyasından öğrenerek,
hastaya doğrulatınız.
 Hasta dosyasından onam formunun
varlığını kontrol ediniz.
 Hastaya yapılacak iĢlemimin özelliğine
göre anestezi cihazı ve ekipmanlarını
hazırlayınız.
 Bronkoskobu hazırlayınız.
 Monitörizasyon için gerekli hazırlığı
yapınız.

 Hastaya uygulanacak anestezik yönteme
göre order edilen ilaçları ve malzemeleri
hazırlayınız.

 Acil durum ilalaçlarını ve acil
durumlarda
kullanılabilecek
malzemeleri hazırlayınız.

 Genel anestezi uygulanacak hastaya
premedikasyon uygulayınız.

 Hastanın, iĢlemin yapılacağı ortama
transferini sağlayınız.

Öneriler
 Hastanın ilaç öyküsünü, daha önce
anestezi uygulanma durumunu, geçirdiği
hastalıkları,
alıĢkanlıklarını,
allerji
durumunu sorgulamalısınız.
 Hastanın bilgilendirilme durumunu
öğrenerek gerekirse kısa açıklamalarla
hastayı rahatlatmalısınız.
 Her
hastaya
genel
anestezi
uygulanacakmıĢ
gibi
hazırlıklı
olmalısınız.
 Rijit ya da fleksible özelliğine göre
hazırlıkları tamamlamalısınız.
 Hijyen açısından kontrol etmelisiniz.
 Standart
monitörizasyonla
birlikte
anestezi doktorunun istediği diğier
paremetre
malzemelerinide
hazırlamalısınız.
 Sedoaneljezi için kullanılacak ilacı,
doğru Ģekilde hazırlayarak üzerine ilaç
etiketi yapıĢtırmalısınız.
 Sedasyon
uygulamalarında
genel
anestezi için tercih edilebilecek ilaçları
enjektöre
çekmeden
yakınınızda
bulundurmalısınız.
 Allerji öyküsü olan hastaya, doktor
direktifine göre antihistaminik ilacı
enjektöre çekerek kullanıma hazır
Ģekilde bulundurmalısınız.
 Kritik hastada doktorun order ettiği acil
ilacı enjektöre çekili Ģekilde hazır
bulundurmasınız.
 Premedikasyon uygulanan hastada ilaç
etki süresini beklemelisiniz.
 Premedikasyon
yaplan
hastayı
yürütmemelisiniz,
yanından
ayrılmamalısınız.
 Hastanın transferini tekerlekli sandelye
veya sedye ile sağlamalısınız.
 ĠĢlemin özelliğine göre hastaya ameliyat
gömleği giydirmeyi sağlayabilirsiniz.
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 Hastayı monitörize ediniz.

 Sedasyon uygulanacak hastaya order
edilen ilacı uygun dozda ve uygun
yoldan yapınız.
 Doktor direktifine göre hastaya damar
yolu açınız.
 Hastanın vital paremetrelerini kontrol
ederek anestezi formuna kayıt ediniz.
 Hastada
ediniz.

allerji

belirtilerini

kontrol

 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre
hastaya ygun pozisyon verilmesine
yardımcı olunuz.

 Yapılacak iĢlemin özelliğine göre hasta
güvenliğini sağlayınız.

 Hastaya mutlaka EKG, tansiyon aleti,
pulse oksimetre, ısı probu, kapnograf
kullanmalısınız.
 Doktor direktifine göre invaziv kan
basıncı kateteri, santral venöz kateter
gibi malzemeleri hazırlayarak doktora
yardıncı olmalısınız.
 Hasta monitörizasyonunu sağladıktan
sonra ilk ölçülen değerleri kontrol
ederek
anestezi
formuna
kayıt
etmelisiniz.
 Genel anestezi uygulanacak hastalarda
genel anestezi uygulama tekniğine göre
hareket etmelisiniz.
 Hastanın hava yolu açıklığını ve
oksijenasyonunu sağlamalısınız.
 Genel anestezi uygulanacak hastalarda
damar
yolunu
önceden
açarak
intravenöz
sıvı
uygulamasına
baĢlamalısınız.
 Kullanılan anestezik ilaçların sistemler
üzerine etkilerinden dolayı ilacın
etkilerini gözlemlemelisiniz.
 Hastanın
solunumuna,
cildine,
dudaklarına, tırnaklarına bakmalısınız.
 Hastanın düĢmesini önlemelisiniz.
 Monitör bağlantılarının ayrılmasını
engelleyecek tedbirler almalısınız.
 Bilinci
kapalı
hastaların,
çocuk
hastaların, genel anestezi uygulanmıĢ,
psikiyatri hastalarının düĢmesini ve
hareket
etmesini
önlemek
için
bağlanmasını sağlamalısınız.
 Havayolu kontrolünü sağlamalısınız.
 Oksijenasyonunu sağlamalısınız.

 Hastanın paremetrelerini en fazla 10
dakika aralıklarla kontrol ederek
anestezi formuna kayıt ediniz.
 Hastanın vital paremetrelerini ve  Hastada geliĢebilecek komplikasyonlara
solunumunu ve bilinç durumunu aralıklı
hazırlıklı bulunmalısınız.
olarak yanına girerek kontrol ediniz.
 Hastada istenmeyen bir durumla
karĢılaĢtığınızda, iĢlemi durdurarak
hastayı kontrol ediniz.
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hastayı  Hastanın vital bulgularının normal
aralıklarda
olduğundan
emin
olmalısınız.
 Anestezi formunu kapatınız.
 Hastanın
solunum
ve
kas
fonksiyonlarının tam döndüğünden emin
olmalısınız.

Son kez paremetre değerlerini kontrol
 Uygun Ģartlarda hastanın derlenme
ederek
anestezi
formuna
kayıt
odasına veya yoğun bakıma naklini
etmelisiniz.
sağlayınız.
 Hastanın naklini sağlarken gerekli acil
tedbirleri alarak yanında bulunmalısınız.
 Hasta
uyandıktan
monitörden ayırınız.

sonra
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Bronkoskopi; tanısal ve terapötik endikasyonlarla trakeobronĢiyal sistemin
incelenmesi iĢlemi fleksibl ya da rijid bronkoskopla yapılır.

2.

( ) Alt ve üst havayolları problemlerinin değerlendirilmesi, pulmoner hastalıkların
tanısı, transbronkoskopik bronĢiyal biyopsi, süpürme sitolojisi, transbronĢiyal iğne
aspirasyon biyopsisi gibi tanı iĢlemlerinde kullanılır.

3.

( ) Bronkoskopi, hava yollarındaki yabancı cisimlerin çıkarılmasıda asla
kullanılmaz.

4.

( ) Bronkoskopilerde sedasyon amacıyla benzodizepin, opioid veya bu ikisinin
kombinasyonu tercih edilmez.

5.

( ) Pediatrik hastaların bronkoskopisinde sedasyon için ketamin, midazolam-fentanil
ya da propofol-remifentanil kombinasyonları kullanılabilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–6
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6
AMAÇ
Hastaya uygulanacak cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerde anestezi
uygulamasına dikkatli bir Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimleri araĢtırınız.
Kardiyoloji kliniğine giderek anestezi uygulamalarını
Gözlemlerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

gözlemleyiniz.

6. CERRAHĠ OLMAYAN
KARDĠYOVASKÜLER GĠRĠġĠMLERDE
ANESTEZĠ
Ameliyathane dıĢı anastezi uygulamaları içerisinde, cerrahi olmayan kardiyovasküler
giriĢimler kardiyoloji kliniklerinin veya radyolojinin özel cihazlarla donatılmıĢ odalarında
aseptik Ģartlarda özel ekiplerce uygulanır. Ameliyathane dıĢı anestezi uygulamaları
içerisinde cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerde;





Koroner anjiyografi,
Kalp kateterizasyonu,
Pacemaker ve kardiyoverter-defibrilatöri implantasyonu,
Kardiyoversiyon gibi iĢlemler yapılır.

Hastada tanısal ve tedavi edici iĢlemler sırasında vasküler giriĢim ve kontrast madde
enjeksiyonu rahatsızlık hissi oluĢabileceğinden sedasyon ve analjezi gerekirken bazı
durumlarda genel anestezi gereklidir. Hastaların çoğunda diyabet, hipertansiyon koroner ve
serebrovasküler hastalık bulunabileceğinden standart anestezi monitorizasyonu yapılması
risklerin ve komplikasyonların azaltılması açısından önemlidir.

6.1. Koroner Anjiyografi
Kardiopulmoner veya karotid anjiografi için hastada bulunan patolojiler göz önüne
alınarak anestezi uygulanır. YetiĢkin hastalarda genellikle sedasyon ve lokal anestezi yeterli
olmaktadır.
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Ġlerleyen miyokard infarktüsünde; ağrı, anksiyete ve dispne nedeniyle giriĢimi tolere
edemeyecek olan hastalarda genel anestezi tercih edilir. Acil koroner bypass greftleme
ameliyatı gereken hastalarda anjina, hipotansiyon ve aritmi geliĢebilir. Bu hastalarda
endotrakeal entübasyon için hazırlıklı olunmalıdır. Ġleri koroner arter hastalığı olanlarda
aritmi, kalp yetmezliği ve inme gibi komplikasyonlar sık görülür. Koroner anjiyografide
giriĢimsel tedaviye stenozun yeri belirlendikten sonra geçilmektedir. Koroner anjiografi
sırasında genellikle sürekli intravenöz sedo-analjezi uygulanır.
Genellikle uygulamalarda midazolam, fentanil ve propofol kullanılır. GiriĢim
süresince standart anestezi monitörizasyonu sağlanmalı, O2 verilmeli, myokard iskemisi
geliĢme olasılığına karĢı EKG dikkatle izlenmeli ve nitrogliserin hazır bulundurulmalıdır.
Kan basıncı monitörizasyonu, kateterize edilen femoral ya da brakial arterden bir transdüser
aracılığıyla doğrudan yapılabilir. Özellikle intrakranial basınç artıĢı olan hastalarda ıkınma,
öksürme ve solunum depresyonu geliĢtirilmemelidir.
Koroner anjiografi sırasında;




Balon ĢiĢirildiğinde oluĢan geçici iskemi sırasında anjina geliĢebileceğinden ek
analjezi gerekebilir.
Ġskemi ve dilatasyonun ardından reperfüzyon sırasında ventriküler aritmiler
ortaya çıkabilir. Lidokaine yanıt alınamazsa, genel anestezi altında
kardiyoversiyon yapılması gerekebilir.
Koroner arter rüptürüne bağlı perikardial tamponad ve diseksiyon, trombüs ya
da endotel kaynaklı vasküler spazm sonucu koroner arter oklüzyonu geliĢebilir.





Tamponad, acil perikardiyosentez ya da operatif giriĢim gerektirir. Genel
anestezi uyguluması için hazırlıklı olunmalıdır.
Vasküler spazmda nitrogliserin enjeksiyonu yapılabilir. Acil durumlarda
kullanılabilecek ilaçlar ulaĢılabilecek yakın yerde bulundurulmalıdır.
Trombüs oluĢumu baĢlangıçta heparin ile geciktirilir, intrakoroner
trombüs oluĢması halinde trombolitik ajan verilir.
Trombolitik ajan kullanılan ve acil cerrahi gereken hastalarda masif
trombosit transfüzyonu gerekebilir.

6.2. Kalp Kateterizasyonu
Kalp ve büyük damarlar içine transvenöz ya da transarteriyel kateter yerleĢtirilerek;
kalbin anatomisi, ventrikül fonksiyonu ve kapakların anatomisi hakkında bilgi edinilir; kalp
odacıklarında ve büyük damarlarda basınç ölçümü yapılabilir; kontrast madde enjeksiyonu
ile değiĢik yapılar görüntülenebilir; Ģantların varlığını ve yerini saptamak için oksijen
satürasyonlarını ölçmek üzere değiĢik noktalardan kan örnekleri alınabilir ve tedavi amaçlı
bazı giriĢimler yapılabilir.
EriĢkinde kardiyak kateterizasyon, genellikle koroner anjiyografi ile birlikte yapılır.
Bu giriĢimlerde, midazolam ve fentanil sık kullanılır, bazen de propofol eklenir.
Kateterizasyon sırasında aritmi yönünden dikkatli olunur. Pulmoner hemodinamikler
ölçülecekse kan gazlarının normal sınırlar içinde sürdürülmesi gerekir.
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Peritriatrik hastaların yaĢı prematürden daha üst yaĢ gruplarına kadar geniĢ bir aralıkta
yer alır. Gerek hastaların yaĢ aralığı, gerekse kardiyolojik sorunlar nedeniyle çocuklarda
anestezi yönetimi çok daha zor olabilir. Kalpteki sorunlar; atrial septal defekt gibi göreceli
basit ya da hipoplastik sol kalp sendromu gibi oldukça kompleks doğumsal anomalileri
içeren çok farklı patolojilerdir. Çoklu düzeyde Ģantlar olabilir ve derin siyanoz bulunabilir.
Kooperasyon kurulabilen büyük çocuklarda sedo-analjezi için midazolam, propofol, fentanil,
alfentanil, remifentanil ya da ketamin değiĢik Ģekillerde kullanılır. Küçük çocuklar ve
bebekler genellikle intravenöz sedasyon altında iĢlemi tolere edemediklerinden genel
anestezi gerekir. Ġnhalasyon ya da total intravenöz anestezi kullanılabilir. Kan gazlarının
normal sınırlarda sürdürülebilmesi için kontrollü solunum uygulanabilir. Hastaların çok
yakından izlenmesi gerekir. Özellikle yenidoğanlar anesteziklere çok duyarlı olur. Yineleyen
kan gazı analizleri için kardiyoloğun arteriyel kateterden aldığı kan örnekleri kullanılır. Hafif
bir metabolik asidozun bile tedavi edilmesi ve hipotansiyon geliĢirse inotrop baĢlanması
uygun olur.
ĠV sedasyon veya genel anestezi, stres kaynaklı kalp hızını ve sistemik kan basıncı
değiĢikliklerini kontrol altında tutmaya yeterli olmalıdır. Volüm ve oksijen takibi önemlidir.
Kardiak aritmiler ve kalp bloğu önemli morbidite nedenleridir. Bu nedenle defibrilatör ve
resüsitasyon ilaçları her an kullanıma hazır olmalıdır. GiriĢime baĢlanmadan önce anestezist
EKG monitörlerinde filtre ayarlarını kontrol etmelidir. Kardiyak kateterizasyon sırasında
hastanın monitörizasyonu arterial kan gazı verilerini göstermelidir. Volüm yüklenmesine
engel olmak için sıvıların infüzyon pompası aracılığı ile verilmesi daha güvenilirdir. Kan
basıncı çok dikkatle takip edilmelidir. Pozitif basınçlı ventilasyondan kaçınılmalıdır. Genel
anestezi, endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyonun gerekli olduğu durumlarda;
indüksiyonda düĢük doz etomidat uygulanabilir. Ġdame ise nitrözoksit ve az miktarda gaz ile
sağlanır. Nadiren kısa süreli kas gevĢemesi sağlanması gerekebilir. Bu durumda bilinçli
sedasyon ve spontan solunumlu hastalarda preoksijenasyon ve ardından düĢük doz propofol
verilir. Devamında hasta hiperventile edilir. ĠĢlem bittikten sonra gerektiğinde spontan
solunum dönene kadar maske ile vetilasyona devam edilir.

6.3. Pacemaker ve Kardiyoverter-Defibrilatör Ġmplantasyonu
Lokal anestezi ve intravenöz sedasyon yeterli toleransı sağlarsa da genellikle
endotrakeal entübasyon ya da laringeal maske ile genel anestezi altında yapılmaktadır.
Ventrikül fonksiyonu ileri derecede bozuk olan hastalarda invaziv arteriyel basınç
monitörizasyonu gereklidir. Pacemaker ve kardiyoverter-defibrilatör implantasyonu için
genel anestezi uygulamalarında, yapılan hazırlık idame ve sonlandırma iĢlemleri ile ilgili
tüm prensipler geçerlidir.

6.4. Kardiyoversiyon
Tedaviye dirençli olan ve hemodinamik instabiliteye yol açan supraventriküler ya da
ventriküler aritmileri sinüs ritmine döndürmek için genellikle elektif koĢullarda
kardiyoversiyon yapılır. Elektrik Ģokuna bağlı rahatsızlığı önlemek için kısa süreli sedasyon
ve amnezi gerekir. Kısa süreli anestezi amacıyla barbitüratlar, propofol, etomidat ve
benzodiazepinler kullanılır. Standart monitörizasyon altında, preoksijenasyonun ardından
küçük fraksiyone dozlar kullanılmalıdır. Birden fazla Ģok gerekli olabileceğinden iĢlem
sonuna kadar hastayı anestetize durumda tutmak gerekir.
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Hasta aç olmalıdır. ĠĢlem öncesi cihazlar ve acil ilaçlar kontrol edilir. Laringoskop,
ambu, entübasyon tüpü, maske ve aspiratör hazır bulundurulur. Hastaya standart
monitörizasyon uygulanır. Preoksijenize edilerek kısa etkili bir ilaç istenilen düzeyde
sedasyon için ĠV olarak verilir. Hastada bilinç kontrolü yapılır. Bilinç kaybı geliĢtikten sonra
elektrik Ģoku verilir. ĠĢlem esnasında maske veya balon ile % 100 oksijen verilerek asiste
ventilasyon sağlanır.
Propofol, sistemik kan basıncını düĢürebilir. Bu nedenle düĢük dozda ve yavaĢ hızda
verilerek bu olumsuz etkisi azaltılabilir. Benzodiazepinler, etkilerinin geç baĢlaması
nedeniyele tercih edilmemektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerde anestezi uygulamasına yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları

 ĠĢlem öncesi cihazları ve acil ilaçları
kontrol ediniz.

 Hastayı sedye üzerine yatırınız.
 Hastaya iĢlem hakkında bilgi veriniz ve
iĢbirliği sağlayınız.
 Hastanın dosya bilgileri ile kimlik
bilgilerini karĢılaĢtırınız.
 Hastaya maske ile %100 oksijen veriniz.
 Damar yolunu açarak sıvı infüzyonunu
baĢlatınız.
 Hastanın monitör bağlantılarını yapınız.

 Vital bulguları alınız.

Öneriler
 Anestezi cihazını, defibrilatör ve
resüsitasyon ilaçlarını kullanıma hazır
bulundurmalısınız.
 Laringoskop, ambu, entübasyon tüpü,
maske
ve
aspiratörü
hazır
bulundurmalısınız.
 Order edilen ilaçları, sıvıları ve gerekli
malzemeleri temin etmelisiniz.
 Ġlaçları
ve
sıvıları
kullanıma
hazırlamalısınız.
 Ġnfüzyon pompasını hazırlamalısınız.
 Hastanın ilaç kullanımı ile ilgili bilgileri
kontrol etmelisiniz.
 Hastanın
alerji
öyküsünü
sorgulamalısınız.
 Hastanın fiziksel özellikleri kontrol
etmelisiniz.
 Hasta onay formunu kontrol etmelisiniz.
 ĠĢlem süresince oksijen desteğini sürekli
sağlayınız.
 Hastanın
oksijenasyonunun
sürekli
takibini pulse oksimetre ile yapmalısınız.
 Sıvıları infüzyon pompası aracılığı ile
vermelisiniz.
 Takılan sıvıları kayıt etmelisiniz.
 GiriĢime baĢlanmadan önce EKG
monitörlerinde filtre ayarlarını kontrol
etmelisiniz.
 “Gizle” olarak ayarlı verileri “göster”
olarak ayarlamalısınız.
 Monitörden arterial kan gazı verilerini
takip edebilmelisiniz.
 Ġlk verileri mutlaka kayıt etmelisiniz.
 Kan basıncını çok dikkatle takip
etmelisiniz.
 Patolojik verileri hemen kardiyoloğa ve
anestezi uzmanına bildirmelisiniz.

51











 Ġlacı, anestezi uzmanının önerisine göre
uygulamalısınız.
 Bilinçli sedasyon istenen hastalarda
bilinç
düzeyini
dikkatle
kontrol
etmelisiniz.
 Sedasyon uygulanan hastanın spontan
solunumu ve kardiyolojik verilerini
dikkatli takip etmelisiniz.
 Maske ventilasyonu ile hastanın
havayolunu kontrol altına almalısınız.
Ġndüksiyonu uygulayınız.
 Özellikle küçük çocuklar anesteziklere
duyarlı
olabileceğinden
dikkatli
olmalısınız.
 Kardiyoversiyon uygulanacak hastalarda
bilinç kaybı geliĢtikten sonra elektrik
Ģoku verilir. Hastanın bilinç durumu
hakkında
kardiyoloğu
bilgilendirebilirsiniz.
 Pozitif
basınçlı
ventilasyondan
kaçınılmalısınız.
 Kardiyoloğun arteriyel kateterden aldığı
kan örneklerini kullanabilirsiniz.
Kan gazı takibi yapınız.
 Kan
gazlarını
normal
sınırlarda
sürdürebilmek için kontrollü solunum
uygulayabilirsiniz.
 Volüm yüklenmesinden kaçınmalısınız.
 Ġnfüzyon pompası kullanarak verilen
sıvıyı kontrol altında tutabilirsiniz.
Volüm takibi yapınız.
 Volüm takibinde hastanın kan basıncı
verilerini
de
göz
önünde
bulundurmalısınız.
 Kateterizasyon sırasında yetiĢkinlerde
aritmi yönünden dikkatli olmalısınız.
 Çocuklarda özellikle siyanoz yönünden
dikkatli olmalısınız.
 Myokard iskemisi geliĢme olasılığına
karĢı EKG‟yi dikkatle izlenmelisiniz.
Vital bulguları sürekli takip ederek kayıt
 Ġleri koroner arter hastalığı olan hastaları
ediniz.
aritmi, kalp yetmezliği ve inme gibi
komplikasyonlar
yönünden
takip
etmelisiniz.
 Sedoanaljezi uygulanan hastalarda her
an genel anestezi için hazırlıklı
olmalısınız.
 Aspirasyon
sonrası
oksijenasyonu
Gerektiğinde ağız içini aspire ediniz.
sağlamalısınız.
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 Yapılan iĢlemleri kayıt ediniz.

 Kayıt yapmak yasal sorumluluğunuzdur,
unutmayınız.

 GiriĢimin
sonlanmasını
takiben
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
anestezik gazları azaltarak kapatınız.
bulguları takip ediniz.
 Spontan solunumu ve vital bulguları

Hasta derlenene kadar oksijen desteğine
izleyiniz.
devam ediniz.
 Maske ile oksijen veriniz.
 Uyandıktan sonra hastayı monitörden  Hastanın vital bulgularının normal
ayırınız.
aralıklarda olduğundan emin olmalısınız
 Hastanın
solunum
ve
kas
 Anestezi formunu kapatınız.
fonksiyonlarının tam döndüğünden emin
olmalısınız.
 Son kez paremetre değerlerini kontrol
 Uygun Ģartlarda, hastanın, derlenme
ederek
anestezi
formuna
kayıt
odasına veya yoğun bakıma naklini
etmelisiniz.
sağlayınız.
 Hastanın naklini sağlarken gerekli acil
tedbirleri alarak yanında bulunmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerden değildir?
A) Koroner anjiyografi
B) Kalp kateterizasyonu
C) Elektrokonvülsif terapi
D) Pacemaker ve kardiyoverter-defibrilatöri implantasyonu
E) Kardiyoversiyon

2.

Koroner anjiografide anestezi uygulamasına yönelik verilenlerden, hangisi doğru
değildir?
A) Miyokard infaksünde genel anestezi tercih edilir.
B) Koroner anjiyografide giriĢimsel tedaviye stenozun yeri belirlendikten sonra
geçilmektedir.
C) Ġntrakranial basınç artıĢı olan hastalarda ıkınma, öksürme ve solunum depresyonu
geliĢtirilmemelidir.
D) Monitörizasyon gerekli değildir.
E) Myokard iskemisi geliĢme olasılığına karĢı EKG dikkatle izlenmelidir.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, koroner anjiografi sırasında yapılanlardan değildir?
A) Balon ĢiĢirildiğinde oluĢan geçici iskemi sırasında anjina geliĢebileceğinden ek
analjezi gerekebilir.
B) Ġskemi ve dilatasyonun ardından reperfüzyon sırasında ventriküler aritmiler
geliĢebilir.
C) Lidokaine yanıt alınamazsa, genel anestezi altında kardiyoversiyon yapılması
gerekebilir.
D) Koroner arter rüptürüne bağlı perikardial tamponad ve endotel kaynaklı vasküler
spazm sonucu koroner arter oklüzyonu geliĢebilir.
E) Birden fazla Ģok gerekli olabileceğinden, iĢlem sonuna kadar hastayı anestetize
durumda tutmak gerekir.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, cerrahi olmayan kardiyovasküler giriĢimlerde anestezi
uygulamaları içerisinde yer almaz?
A) Özellikle yetiĢkin hastalar anesteziklere karĢı duyarlıdır.
B) Küçük çocuklar ve bebekler genellikle intravenöz sedasyon altında iĢlemi tolere
edemediklerinden genel anestezi gerekir.
C) Kan gazı kontrolü önemlidir.
D) Kan gazlarının normal sınırlarda sürdürülebilmesi için kontrollü solunum
uygulanabilir.
E) Hastalarda volüm ve kan basıncı takibi önemlidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–7
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7
AMAÇ
Hastaya uygulanacak elektrokonvülzüf terapide anestezi uygulamasına dikkatli bir
Ģekilde yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA



EKT sırasında oluĢan fizyolojik değiĢikleri araĢtırınız.
EKT‟ nin kontrendikasyonlarını araĢtırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

7. ELEKTROKONVÜLSĠF TERAPĠDE (EKT)
ANESTEZĠ
Elektrokonvülzif tedavi (EKT); psikofarmakolojik tedavinin yeterli olmadığı ağır
depresyonlarda uygulanan, temeli elektriksel uyarı yoluyla yaygın konvülziyon oluĢturmaya
dayanan, etkin ve yaĢam kurtarıcı bir tedavi yöntemdir. Genellikle haftada 2-3 kez uygulanır
ve hasta iyileĢinceye kadar ya da tedavinin etkisiz olduğu kararı verilinceye kadar
sürdürülür.
Elektrokonvülsif tedavi, ilk kez 1930‟larda Ģizofreni tedavisi için kullanılmıĢtır.
Olumsuz yan etkileri nedeniyle 1970‟lerde EKT‟ye ilgi azalmıĢsa da 1980‟lerden sonra yine
artmaya baĢlamıĢtır. Bunda, EKT‟nin neden olduğu fiziksel ve psikolojik travmayı azaltan
anestezi desteğinin önemli payı olmuĢtur.
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2006 tarihinde yayınlanan EKT uygulamaları
konulu genelgede; elektroĢok uygulamalarının ruh sağlığı hastalıkları hastaneleri ile
bünyesinde psikiyatri kliniği bulunan ve EKT uygulaması yapan tüm sağlık kurumlarında
genel anestezi altında yapılması, uygulamanın etkin bir Ģekilde yürütülmesinin
sağlanabilmesi amacıyla gerekli altyapının oluĢturulması gerektiğini bildirmiĢtir.
EKT‟de anestezi uygulamanın amacı; kısmi sinir blokajı gerçekleĢtirmek ve kısa süreli
bilinç kaybı oluĢturarak elektrik stimülüsunu vermektir. Motor aktivite bloke edildiğinde,
hasta ağrı hissetmemektedir.
Endikasyonları: ġizofreni, katatoni (kiĢinin belli bir durumda uzun bir süre
kıpırdamadan kalması), atipik psikoz, parkinson hastalığı, nöroleptik malign sendrom ve
epilepsi gibi ciddi psikiyatrik hastalıkların etkili tedavisinde elektroĢok (Elektrokonvülsif
terapi-EKT) tedavisi anestezi altında yapılmaya baĢlanmıĢtır.
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Kontrendikasyonları: EKT‟nin kesin kontrendikasyonları; geçirilmiĢ miyokard
infarktüsü, yakında geçirilmiĢ serebrovasküler atak, aspirasyon riski yüksek hastalar, kafa
içinde kitledir. Relatif kontrendikasyonları; anjina pektoris, konjestif kalp yetersizliği,
glokom, ciddi osteoporoz, majör kemik kırıkları, tromboflebit, hamilelik, feokromasitoma,
aortik ya da serebral anevrizma ve ciddi akut ve kronik akciğer hastalığıdır.
Yan etkileri: BaĢ ağrısı, kas ağrısı, konfüzyon, hafıza bozuklukları ve ajitasyondur.
Hastalarda hiperglisemi ortaya çıkabilir. Stres hormonlarında artıĢ görülebilir.
Hastalar, anesteziden genellikle ajite Ģekilde çıkarlar. Hasta, kendini güvende
hissetmesi sağlanarak ve periyodik oryantasyon çabaları ile tedavi edilir. Midazolam veya
lorazepam uygulaması gerekebilir. Nadiren status epilepsi görülebilir. Barbitüratlar,
benzodiazepinler veya fenitoin uygulanarak tedavi edilir. Vertebra veya uzun kemik kırıkları
olabilir. Kalp ritim bozuklukları, miyokard infarktüsü, konjestif kalp yetersizliği ve kardiyak
arrest en sık ölüm nedenleridir. Mortalite oranı düĢüktür.

7.1. EKT’de Anestezik Hazırlık
EKT‟de anestezi ve nöromüsküler blokaj, psikolojik ve fizyolojik travmayı önler.
Uygulama öncesi anamnezin titizlikle alınması ve hastanın kullandığı ilaçların belirlenmesi
önemlidir.
Fiziki muayene, solunum yolunun değerlendirilmesi, hastanın sistemik
hastalıkları ve özellikle hipertansiyon varlığı araĢtırılmalıdır.
Etkin tedavi için elektrikle uyarılmıĢ nöbetin yeterli sürede olması gerekir. Ġlaç
seçiminde nöbet süresinin etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama öncesi anestezist
nöbet uzunluğu ile ilgili bilgilendirilmelidir.


Ġlaç ve malzeme hazırlığı

EKT tedavisi genellikle sabahları verilir. Uygulamanın yapılacağı oda, genel anestezi
uygulaması ve monitörize hasta takibine olanak sağlayan standart donanım ve alt yapıya
sahip olmalıdır. Uygulama, reanimasyon ünitesi içerisinde veya yakınında yapılmalıdır.
EKG, noninvaziv kan basıncı, pulse oksimetre, prekordiyal steteskop ve
kardiyopulmoner resüsitasyon için gerekli olan malzemeler (airway çeĢitleri, endotrakeal
tüp, laringoskop), aspiratör, acil durum ilaçları hazırlanır. EKT‟de genellikle propofol ve
etomidat kullanılmaktadır. Özellikle propofol (1mg/kgĠV), derlenme özelliklerinden dolayı
EKT için tercih edilen bir ilaçtır.






Anestezi uygulanacak ortamın standart donanımı kontrol edilir.
Anestezi cihazı, monitör ve aspiratör kullanım için hazırlanır.
Anestezi uzmanı tarafından order edilen ilaç, sıvı ve malzemeler temin
edilir.
Genel anestezi için gerekli ilaç ve malzemeler hazırlanır.
Her uygulamada endotrakeal entübasyon standart olarak uygulanmaz.
Ancak olası havayolu problemine karĢı gerekli hazırlıklar yapılır.
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Acil durum ekipmanları ve ilaçları hazırlanır.
Antagonist ilaçlar hazırlanır.
Tesbit malzemeleri (flaster vb.) hazırlanır.
Paranteral ilaç uygulama malzemeleri (turnike, pamuk tampon, alkol,
intraket) hazırlanır.
Ġnfüzyon sıvıları hazırlanır.
Isırma blokeri hazır bulundurulur.

Hasta hazırlığı








Hasta, sedye üzerine yatırılır.
Hastaya, iĢlem hakkında bilgi verilir ve iĢbirliği yapması sağlanır.
Hastanın, dosya bilgileri ile kimlik bilgileri karĢılaĢtırılır.
Hasta onay formu kontrol edilir.
Hastanın ilaç kullanımı ile ilgili bilgileri kontrol edilir.
Hastanın alerji varlığı sorgulanır.
Hastanın fiziksel özellikleri kontrol edilir.

7.2. EKT’de Anestezi Uygulama
EKT tedavisi tercihen PACU‟da yapılmalıdır. EKT tedavisi sırasında anestezi
uygulamasında; ilaç seçimi, EKG, pulse oksimetre ve kan basıncının takibi temel oluĢturur.
Anestezi uygulamasında nöbet uzunluğu etkilidir. Takip edilecek iĢlem basamakları aĢağıda
sıralanmıĢtır.











Hastaya, maske ile %100 oksijen verilir. ĠĢlem süresince oksijen desteği sürekli
sağlanır.
Damar yolu açılarak sıvı infüzyonu baĢlatılır.
Hastanın monitör bağlantıları yapılır ve vital bulguları alınır.
Bacağın alt kısmına veya ön kola ikinci bir kan basıncı kolluğu yerleĢtirilir. Bu
kolluk kas gevĢetici verilmeden önce nöbet esnasında motor aktivitesinin takibi
için ĢiĢirilir.
Preoksijenasyon sonrası anestezi indüksiyonu uygulanır. Propofol veya etomidat
tek baĢına veya bir opioid ile birlikte uygulanır (anestezi uzmanının önerisine
göre).
Anestezist tarafından maske ventilasyonu ile hastanın havayolu kontrol altına
alınır.
Hastanın bilinci kapandıktan sonra hastaya yerleĢtirilen ikinci kan basıncı
kolluğu ĢiĢirilerek turnike haline getirilir.
Psikiyatrist tarafından EKT elektrotları hastanın kafasına yerleĢtirilir.
Hastanın ağzında airway varsa alınır ve dili korumak için nöbet esnasında
hastanın ısırması için ağzına koruyucu yerleĢtirilir.
EKT Ģokundan hemen önce hastaya maske ile iki soluk ek oksijen verilerek
entidal CO2 azaltılır. Böylece apne esnasında havayolu kollapsı önlenmiĢ olur.
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Kas gevĢetici uygulanır. Nöbet esnasında iskelet, kas ve kemik yaralanmalarının
oluĢmaması için kısa etkili nondepolarizan kas gevĢetici yapılır (örneğin,
süksinilkolin). Kas gevĢetici ilaç elektrik akımından hemen önce yapılmalıdır.
Hastanın hava yolu güvenliği sağlanır ve vital bulguları kontrol edilir.
Damar yolu kontrol edilir.
Özellikle pulse oksimetre ve EKG monitörizasyonunun takibi yapılır.
Oksijen desteğinin sürekliliği sağlanır.
ġok esnasında, ısırma blokerlerinin yerinin değiĢmemesi için, mandibula öne
doğru kaldırılır.
Gerektiğinde ağız içi aspire edilir.
Yapılan iĢlemler kayıt altına alınır.
GiriĢimin sonlanmasını takiben anestezik gazlar azaltılarak kapatılır.
Spontan solunum ve vital bulgular izlenir.
Spontan solunumu baĢlatmak için hipoventilasyon yapılır.
Spontan solunum baĢladığında, gerekirse antagonist ilaç yapılır.
Aspirasyon sonrası oksijenasyon sağlanır.
Solunumun düzenli hale gelmesi gözlemlenir.
Maske ile oksijen verilir.
Kas gücünün geri döndüğünü gösteren bulgular takip edilir.

Nöbet aktivitesi santral ve periferik olarak monitörize edilir. Santral monitörizasyonda
EEG nöbetin süresini kaydeder. Periferik olarak, kas gevĢetici uygulanmadan önce bir kol
veya bacağa turnike uygulanarak dolaĢımdan izole edilir. ġok esnasında geliĢen el veya ayak
hareketleri nöbet süresini gösterir.

7.3. EKT’de Anestezi Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar
EKT tedavisinde psikiyatrist ile anestezi ekibi iĢbirliği halinde çalıĢmalıdır. ĠĢlem
esnasında özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar aĢağıda sıralanmıĢtır.









Preanestezik değerlendirmede; özellikle hastanın sürekli kullandığı ilaçlara,
osteoporoz ve kemik kırılganlığına yol açan diğer nedenlere, yandaĢ nörolojik
ve kardiyak hastalıklara dikkat edilmelidir.
ĠĢlem sırası ve sonrasında hastaya sağlanacak oksijen desteği çok önemlidir.
Hasta
hiperkapniden
korunmalıdır.
Hiperkapni
nöbet
eĢiğini
yükseltebilmektedir. Bu nedenle anestezistlerin iĢlem öncesi hastayı hiperventile
ederek hipokapni oluĢturması tercih edilir.
ĠĢlem için pozisyon verilirken havayolu güvenliği sağlanmalıdır.
Mutlaka ısırma blokeri kullanılmalıdır.
Ġlaçlar anestezi uzmanının orderine uygun hazırlanmalıdır.
Anestezik gazlar hastaya uygun dozda ayarlanmalıdır.
Nöbet sırasındaki olası bradikardiyi ve oral sekresyonu önlemek için
antikolinerjik premedikasyonu ve preoksijenasyon yapılır. Nöbetin periferik
etkilerini azaltmak için düĢük dozda kısa etkili kas gevĢetici (0,5 mg süksinil
kolin) verilir.
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Süksinilkolin kullanıldığında, intragastrik basıncın artabileceği unutulmamalıdır
ve regürjitasyon ihtimaline karĢı mutlaka aspiratör hazır bulundurulmalıdır.
Anestezik olarak kullanılan hipnotik ilaçların antikonvülzan özellikleri
bilinmelidir.
EKT için ideal hipnotik ilaç kısa etkili, nöbet süresi ve kalitesini etkilemeyen ve
hastanın hemodinamik stabilitesini sağlayan özellikte olmalıdır.
Ağız içi aspirasyonu mutlaka yapılmalıdır.
EKTsırasında EKG, pulse oksimetre ve noninvaziv arter basıncı (dakikada
birkez) mutlaka monitörize edilmeli ve çok dikkatli takip edilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Elektrokonvülzüf terapide anestezi uygulamasına yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Hastanın ilaç kullanımı ile ilgili bilgileri
kontrol etmelisiniz.
 Hastanın
alerji
varlığını
Hastaya iĢlem hakkında bilgi veriniz ve
sorgulamalısınız.
iĢbirliği sağlayınız.
 Hastanın fiziksel özellikleri kontrol
etmelisiniz.
 Hasta onay formu kontrol etmelisiniz.
 Anestezi cihazını, defibrilatör ve
resüsitasyon ilaçlarını kullanıma hazır
bulundurmalısınız.
Hastanın dosya bilgileri ile kimlik  Laringoskop, ambu, entübasyon tüpü,
bilgilerini karĢılaĢtırınız.
maske
ve
aspiratörü
hazır
bulundurmalısınız.
 Order edilen ilaçları ve sıvıları temin
etmelisiniz.
 Ġlaçları
ve
sıvıları
kullanıma
hazırlamalısınız.
 ĠĢlem süresince oksijen desteğini sürekli
Hastaya maske ile %100 oksijen veriniz.
sağlayınız.
Damar yolunu açarak sıvı infüzyonunu
baĢlatınız.
 Takılan sıvıları kayıt etmelisiniz.
Hastanın monitör bağlantıları yapınız.
 Ġlk bulguları kayıt etmelisiniz.

 Hastayı sedye üzerine yatırınız.








 Vital bulguları alınız.
 Bacağın alt kısmına veya ön kola ikinci  DolaĢım bozukluğu olan hastalarda
bir kan basıncı kolluğu yerleĢtiriniz.
dikkatli olmalısınız.
 Maske ventilasyonu ile hastanın
havayolunu kontrol altına almalısınız.
 Ġndüksiyonu uygulayınız.
 Ġlacı anestezi uzmanının önerisine göre
uygulamalısınız.
 Kan basıncı kolluğunu hastanın bilinci
kapandıktan sonra ĢiĢirmelisiniz.
 Ġkinci kan basıncı kolluğunu ĢiĢirerek
 Psikiyatristi EKT elektrotlarını hastanın
turnike haline getiriniz.
kafasına yerleĢtirebileceği zaman için
yönlendirebilirsiniz.
 Hastanın dilini korumak amacıyla nöbet
 Hastanın
ağzında
airway
varsa
esnasında hastanın ısırması için ağzına
almalısınız.
koruyucu yerleĢtiriniz.
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 Oksijen desteğine devam etmelisiniz.
 ETCO2 karbondioksiti azaltmalısınız.
 Özellikle pulse oksimetre ve EKG
monitörizasyonunun
takibini
yapmalısınız.
 ġok esnasında, ısırma blokerlerinin
yerinin değiĢmemesi için, mandibulayı
öne doğru kaldırmalısınız.
 Kataterin yerinde olup olmadığını ve
tespitlerini kontrol etmelisiniz.
 Ġnfüzyon sıvısının akımını kontrol
etmelisiniz.
 Aspirasyon
sonrası
oksijenasyonu
sağlamalısınız.
 Kayıt yapmak yasal sorumluluğunuzdur,
unutmayınız.

 Kas gevĢetici uygulayınız.

 Vital bulguları kontrol ediniz.

 Damar yolunu kontrol ediniz.

 Gerektiğinde ağız içini aspire ediniz.
 Yapılan iĢlemleri kayıt ediniz.

 GiriĢimin
sonlanmasını
takiben
anestezik gazlar azaltılarak kapatınız.
 Spontan solunum ve vital bulguları
 Pulse oksimetre ve kan basıncını dikkatli
izleyiniz.
izlemelisiniz.
 Ölçümleri dakikalık yapmalısınız.
 Maske ile oksijen veriniz.
 Kas gücünün geri döndüğünü gösteren
bulguları takip ediniz.
 Hastada EKT sonrası geliĢebilecek yan
etkilere karĢı hazırlıklı olmalısınız.
 Hasta derlenene kadar oksijen desteğine
 Özellikle sık görülen ajitasyon ve hafıza
devam ediniz.
bozukluklarında hastaya yaklaĢımınızda
güven verici olmalısınız.
 Hastayı transfer ediniz.

 Gerekli önlemleri almalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Elektrokonvülzif tedavi (EKT), psikofarmakolojik tedavi yaklaĢımlarına yeteri
kadar yanıt vermeyen ağır depresyonlarda uygulanan, temeli elektriksel uyarı yoluyla
yaygın konvülziyon oluĢturmaya dayanan, etkin ve yaĢam kurtarıcı bir tedavi
yöntemdir.

2.

( ) EKT, ameliyathane ortamında yapılmalıdır.

3.

( ) Propofol, derlenme özelliklerinden dolayı EKT için tercih edilen bir ilaçtır.

4.

( ) Nöbet sırasındaki olası bradikardiyi ve oral sekresyonu önlemek için
antikolinerjik pemedikasyon ve preoksijenasyon yapılır.

5.

( ) EKT sırasında hastanın ağzına airway yerleĢtirilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

“………………., üst GĠS endoskopisine göre daha uzun süren ve daha ağrılı bir
giriĢim olduğu için genellikle sedasyon eĢliğinde uygulanır.” cümlesinde noktalı
kısma aĢağıdaki hangi ifade yazılmalıdır?
A) Bronkoskopi
B) Kolonoskopi
C) Endoskopi
D) Treakeostomi
E) Mastektomi

2.

“Endoskopi uygulayıcıları hasta konforu için genellikle ……
…… anestezi ile
bilinçli sedasyon ve komplike hastalarda ise anestezi desteği istemektedir” cümlesinde
noktalı kısma aĢağıdaki hangi ifade yazılmalıdır?
A) Orofaringeal topikal
B) Treakeal nazofaringeal
C) BronĢial
D) Ġnfiltrasyon
E) Spinal epidural

3.

Endoskopik girĢim hazırlıkları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır?
A) Hastanın anamnezi alınır.
B) Hastanın iĢlem öncesi kesilmesi gereken veya devam etmesi gereken ilaçlar
mutlaka sorgulanır.
C) Mide Ģurubu veya ilacı kullanıyor ise 1 saat önceden kesilir.
D) ĠĢlemden 3-4 saat öncesine kadar az miktar su ile sürekli kullandığı ilaçları alabilir.
E) ĠĢlemden önceki açlık süresi ve iĢlemden önceki 2 saat içinde sıvı gıdalar (çay, su)
alıp almadığı sorgulanır.

4.

Pediatrik hastaların bronkoskopisinde sedasyon için hangi ilaç tercih edilmez?
A) Ketamin,
B) Midazolam-fentanil
C) Propofol-remifentanil
D) Midazolam
E) Atropin

5.

AĢağıdakilerden hangisi radyoterapide anestezi uygulanan durumlardandır?
A) Ġntraoperatif radyoterapi uygulaması
B) Kemoterapi uygulanması
C) Radyoterapik drenaj uygulanması
D) Radyoterpik lavaj uygulanması
E) Uyumlu hastada hareketsizliğin sağlanması
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6.

Nöroradyolojik iĢlem sırasında anestezi uygulanmıĢ hastada hemoroji, tromboemboli,
vazospazm, venöz akımın bozulması gibi komlikasyonlar geliĢirse anestezi ekibini ilk
yapacağı iĢlem aĢağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Hasta sakinleĢtirerek hipoventilasyon yaptırılması
B) Direkt entübasyonla hiperventilasyona ve monnitol uygulaması
C) Direkt entübasyon ve kan transfüzyonu
D) Havayolu aspirasyonu ve % 5 Dektroz uygulaması
E) Hastanın uyandırılarak, yoğun bakıma gönderilmesi

7.

EKT uygulamaları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıĢtır?
A) EKT ağır depresyonlarda uygulanır.
B) ġizofreni EKT endikasyonlarındandır.
C) Sağlık Bakanlığı EKT‟nin genel anestezi altında yapılmasına dair 2006 yılında
genelge yayınlamıĢtır.
D) EKT ilk olarak Ģizofreni tedavisinde kullanılmıĢtır.
E) EKT‟de amaç hastanın ilaçla tedavisidir.

8.

AĢağıdakilerden hangisi EKT‟nin kontrendikasyonlarındandır?
A) Katatoni
B) ġizofreni
C) GeçirilmiĢ miyokard infarktüsü
D) Epilepsi
E) Parkinson hastalığı

9.

AĢağıdakilerden hangisi EKT‟nin yan etkilerinden değildir?
A) Hipotansiyon
B) Ajitasyon
C) Hiperglisemi
D) Hafıza bozuklukları
E) Kas ağrısı

10.

EKT uygulamalarına yönelik verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Uygulama ameliyathane içerisinde yapılmalıdır.
B) ĠĢlem öncesi hasta onayı mutlaka alınmalıdır.
C) Ġlaç seçiminde nöbet süresi önemlidir.
D) Genellikle propofol ve etomidat tercih edilir.
E) EKT sırasında hastanın ağzına mutlaka ısırma blokerleri yerleĢtirilmelidir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
B
C
B
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
C
C
E

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
D
E
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
YANLIġ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ
YANLIġ
DOĞRU
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

C
D
E
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

DOĞRU
YANLIġ
DOĞRU
DOĞRU
YANLIġ

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

B
A
C
E
A
B
E
C
A
A
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