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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Vücut sıcaklığı, nabız, solunum ve kan basıncı kişinin sağlık durumunu gösteren
bulgulardır. Bu bulgularr vücudun hayati organları olan beyin, kalp ve akciğerler tarafından
yönetilen fizyolojik durumu gösterirler. Vücut fonksiyonlarındaki herhangi bir değişiklik
normal değerlerden sapmalara sebep olur. Bu sapmalar hastalık belirtisi olabilir. Vücut ısısı,
nabız, solunum ve kan basıncı vücudu etkileyen anormal durumu gösterdiğinden hastanın
gözlenmesi ve sağlık durumunun tam değerlendirilmesinde büyük önem taşır.
Günümüzde anestezi teknisyenlerinin görev alanlarında yaşamsal parametrelerin
takibi monitörler ile yapılmaktadır. Bu yöntem takibin sürekliliği, objektifliği ve kolaylığı
sebebiyle üstün bir yöntemdir. Ancak sağlık alanının temel uygulamalarından olan ‘vital
bulguların manuel olarak alınması’ gerekli donanımın bulunmadığı durumlarda veya acil
durumlarla karşılaşıldığında anestezi teknisyenleri tarafından mutlaka bilinmesi gereken bir
uygulamadır.
Bu modülde temel sağlık uygulamalarından ateş ölçme, nabız sayma, tansiyon ölçme
ve solunum sayma ile ilgili işlemleri kapsamlı olarak öğrenecek ve uygulama becerisi
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Hastanın en kısa sürede ve tekniğine uygun olarak aksiller yoldan vücut ısısını
ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Vücut ısısı ölçümünde kullanılan farklı termometre tiplerini internetten araştırarak
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. AKSİLLER YOLDAN VÜCUT ISISININ
ÖLÇÜMÜ
Aşağıda vital bulgular ile ilgili önemli kavramlar tanıtılarak en fazla kullanılan vücut
ısısı ölçme yollarından biri olan aksiller yolla vücut ısısını ölçme tekniğinden
bahsedilecektir.

1.1. Vital (Yaşamsal) Bulgular
Vital bulgular; vücut ısısı, nabız, solunum ve kan basıncı bireyin fizyolojik işlevleri
hakkında bilgi verir. Eğer fizyolojik işlevlerde her hangi bir değişiklik olursa, bu vital
bulguların değerlerine yansır. Vücut ısısı, nabız, solunum ve kan basıncı vücudu etkileyen
anormal durumu gösterdiğinden hastanın gözlenmesi ve sağlık durumunun tam
değerlendirilmesinde büyük önem taşır. Bu sebepten bu önemli belirtilere "Kardinal
Belirtiler" veya "Hayati Belirtiler" de denir. Bireyin fizyolojik işlevlerini değerlendirmek
için belirli aralıklarla vital bulgularının değerlendirilmesi gerekir. Vital bulguların
değerlendirme sıklığı, hastanın sağlık durumuna ve yapılan işlemlere göre değişir. Vital
bulgular birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler,








Yaş,
Cinsiyet,
Fiziksel aktivite,
Günlük döngü,
Emosyonel durum,
Çevre,
İlaçlar olarak sayılabilir.

Vital bulguların ölçümünde ölçüm türüne veya yönteme göre özellik kazanmakla
birlikte bazı genel ilkeler vardır. Bunlar:


Her işlemden önce hastaya açıklama yapılmalıdır.
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Aseptik tekniklere her işlemde ve aşamada dikkat edilmelidir.
Hasta ile temas gerektiren tüm işlemlerde mutlaka eldiven giyilmelidir.
Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanarak hastanın yanına gidilmelidir.
Bölgeye uygun teknik seçilmeli ve tekniğine uygun ölçüm yapılmalıdır.
Ölçüm sürelerine ve yöntemlerine dikkat edilmelidir.
Ölçümü etkileyen faktörler değerlendirilmelidir.
İşlemler organize bir şekilde ve işlem basamaklarını takip ederek
gerçekleştirilmelidir.
İşlemler sırasında hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Normal değerlerin dışında ölçüm sonuçlarında, kontrol ölçümleri yapılmalıdır.
Gerektiğinde ekibin diğer üyeleri ile ölçüm sonuçları paylaşılmalıdır.
Her ölçüm sonucu uygun şekilde kaydedilmelidir.

1.2. Vital Bulguların Kaydedilmesi
Vital bulgular, daha önce bahsedildiği gibi hastanın fizyolojik durumunun
göstergesidir. Zamanında ve doğru olarak tutulan kayıtlar hastanın durumu hakkında bütün
ekibin bilgi sahibi olmasını sağlar. Aynı zamanda kayıtlar, sağlık ekibinin yasal
güvenceleridir. Vital bulgular formlara kaydedilirken derece kâğıdına kayıt yapılıyor ise
aşağıdaki işlemlere dikkat edilir:





Vücut ısısı, tarihin altındaki kutucuğun üzerinde mavi kalemle nokta şeklinde
gösterilir ve her yeni nokta, bir önceki nokta ile düz çizgi ile birleştirilir.
Nabız sayısı, tarihin altındaki kutucuğun üzerinde kırmızı kalemle nokta
şeklinde gösterilir. Her nokta bir önceki nokta ile düz çizgi ile birleştirilir.
Solunum sayısı, tarihin altındaki kutucuğun üzerinde siyah kalemle nokta
şeklinde gösterilir ve noktalar düz çizgi ile birleştirilir.(Tablo 1.1)
Tansiyon, tarih kutucuğunun hizasındaki ‘tansiyon’ kutucuğuna mavi ya da
siyah tükenmez kalemle dikkatli bir şekilde kaydedilir.
Vücut ısısı
Nabız
Solunum
Tablo 1.1: Vital bulguların kaydedildiği renkler

Vital bulgular anestezi formuna kayıt ediliyor ise aşağıdaki işlemlere dikkat edilir.




Hastanın uygulama öncesi ve sonrası alınan hayati bulguları (nabız, tansiyon)
anestezi formunun ilgili bölümüne özel işaretler kullanılarak kaydedilir (Nabız
= •, Tansiyon = V, solunum + ile gösterilir.).
Kayıtlar mavi ya da kırmızı tükenmez kalem ile yapılmalıdır (Ayrıntılı bilgi için
formlar modülünü inceleyiniz).
Ölçümler formlara mutlaka zamanında kayıt edilmelidir.
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İsim: Ayşe Tatlı

Yaş: 25

Klinik teşhis: Disk Hernisi

Kan grubu: O Rh (+)

Agırlık: 70 kg.

Boy:165 cm.

Yatış pozisyonu: Prone

Anestezi Endikasyonu: Genel anestezi
Premedikasyon
Saat

PRE-OP NOT: ASA I Mallampati: I
08

relax

pentotal

15

30

450

mg

6

mg

45

09

15 30 45

10

15 30 45
LMA-Maske

Kısa et:

Entübasyon:

norcuron

2

mg

Oral: 7.5
1- Açık

İsofluran

%1

Azot protoksit

3/
3

Oksijen
İzotonik 1000

cc.

2-Yarı açık
3-Solunum
6lt
סּ

X

סּ

/dk

X

a-Kontrole
b-Asiste

230

c-Spontan

220

TANSİYON NABIZ

210
200

∙ Nabız

190

v Tansiyon

180

x Anes. baş.

170

ʘ Opr. baş.

160

Aldığı Mayi:

150

1000 cc.

140

V

130
120

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
Çıkan Mayi:

V

110
100
90
80

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

70
60
50
40
30
20
Preoperatif teşhis

Yapılan ameliyat: Diskektomi

Ameliyat sonu değerlendirme: Aktivite: +
Refleksler: Pupilla +

Kornea +

Dolaşım: +

Yutkunma +

Solunum: +

Uyanıklık: +

Öksürme +

Sorulara cevap verme: +
Komplikasyon: -

Tedavi: -

Tablo 1.3: Anestezi formu
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Perop. İlaç
Atropin
o.5mg
Neostigmin
1.5mg.

1.3. Vücut Isısının Kontrol Mekanizması
Isı, bir maddenin moleküllerinin kinetik ve kimyasal enerjilerinin toplamıdır. Isı, bir
maddenin sıcak veya soğuk oluşunu ifade eder. Vücut sıcaklığı ise vücutta oluşan ısı ile
kaybedilen ısı arasındaki dengeyi gösterir. Vücut sıcaklığı denince iki tür sıcaklık akla
gelmektedir. İç sıcaklık ve dış sıcaklık. İç sıcaklık vücudun derin dokularında oluşan ısıdır
(Göğüs boşluğu, karın boşluğu, pelvik boşluk, kalp vs.). İç sıcaklık çok iyi düzenlenmiştir.
Normal değerlerden çok fazla sapma göstermez. Yüzeyel sıcaklık ise çevresel faktörlere
bağlı olarak değişiklik gösterir.
Vücudun normal çalışabilmesi, vücut ısısının belli sınırda ve sabit kalmasına bağlıdır.
Birçok enzim sistemi ancak bu koşulla çalışır. Vücut ısısının, termodinamik yasalara uyarak
çok değişken olan çevre koşullarına göre değişmesi, vücudun çevre ile sürekli mücadelesi
sonucu önlenebilir. Bu da ısı yapımı ve kaybı arasındaki duyarlı denge ile sağlanır.
Organizmada üretilen ve kaybedilen ısı arasındaki denge çeşitli kontrol mekanizmaları ile
sağlanır. Bu mekanizmalar üç başlık altında incelenmektedir.

1.3.1. Sinirsel Kontrol
Vücut sıcaklığı, beyin yarımküreleri arasına yerleşmiş olan hipotalamus tarafından
feedback (geribildirim) mekanizması ile düzenlenir. Hipotalamus, vücut sıcaklığının
düzenlenmesinde termostat görevini üstlenir. Hipotalamusun vücut sıcaklığını kontrol eden
mekanizmasının tümüne ‘hipotalamik termostat’ adı verilir. Hipotalamik termostat, vücut
sıcaklığının çok yüksek ya da çok düşük olduğunu reseptörler yolu ile haber aldığında
sıcaklığı yükseltici veya düşürücü işlemleri başlatır.

Şekil 1.1: Hipotalamus

Vücut ısısı yükseldiği zaman hipotalamus ısıyı aşağıdaki şekilde azaltmaya çalışır:


Vazodilatasyon (kan damarlarının genişlemesi) ile kan dolaşımı hızlanır ve ısı
kan dolaşımı ile deriye taşınır ve vücut soğur.
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Terleme yolu ile vücut ısısı buharlaştırılarak kaybedilir.
Isı üretiminin azaltılması ile metabolizma yavaşlayarak ısı üretimi azaltılır.
(Şekil 1.2’yi inceleyiniz.)

Şekil 1.2: Vücut ısısının düzenlenmesi

Vücut ısısı düştüğü zaman hipotalamustaki termostat aşağıdaki şekilde sıcaklığı
arttırmaya çalışır:




Vazokonstrüksiyon (kan damarlarının büzülmesi) ile kan dolaşımı yavaşlayarak
deriye kan akımı yavaşlar ve sıcaklık kaybı azalır.
Piloereksiyon (derideki tüylerin dikleşmesi) ile deride yalıtkan bir tabaka oluşur
ve terleme azalır.
Metabolizma hızı artarak ısı üretimini arttırır ve titreme ile birlikte sıcaklık
yükselir.
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1.3.2. Vücut Isısının Düzenlenmesinde Derinin Görevi
Derinin en önemli görevi ısıyı vücut içinde tutmaktır. Deri altı dokusu ve yağ dokusu
ile ısıyı vücut içinde tutmaya çalışır. Derinin diğer bir görevi, ısıyı toplamak ve dağıtmaktır.
Vücut sıcaklığı düştüğü zaman ısıyı tutar, yükseldiği zaman vücut yüzeyine dağıtır
(vazokonstrüksiyon, vazodilatasyon). Ayrıca deri, ısı duyusunu alır. Deride bulunan
reseptörler yardımı ile sıcağı ya da soğuğu algılayarak hipotalamusa iletir.

1.3.3. Terleme
Ter bezleri tarafından salgılanan ter, sodyum, üre, potasyum, su vb. maddeleri içerir.
Ter deri yüzeyinden buharlaşırken vücuttan da sıcaklık kaybı olur. Tam tersi durunda ise
vücut sıcaklığının düşmesi ile terleme baskılanır ve sıcaklık korunur.
Sıcakta sıcaklık hissi, soğukta üşüme hissi oluşur, böylece vücut ısısına göre
davranışlarımızı kontrol ederiz. Buna göre uygun giysiler seçme, ortama uygun giyinme,
ısıtıcı ya da soğutucular kullanma gibi davranışlar sergilenir.

Güneş, ateş, sıcak objeler ile
çevreden ısı girişi

Isı kazancı







Isı kaybı

Vücut Isısı

Vücut Isısı Üretimi
Bazal metabolizma
Besin alımı
Kas aktivitesi
Endokrin etkiler
Emosyonel faktörler

Çevreye ısı yayılımı

Radyasyon

Kondüksiyon

Konveksiyon

Evoperasyon

Şekil 1.3: Isı üretimi ve ısı kaybı

1.4. Sıcaklık Kaybı Mekanizması
Bedende ısı kaybı mekanizması dört şekilde açıklanır. Bunlar:





Radyasyon (ışınlanma),
Kondüksiyon (iletim),
Konveksiyon (hava hareketi),
Buharlaşma.
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1.4.1. Radyasyon (Işınlanma)
Vücut dışarıya ısı ışınları yayar, böylece ısı kaybı gerçekleşir. Normal oda ısısında
çıplak duran kişi beden sıcaklığının % 60’ını kaybeder. Aynı şekilde kişinin çevresinde
bulunan cisimlerden de (duvar, güneş, soba vb.) ısı ışınları yayılır. İnsan vücudu tarafından
ısı ışınları alınır, eğer beden sıcaklığı bu cisimler tarafından yayılan ısıdan fazla ise vücut ısı
kaybeder. Anestezi altında ısı kayıplarının % 60’ı bu yolla gerçekleşir.

1.4.2. Kondüksiyon (İletim)
Kondüksiyon, temas eden iki cisim arasında ısı aktarılmasıdır. Bu yolla ısı kaybı %
3’tür. Oturduğumuz sandalye soğuk ise ısı aktarımı vücudumuzdan sandalyeye doğru
olacaktır. Bu şekilde sandalye ile vücut arasında ısı eşitleninceye kadar ısı aktarımı devam
eder. Sıcaklık, sıcak alandan soğuk alana doğru geçer. Anestezi altındaki hastadan, ameliyat
masası, minder, blanket ve hasta ile temasta olan diğer cisimlere bu yolla ısı geçişi olabilir.

1.4.3. Konveksiyon (Hava Hareketi)
Konveksiyon, sıcaklığın deri yolu ile havaya aktarıldıktan sonra hava akımı yolu ile
kaybedilmesidir. Sıcaklık önce kondüksiyon yolu ile havaya yayılır, sonra hava akımı ile
uzaklaştırılır. Hava hareketi ile sıcaklık kaybı normal şartlarda % 4’tür. Ortam havası ne
kadar cereyanlı ise bu yolla kayıp o kadar fazla olur. Bunun aksi söz konusu ise, örneğin bir
küvez içinde hava akımı olmadığı için bu yolla kayıp minimaldir.

1.4.4. Evaporasyon (Buharlaşma)
Sıcaklık kaybı, vücudun sıvı kaybı ile olur. Vücut deriden terleme ve akciğerlerden
solunum sırasında nem ile ısı kaybeder. Deriden ve akciğerlerden fark edilmeden buharlaşan
su miktarı günde 600 ml.yi bulur. Çevre ısısının yüksek olduğu durumlarda vücut sıcaklığı
diğer yollarla kaybedilmez, hatta artar. Çevre ısısı vücut sıcaklığından fazla ise vücut
sıcaklığı evaporasyon yolu ile kaybedilir. Vücut terleyerek ısı kaybeder.

1.5. Yaşam Bulgularını Etkileyen Faktörlerin Vücut Isısına Etkileri
Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, günlük döngü, emosyonel durum, çevre ve ilaçlar gibi
yaşamsal bulguları etkileyen faktörlerin vücut ısısı üzerine etkileri aşağıda sıralanmıştır:






Yenidoğan çevresel faktörlerden daha fazla etkilenir.
Yaşlıların vücut sıcaklığı, erişkinlere göre daha düşüktür.
Hormonal faktörler nedeniyle, kadınların vücut sıcaklığı erkeklere göre daha
değişkendir.
Ovülasyonda vücut sıcaklığı düşük seyrederken ovülasyon sonrası hafifçe
yükselir.
Troid bezinden salgılana tiroksin ve triyodotironin hormonları metabolizmayı
arttırarak vücut ısınının artmasına neden olur.
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Kas çalışması sonucu metabolizma hızlanır, ısı üretimi artar.
Kas çalışması aynı zamanda titremeyi etkiler. Vücut ısısı çok düşerse titreme ile
düzenlenir.
Sabah erken saatlerde vücut ısıs düşüktür, gün içinde yavaş yavaş yükselir.
Beslenme ve fiziksel aktivite, metabolizma hızını etkiler.
Stresli ve gerilimli durumlarda sempatik sinir sistemi uyarılarak epinefrin,
norepinefrin yapımı artar ve metabolizma hızlanır. Böylece ısı üretimi artar.
Havanın sıcak ya da soğuk olması vücut sıcaklığını etkiler.
Antipretikler vücut ısısını düşürür.
Uzun süre sıcağa maruz kalma (döküm işinde çalışma vs.) vücut ısısını arttırır.

1.6. Vücut Isısının Sınıflandırılması
Vücudun iç ısısı

37,6 C’dir. Bu nedenle vücut ısısının normal değerleri bölgeye

göre değişir. Erişkin bir insanda ortalama oral vücut ısısı 37 C, rektal ısı 37,5 C ve aksiller
ısı 36,5 C’dir. Vücut ısısının ortalama değerlerden 0,3–0,6 C sapma gösterebilir.
Yenidoğan ve çocuklarda vücut ısısı yetişkinlerden daha yüksektir. Bu durum normal kabul
edilir.

1.6.1. Hipotermi (Vücut Isısının Düşmesi)
Vücut ısısının normal değerler altına düşmesine hipotermi denir. Uzun süre aşırı
soğuğa maruz kalma, uzun süreli hareketsiz kalma, kan dolaşımının bozulması, ısı üretiminin
yetersiz kalması, hipotalamusta ısı ayar termostatının hasar görmesi sonucu beden ısısı
düşebilir. Kısa süreli olursa vücut bu duruma dayanabilir. Ancak bu olumsuzluk uzun süreli
olursa iç organların (kalp, beyin, akciğer) sıcaklığı 35 C’nin altında düşer. Hipotermi
belirtileri ortaya çıkar.
Hipotermi bazı durumlarda tedavi amacı ile yapay olarak geliştirilebilir. Yapay
hipotermi kalp cerrahisinde metabolizmayı yavaşlatarak oksijen ihtiyacını azaltmak amacı ile
kullanılır. Diğer bazı girişimlerde de genel ya da lokal olarak kullanılabilir (Örneğin beyin
ameliyatları).
Hipotermi hafif, orta ve ağır olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkabilir:


Hafif hipotermide iç ısı 35–32 C’ dir. Bu duruma bağlı olarak yüzeyel sıcaklık
düşmüştür. Bireyde şu bulgular gözlenir:






Üşüme titreme görülür,
Ciltte soğukluk, solukluk görülür,
Dalgınlık meydana gelir,
Kas işlevi azalır,
Metabolizma yavaşlar.
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Orta hipotermide iç ısı 32–26 C’ ye düşmüştür. Bireyde şu belirti ve bulgular
gözlenir:







Titreme durmuştur,
Kişi uyku halindedir,
Nabız sayısı azalır,
Fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar yavaşlar.

Ağır hipotermide iç ısı 26 C’nin altındadır. Bireyde şu belirti ve bulgular
gözlenir:





Nabız, bradikardi ve ritim bozuklukları görülür.
Solunum yavaşlamıştır.
Koma görülür.
İç ısı 25°C’nin altına düştüğünde kalp durur ve ölüm gerçekleşir.

1.6.2. Hipertermi (Vücut Isısının Yükselmesi)
Vücut ısısı alınan bölgelere göre normal değerlerin üzerine çıkmasına hipertermi
(preksia) denir. Isı ayar noktasını etkileyen toksik maddeler ya da beyin tümörleri dengeyi
bozar. Birçok proteinin yıkım ürünleri, bakterilerin salgıladığı toksinler ayar noktasının
yükselmesine -nadiren de olsa- düşmesine neden olur. Yüksek ateş birçok hastalığın
belirtisidir. Hipertermide aşağıdaki belirti ve bulgular gözlenir.









Ateş yükselmeye başlarken kişide üşüme, titreme, poliereksiyon görülür.
Vazokonstriksiyona bağlı olarak deride soğukluk, solukluk, nabız sayısında,
solunum sayı ve derinliğinde artma görülür,
Ateş yükseldikten sonra deri ısınır, vazodilatasyona bağlı olarak deride
kızarıklık gelişir. Hastada susama, huzursuzluk, iştahsızlık, yorgunluk, kas ve
baş ağrısı, halsizlik görülür. Bulantı, kusma olabilir.
Ateş 40,5°C’nin üstüne çıktığında deliryum ve konvülziyon görülebilir.
Vücut ısısının 41°C’ye yükselmesi durumuna hiperpreksi denir.
Vücut ısısı 42°C’ye yükseldiğinde beyindeki sinir hücrelerinin çoğu ölür.
Vücut ısısı nadiren 44°C’ye yükselir. Bu değere yükseldiğinde solunum
merkezi hasar görür ve solunum durur. Tablo ölümle sonuçlanır.

1.6.3. Ateş Tipleri
Bütün ateşli hastalıkların gidişinde üç devre vardır:




Ateşin yükselme devresi (stadium incrementi)
Ateşin devamlı olduğu devre (fastigium)
Ateşin düşme devresi (stadium decrement)
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Vücut sıcaklığının yükselmesi ve düşmesi farklı tiplerde ortaya çıkar.


İntermittent (Aralıklı) Ateş: Vücut ısısı gün içinde yüksek ve normal
değerde ölçülür. Değerler dönemler halinde birbirini düzenli olarak takip
eder. Vücut ısısı günde en az iki defa normal değerde ölçülür. Genellikle
sabah erken saatlerde düşük, akşamüstü ve gece en yüksek seviyededir.
Enfeksiyon hastalıklarında görülen ateş tipidir.

Şekil 1.4: İntermittent (aralıklı) ateş



Remittent (Dalgalı) Ateş: Vücut ısısında 24 saat boyunca 2°C’den daha
fazla düzensiz dalgalanma (iniş-çıkış) görülür. Ancak dalgalanmalar
sırasında vücut ısısı sürekli yüksektir. Normal değere düşmez.

Şekil 1.5: Remittent (dalgalı) ateş



Constant (Sürekli) Ateş: Vücut ısısı sürekli yüksektir, normal değere
düşmez. Gün içerisindeki ölçümlerde ısı farkı 2°C’nin altındadır. Sabah
ve akşam saatleri arasındaki ısı farkı ise 1°C’den azdır.

Şekil 1.6: Constant (sürekli) ateş





Relapsing (tekrarlayan) Ateş: Vücut sıcaklığı birkaç gün ateşsiz devam
eder, daha sonra ateş tekrar yükselir.
Ondülans Ateş: Vücut sıcaklığı birkaç gün içerisinde yavaş yavaş
yükselir. Bir süre yüksek kalır. Daha sonra birkaç gün içerisinde yavaş
yavaş düşer.
İnvers (ters) Ateş: Vücut ısısı sabah saatlerinde daha yüksek akşam
saatlerinde daha düşük olur.
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Şekil 1.7: İnvers (ters) ateş



Krizis (crisis) Ateş: Isının aniden düşmesidir. Isı üşüme veya titreme ile
birlikte birden bire düşer. Krizis ateş çeşidine promonide rastlanır.
Yüksek ateş bir kaç gün devam edebilir. Titreme ile aniden düşer.

Şekil 1.8: Krizis (Crisis) ateş



Lizis Ateş: Isının yavaş yavaş düşmesidir. Lizis tipi ateş, tifonun 2.
haftasında yavaş yavaş düşerek normale döner.

Şekil 1.9: Lizis ateş

1.7. Vücut Isısının Ölçülmesinde Kullanılan Termometre Tipleri
Vücut ısısının ölçülmesinde farklı tipte termometreler kullanılır. Termometrenin tipi
hastanın sağlık durumuna, yaşına, kurumun politikasına göre değişir. Aşağıda cıvalı cam
termometreler, elektronik termometreler, tek kullanımlık termometreler ve timpanik
membran termometreleri tanıtılacaktır.

1.7.1. Cam Termometre
En yaygın olarak kullanılan termometre tipidir. Oral, aksiller, rektal kullanım için
farklı çeşitleri bulunur. Termometre 3 bölümden oluşur. Balon ya da hazne denilen bölümde
sıvı cıva vardır. Sıvı cıvanın vücut sıcaklığına göre yükseldiği bölüme sütun denir. Sütun ile
haznenin birleştiği yerde sütun incelmiş haldedir. Bu bölüm boğum ismini alır.
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Termometrenin üzerinde 32–43°C arasındaki değerleri kapsayan ölçekli bölümü ise
silindir veya gövde olarak adlandırılır. Hazne bölümü deri ya da mukoza ile temas ettiğinde,
içerisindeki cıva, deri ya da mukozanın sıcaklığı ile genleşerek sütunda ilerlemeye başlar
Vücut sıcaklığı değerine ulaşıldığında cıva artık daha fazla genleşemeyeceği için sütunda
sabitleşir ve hazneya geri dönemez. Çünkü sütunun hazne ile birleştiği yerde boğum
bulunmaktadır. Boğum, ısı enerjisi ile genleşen cıvanın oluşan basınç nedeniyle sütunda
ilerlemesine olanak verirken cıvanın sütundan tekrar hazneya dönmesine engel olur. Bu
nedenle cıvanın hazneye geri döndürülebilmesi için termometrenin kuvvetlice silkelenmesi
gerekir. Cam olmasından dolayı kırılma riski yüksektir bu nedenle insan sağlığı ve çevre için
tehdit oluşturabilir. Nazokomiyal enfeksiyonu önleyebilmek için cam termometrelerin kişiye
ait olması ve her kullanımdan sonra kuru olarak kılıfında saklanması önerilmektedir.
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1

2

3

1. Hazne
2. Boğum
3. Silindir
4. Sütun
5. Koruyucu Kılıf

4

Fotoğraf 1.1: Cam termometre

1.7.2. Elektronik Termometre
Elektronik termometre ısıya duyarlı alıcıları olan pille çalışan termometre tipidir. Oral,
rektal kullanım için iki ayrı biçimde üretilmiş, güvenilir bir ölçüm aracıdır. Sıcaklık vücut
ısısına ulaşınca sinyal verir ve vücut ısısı değeri göstergeden okunur. Ölçüm işlemi 1, 2
dakikada tamamlanır. Kullanımı son derece kolaydır.
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Fotoğraf 1.2: Elektronik termometre

1.7.3. Disposible (Tek Kullanımlık) Termometre
Son yıllarda yaygın olarak kullanılan termometredir. Plastikten yapılmış, ince,
üzerinde sıcaklık alıcıları bulunan ölçme aracıdır. Alıcılar sıcaklığa göre renk değiştirir.
Termometre ölçüm yapılacak bölgeye yapıştırılır. 1–3 dakika beklenir. Renk değiştiren
alıcılar sayılır. Bir kez kullanıldıktan sonra ikinci kez asla kullanılmaz. Güneş ışınlarından,
ısı kaynaklarından uzak bir yerde 30°C’nin altında saklanmalı, ateş ölçen kişinin cildi ile
temas ettirilmemelidir. Tek kullanım olması nedeni ile enfeksiyon geçişinin önlenmesinde
etkilidir.

Fotoğraf 1.3: Disposible termometre

1.7.4. Timpanik Membran Termometreleri
Timpanik membran termometreleri otoskoba benzeyen ve pille çalışan
termometrelerdir. Ölçüm yapmadan önce alıcı üzerine tek kullanımlık plastik kılıf
yerleştirilir. Alıcı diş kulağın 1/3’lük kısmı yerleştirilir. 1–2 saniye içinde ölçüm tamamlanır
ve alet sinyal verir. Ekranda görülen değer kaydedilir. Alıcıları hassastır. Sık sık
kalibrasyonlarının yapılması gerekir.

Fotoğraf 1.4: Timpanik termometre
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1.8. Vücut Isısının Ölçüldüğü Bölgeler
Vücut ısısı vücudun değişik bölgelerinden ölçülür ve ölçüldüğü bölgeye göre normal
vücut ısısı değeri değişir. Ölçüm yapılan her bölgenin kendine göre üstünlükleri ve
sakıncaları vardır. Vücut ısısını tesbit etmede kullanılan vücut bölgeleri şunlardır.





Aksiller yol (koltuk altı)
Oral yol (ağız yolu)
Rektal yol (makat)
Timpanik yol (kulak zarı)
YAŞ GRUBU

1.SEÇENEK

2.SEÇENEK

3.SEÇENEK

Yenidoğan

Koltuk Altı

Rektal

---

1 yaş–5 yaş

Rektal

Koltuk Altı

---

6 yaş ve üzeri

Oral

Kulaktan

Koltuk Altı

Tablo 1.4: Vücut ısısını ölçmede yaşlara göre önerilen vücut bölgeleri

Bölgeler

Normal değerler

Ölçüm Süresi

Oral

36.5–37.5 °C

3–5 dak.

Rektal

37–38°C

2–4 dak.

Aksiller

36–37°C

5–10 dak.

Timpanik

36.5–37.5°C

1–2 saniye

Tablo 1.5: Bölgelere göre normal değerler ve ölçüm süreleri

1.9. Aksiller Yol İle Vücut Isısı Ölçümü
Vücut ısısı ölçümünde en sık olarak kullanılan bölge aksiller yoldur. Enfeksiyon
taşıma riski düşük olduğu için güvenilir bir yoldur. Oral ve rektal yolla vücut ısısı
ölçülemeyen hastalarda kullanılır. Aksiller yolla elde edilen vücut ısı değeri, oral ve rektal
yola oranla daha düşüktür. Çünkü koltuk altı hem dışa açık bir bölgedir hem de
damarlanması dilaltı ve rektal bölge mukozasına göre daha azdır. Preoperatif dönemde hasta
hazırlığında ve postoperatif dönemde hasta takibinde, hastanın vücut ısısının belirlenmesinde
engel bir durum olmadıkça aksiller yol kullanılır.
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1.9.1. Aksiller Yoldan Vücut Isısını Ölçme Tekniği


















Eldiven giyilir.
Malzemeler hazırlanarak (tedavi tepsisi içinde cıvalı termometre, pamuk
tampon, antiseptik solüsyon, böbrek küvet, kalem, saat) hastanın bulunduğu
yere gidilir.
Hastaya yapılacak uygulama hakkında bilgi verilir.
Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir ve kolay ulaşabilecek bir yere
yerleştirilir.
Uygulama yapılacak ortam hazırlanır.
Hastanın aksiller bölgesi değerlendirilir.
Hastaya pozisyon verilir.
Termometre kılıfından çıkarılır, cıvasız bölümden tutularak alınır.
Dezenfektanlı pamukla uç taraftan hazneye doğru silinir.
Cıva seviyesi kontrol edilir ve 35°C’nin altına düşürülür.
Derece, cıvalı bölüm koltuk altına gelecek şekilde yerleştirilir.
Ön kol ve bilek, karın üst bölgesine gelecek biçimde hastaya pozisyon verilir.
5-10 dakika beklendikten sonra derece alınır.
Göz düzleminde tutularak derece okunur.
Termometre tekrar 35°C’nin altına düşürülür.
Termometrenin mekanik temizliği yapılarak kurulanır ve koruyucu kılıfına
konulur.
Ölçüm sonucu ilgili yerlere kaydedilir.

1.9.2. Aksiller Yoldan Vücut Isısı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar












Ölçümler hastalara ait kişisel termometreler ile yapılmalıdır.
Termometreler koruyucu kılıf içerisinde saklanmalıdır.
Derece kavanozu vs. antiseptik solüsyon içerisinde bekletilmemelidir.
Hasta çok zayıf ise aksiller yol tercih edilmemelidir.
Koltuk altında yara, enfeksiyon varsa ölçüm alanı değiştirilmelidir.
Termometre çamaşırlar arasına sıkışmamalıdır.
Termometre koltuk altına yerleştirilirken hazne kısmı deriye temas
ettirilmelidir.
5 dakikadan az, 10 dakikadan fazla süre bekletilmemelidir.
Vücut ısısı ölçümü yapılırken hasta ayakta olmamalıdır.
Ölçüm yapılırken koltuk altı terli olmamalıdır.
Koltuk altı silme işlemi tampone edilerek (dokunarak) gerçekleştirilmelidir.
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Resim 1.5: Aksiller yoldan vücut sısı ölçümü
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aksiller yoldan vücut ısısını ölçünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri hazırlayınız (tedavi tepsisi
içinde cıvalı termometre, pamuk tampon,
antiseptik solüsyon, böbrek küvet, kalem,
saat, eldiven)
 Malzemeleri
hazırlamalısınız.

eksiksiz

 Eldiven giyiniz.

 Hastaya uygulama hakkında bilgi veriniz.

 Uygulama
almalısınız.

 Malzemeler için uygun bir alan seçiniz.

 Malzemeleri kolay ulaşılabilecek bir
yere koymalısınız.

 Uygulama yapılacak ortamı hazırlayınız.

 Açık kapı veya pencere varsa
kapatmalısınız.
 Yatak etrafında perde veya paravan
varsa çekmelisiniz.
 Hastanın
mahremiyetinin
korunmasına dikkat etmelisiniz.

 Hastanın aksiller bölgesini değerlendiriniz.

 Koltuk altını enfeksiyon veya yara
varlığı
yönünden
dikkatle
incelemelisiniz.
 Hasta çok zayıf ise ölçüm alanı
değiştirlmelisiniz.
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için

hastadan

izin

 Hastaya, durumuna uygun olarak
sırtüstü
veya
yatar
pozisyon
vermelisiniz.

 Hastaya uygun pozisyon veriniz.
 Termometreyi kılıfından çıkarınız.

 Termometreyi dezenfektan
pamuk tamponla siliniz.

 Termometreyi cıvasız arka kısımdan
tutarak çıkarmalısınız.
 Cıvalı bölümle temas etmemeye
dikkat etmelisiniz.
 Mevcut
ise
disposible
(tek
kullanımlık)
dereceler
tercih
etmelisiniz.

solüsyonlu

 Termometre
koruyucu
kılıftan
çıkarılmış ise arka kısımdan cıvalı
kısma doğru silmelisiniz.

 Termometreyi göz hizasında yatay tutarak,
cıva seviyesini kontrol ediniz.
 Rahat görebilmek için termometreyi
baş ve işaret parmaklarınızın
arasında hafifçe öne, arkaya doğru
haraket ettirmelisiniz.

baş
ve
işaret
 Termometrenin cıva seviyesini 35°C’nin  Termometreyi
parmaklarınız
ile
sıkıca
tutularak
altına düşürünüz.
yukarı,
aşağı
kuvvetlice
sallamalısınız.
 Sallama
hareketini
bilekten
yapmalısınız.
 Hatalı ölçümlere engel olmak için
cıva seviyesi mutlaka 35°C’nin altına
düşürmelisiniz.
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 Koltuk altı terli ise mutlaka
kurulamalısınız.
 Kurulama işlemini sürtme şeklinde
 Cıvalı bölüm koltuk altında olacak şekilde
değil dokunma şeklinde yapmalısınız.
termometreyi yerleştiriniz.
 Termometrenin cıvalı ya da alıcı olan
bölümünün deriye temas etmesine
dikkat etmelisiniz.
 Termometreyi yerleştirdikten sonra ön kol
 Koltuk altından derecenin düşmesine
ve bilek karın üst bölgesine gelecek şekilde
ve kaymasına olmalısınız.
hastaya pozisyon veriniz.
 5-10
dakika
bekledikten
termometreyi alınız.

sonra

 Belirtilen zamanlara uymalısınız.

 Cıvanın yükseldiği noktayı daha net
görebilmek
için
termometreyi
parmaklarınızın arasında hafifçe
döndürmelisiniz.
 Termometreyi
baş
ve
işaret
parmaklarınız ile sıkıca tutularak
 Termometrenin cıva seviyesini yeniden
yukarı,
aşağı
kuvvetlice
35°C’nin altına düşürünüz
sallamalısınız.
 Sallama
hareketini
bilekten
yapmalısınız.
 Termometreyi sabunlu ılık su ile
yıkayarak durulamalısınız.
 Termometrenin
mekanik
temizliğini
yaparak özel kılıfına yerleştiriniz.
 Temizlik işleminden sonra mutlaka
kurulamalısınız.
 Termometreyi göz düzlemine paralel olarak
tutarak yükseldiği noktayı okuyunuz.

 Malzemeleri ortamdan uzaklaştırınız.

 Atılacak malzemeler uygun biçimde
atılmalıdır.

 Eldivenleri çıkararak ellerinizi yıkayınız.

 Eldivenler nonsteril eldiven çıkarma
tekniğine
uygun
olarak
çıkarmalısınız.
 Ellerinizi el yıkama talimatına uygun
olarak yıkamalısınız.

 Ölçüm sonucunu ilgili yerlere kaydediniz.
 Mutlaka
ölçüm
bölgesi
belirtmelisiniz.
 Kayıt
işlemini
zamanında
yapmalısınız.
 Derece kâğıdına kayıt edilecekse
mutlaka mavi kalem kullanmalısınız.

21

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

Vücut ısısı derece kâğıdına işlenirken hangi renk kalemle işlenmelidir?
A) Mavi

2.

B) Kırmızı

C) Yeşil

D) Siyah

E) Sarı

Aşağıdaki vücut ısısı değerlerinden hangisi hiperpireksi olarak değerlendirilir?
A) 37oC

B) 41oC

C) 40oC

D) 39 oC

E) 38oC

3.

Yukarıda verilen grafikteki ateş tipi hangi şeçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Relapsing
B) İnvers (ters) ateş
C) Ondülans ateş
D) Lizis
E) İntermittent

4.

Aksiller yoldan vücut ısısı ölçümünde termometre aksiller bölgede ne kadar süre ile
bekletilmelidir?
A) 1–2 saniye
B) 15 dakika
C) 5–10 dakika
D) 2-3 dakika
E) 1–2 dakika

5.

Aşağıda verilen ifadelerden hangi yanlıştır?
A) Termometrenin üzerinde 32–43°C arasındaki değerleri kapsayan ölçekli bölümüne
silindir adı verilir.
B) Termometreler, içerisinde antiseptik solüsyon bulunan derece kavanozları
içerisinde saklanmalıdır.
C) Cam termometreler en fazla kullanılan termometre tipidir.
D) Cam termometrelerin nazokomiyal enfeksiyonları önlemek için kişiye ait olması
gerekir.
E) Timpanik membran dereceleri 1–2 saniye içerisinde sonuç verirler.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Hastanın en kısa sürede ve tekniğine uygun olarak oral yoldan vücut ısısını
ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Oral yoldan vücut ısısı ölçümünde ortaya çıkabilecek olumsuzlukları araştırarak sınıfta
arkadaşlarınızla tartışınız.

2. ORAL YOLDAN VÜCUT ISISI ÖLÇÜMÜ
Vücut ısısı ölçümünde sıklıkla kullanılan bir yoldur. Dilaltı bölgesindeki kan
damarları yüzeye yakın olduğu için doğru ve çabuk değer verir. Ancak bu yolun
kullanılabilmesi için bireyin bilincinin yerinde olması gerekir. Bilinç yerinde olmazsa
termometreyi ısırabilir. Bu yolla ısı alındığında derecenin dilaltında kalış süresi 3–5
dakikadır. Hastalıktan iyileşme halinde; rektum rahatsızlıklarında, doğum ve jinekolojik
hastalıklarda oral yol kullanılır.
Vücut ısısının oral yolla ölçülebilmesi için her hastanın kendine ait termometresinin
olması gerekir. Bu şekilde hastadan hastaya enfeksiyon taşınma riski ortadan kalkar. Oral
yolla alınan ortalama vücut sıcaklığının değeri 37°C dir.
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği adı altında,
09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 17. Maddesindeki
uyarı sistemi ile ilgili hükümler yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre; civalı
termometreler (beden dereceleri) hastalar, sağlık personeli, okul laboratuvarlarında bulunan
öğrenci ve öğretmenler ile üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliği açısından tehlike
oluşturmaktadır. Mümkünse elektronik termometrelerin tercih edilmesi, değilse de civalı
termometrelerin okul laboratuarlarında öğretmen gözetiminde ve dikkatli kullanılması
gerekmektedir.

2.1. Oral Yolla Vücut Isısı Ölçme Tekniği






Malzemeler hazırlanır (tedavi tepsisi içinde cıvalı termometre, pamuk tampon,
antiseptik solüsyon, böbrek küvet, kalem, saat).
Eldiven giyilir.
Hastaya işlem ile ilgili bilgi verilir.
Termometre koruyucu kılıfından cıvasız kısmından tutularak çıkarılır.
Dezenfektanlı pamukla arka kısımdan cıvalı bölüme doğru silinir.
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Termometre göz hizasında yatay olarak tutularak cıva seviyesi kontrol edilir.
Termometrenin cıva seviyesi 35°C’nin altına düşürülür.
Hastaya oturur ya da yatar pozisyon verilir.
Termometrenin hazne kısmı hastanın ağzından dilaltına sağ ya da sol boşluğa
yerleştirilir.
Ölçüm süresince hastanın dudaklarının kapalı olması sağlanır.
Termometre 3-5 dakika beklendikten sonra alınır.
Pamukla uç kısımdan hazneye doğru silinir.
Termometre göz düzlemine paralel tutulur. Cıvalı sütun görülene kadar baş ve
işaret parmakları arasında tutularak çevrilir. Sütun içindeki cıvanın seviyesi
okunarak kaydedilir
Termometrenin cıva seviyesi düşürülür.
Termometre sabunlu su ile yıkanır, durulanır ve kurulanarak kabına konur.

Fotoğraf 2.1: Aksiller yoldan vücut ısısı ölçümü

2.2. Oral Yolla Vücut Isısı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar
Oral yolla vücut ısısı ölçümünde aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.


Isı ölçümü sırasında derecenin kırılması halinde kesinlikle civa ile temas
edilmemesi, civanın koruyucu eldivenle ve bir fırça yardımı ile ağzı sıkı bir
kaba konulması, kalan artıkların ise civayı absorbe eden çeşitli kimyasallar ile
temizlenmesi, civa konulan kabın da tehlikeli atık olarak imhaya gönderilmesi
ve ortamın havalandırılması gerekmektedir. Civayla temas eden kişilerin Sağlık
Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı bünyesindeki Ulusal
Zehir Danışma Merkezine başvurmaları sağlanmalıdır.
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Termometre 3 dakikadan az, 5 dakikadan fazla bekletilmemelidir.
Ağzın tamamen kapalı olmasına dikkat edilmelidir.
Ölçüm sırasında mutlaka hastanın kişisel termometresi kullanılmalıdır.
Bilinçsiz hastalarda, bebek ve çocuklarda oral ölçüm yapılmamalıdır.
Ağızdan solunum yapanlar ile oksijen tedavisi alanlarda bu yol
kullanılmamalıdır.
Ağız ve burun ameliyatı olanlar ve ağız enfeksiyonu olanlarda oral ölçüm
yapılmamalıdır.
Sıcak-soğuk yiyecek-içecek alanlarda ya da sigara kullananlarda ve sakız
çiğneyenlerde 30 dakika sonra ölçüm yapılmalıdır.
Konvülsiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Mental geriliği olan ya da sinirli olan kişilerde kullanılmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Oral yoldan vücut ısısını ölçünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri hazırlayınız.

 Malzemeleri eksiksiz hazırlamalısınız.

 Eldiven giyiniz.

 Hastaya
veriniz.

uygulama

hakkında

bilgi

 Uygulama için hastadan izin almalısınız.

 Malzemeler için uygun bir alan seçiniz.

 Malzemeler kolay ulaşılabilecek bir yere
koymalısınız.

 Hastanın ağız içini değerlendiriniz.

 Ağız içinde yara veya ölçüm yapmaya
engel herhangi bir durum varsa başka bir
ölçüm yöntemi seçmelisiniz.
 Hastanın ağzında yiyecek artığı olup
olmadığına bakmalısınız.

 Hastaya uygun pozisyon veriniz.

 Hastanın durumuna uygun olarak sırtüstü
yatar veya oturur pozisyon vermelisiniz.

 Termometreyi kılıfından çıkarınız.

 Termometreyi cıvasız arka kısımdan
tutarak çıkartmalısınız.
 Cıvalı bölümle temas etmemeye dikkat
etmelisiniz.
 Mevcut ise disposible (tek kullanımlık)
dereceler tercih etmelisiniz.

 Termometreyi
dezenfektan
ıslatılmış pamuk tamponla siliniz.

ile  Termometreyi arka kısmından
kısma doğru silmelisiniz.

 Termometreyi göz hizasında yatay
tutarak, cıva seviyesini kontrol ediniz.

cıvalı

 Rahat görebilmek için termometreyi baş
ve işaret parmaklarınızın arasında hafifçe
öne, arkaya doğru haraket ettirilmelisiniz.
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 Termometrenin
cıva
35°C’nin altına düşürünüz.

 Termometreyi baş ve işaret parmaklarınız
ile sıkıca tutularak yukarı aşağı
kuvvetlice sallanmalısınız.
seviyesini
 Sallama hareketini bilekten yapmalısınız.
 Hatalı ölçümlere engel olmak için cıva
seviyesi
mutlaka
35°C’nin
altına
düşürmelisiniz.

 Hastanın ağzını açmasını sağlayarak
 Termometreyi hastanın dilinin alt sağ
termometreyi cıvalı bölüm dilin altına
veya sol yanına yerleştirmelisiniz.
gelecek şekilde ağız içine yerleştiriniz.

 Hastaya termometreyi sıkıca tutacak
şekilde
dudaklarını
kapatmasını
söyleyiniz.

 3–5
dakika
bekledikten
termometreyi alınız.

sonra

Hatalı ölçümlere yol açmamak için işlem
sırasında hastanın ağzını tamamen kapalı
tutmasını sağlamalısınız.
Hastayı dereceyi ısırmaması konusunda
uyarmalısınız.

 Hatalı ölçümlere engel olmak için 3
dakikadan az, 5 dakikadan fazla
bekletmemelisiniz.

 Termometreyi parmaklarla tutulan
yerden cıvalı kısma doğru pamuk
tampon ile siliniz.
 Silme
işeminde
kullanmalısınız.

 Termometreyi göz düzlemine paralel
olarak tutarak yükseldiği noktayı
okuyunuz.

kuru

tampon

 Cıvanın yükseldiği noktayı daha net
görebilmek
için
termometreyi
parmakların
arasında
hafifçe
döndürmelisiniz.

 Termometreyi baş ve işaret parmaklarınız
ile sıkıca tuturak yukarı aşağı kuvvetlice
 Termometrenin cıva seviyesini tekrar
sallamalısınız.
35°C’nin altına düşürünüz.
 Sallama hareketini bilekten yapımalısınız.
 Termometrenin mekanik temizliğini
yaparak özel kılıfına yerleştiriniz.

 Termometreyi sabunlu ılık
yıkayarak durulamalısınız.
 Temizlik işleminden sonra
kurulama yapmalısınız.
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su

ile

mutlaka

 Malzemeleri ortamdan uzaklaştırınız.
 Eldivenleri
yıkayınız.

çıkararak

 Atılacak kullanılan malzemeleri uygun
biçimde atmalısınız.

 Eldivenleri nonsteril eldiven çıkarma
tekniğine uygun olarak çıkarmalısınız.
ellerinizi
 Ellerinizi, el yıkama talimatına uygun
olarak yıkamalısınız.

 Ölçüm sonucunu ilgili yerlere kayıt
ediniz.
 Mutlaka ölçüm bölgesini belirtmelisiniz.
 Kayıt işlemini zamanında yapmalısınız.
 Derece kâğıdına kayıt edilecekse mutlaka
siyah kalem kullanılmalıdır.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Sıcak soğuk yiyecek içecek alanlarda ya da sigara kullananlarda ve sakız
çiğneyenlerde .................sonra ölçüm yapılmalıdır.

2.

Oral yoldan ölçümlerde termometre ....... dakikadan az, ............ dakikadan fazla
bekletilmemelidir.

3.

Bilinçsiz hastalarda, .....................ve.................oral ölçüm yapılmamalıdır.

4.

Oral yolla alınan ortalama vücut sıcaklığının değeri ................. dir.

5.

Hastanın durumuna uygun olarak .................. veya .......................... pozisyon
verilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Hastanın en kısa sürede ve tekniğine uygun olarak rektal yoldan vücut sıcaklığını
ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Rektal vücut ısının
arkadaşlarınızla tartışınız.

alınamadığı

durumları

araştırarak

nedenlerini

sınıfta

3. REKTAL YOLDAN VÜCUT ISISI
ÖLÇÜMÜ
Oral ya da aksiller yolla vücut ısısı ölçülemeyen hastalarda, bebeklerde, çocuklarda,
bilinçsiz ve zayıf hastalarda vücut ısısı rektal yolla ölçülür. Özellikle bebeklerde sıklıkla
kullanılan bir yoldur. Yenidoğan bebeklerde termometrenin hazne kısmının rektum duvarını
perfore etme riski olduğu için vücut sıcaklığının aksiller yolla ölçülmesi önerilmektedir.

3.1. Rektal Yoldan Vücut Isısı Ölçme Tekniği















Malzemeler hazırlanır(tedavi tepsisi içinde cıvalı termometre, pamuk tampon,
dezenfektan solüsyon, böbrek küvet, kalem, saat, kayganlaştırıcı, antiseptikli
gazbezi veya havlu, kurulama havlusu).
Eldiven giyilir.
Hastaya işlem ile ilgili bilgi verilir.
Bebeklerde supin, yetişkinlerde lateral pozisyon verilir.
Termometre koruyucu kılıfından cıvasız kısmından tutularak çıkarılır.
Dezenfektanlı pamukla arka kısımdan cıvalı bölüme doğru silinir.
Termometre göz hizasında yatay olarak tutularak cıva seviyesi kontrol edilir.
Termometrenin cıva seviyesi 35°C’nin altına düşürülür.
Termometre kayganlaştırıcı ile yağlanır.
Az kullanılan el ile anüsü açığa çıkartmak için üst kalça hafifçe yukarıya
kaldırılır.
Termometre kendi etrafında ileri, geri hafifçe döndürülerek zorlamadan anüs
içine yavaşça ilerletilir.
2–4 dakika bekledikten sonra termometreyi alınır.
Termometre parmaklarla tutulan yerden cıvalı kısma doğru pamuk tampon ile
silinir.
Termometre göz düzlemine paralel tutulur. Cıvalı sütun görülene kadar baş ve
işaret parmakları arasında tutularak çevrilir.
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Sütun içindeki cıvanın seviyesi okunur.
Termometrenin cıva seviyesi tekrar düşürülür.
Termometre sabunlu su ile yıkanır, durulanır ve kurulanarak kabına konur.
Kayganlaştırıcı ve atıkları temizlemek için anal bölge silinir.
Eldivenler çıkartılarak eller yıkanır.
Ölçüm sonucu ilgili yerlere kaydedilir.

Resim 3.1: Rektal yoldan vücut ısısını ölçme tekniği

3.2. Rektal Yoldan Vücut Isısı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar










Rektum ameliyatı olanlarda, ishal ya da rektum ve perianal bölgede enfeksiyon
varlığında ölçüm yapılmamalıdır.
Defekasyondan hemen sonra rektal yoldan ölçüm yapılmamalıdır.
Bayanlarda menstruasyon döneminde rektal ısı yüksektir. Dikkatli olunmalıdır.
Rektal yolla vücut ısısı elektronik ya da dispossible termometre ile
ölçüldüğünde termometre, her birinin kendine özgü dispossible kılıflarına
yerleştirilerek rektuma yerleştirilmelidir.
Termometreyi rektuma daha kolay yerleştirebilmek için termometre cıvalı
kısmından itibaren kayganlaştırıcı yağlanmalıdır.
Elektronik termometre kullanılıyorsa kılıfı yağlanmamalıdır, aksi takdirde
yanlış ölçüm yapılır.
Rektal ölçüm için kullanılan termometrelerin rektal kısmı kısa ve yuvarlak
olmalıdır.
Ölçümün rektal yolla yapıldığı kayıt edilmelidir.
Rektum perforasyonu oluşmaması için termometre yetişkinlerde 3.5–3.8 cm.
çocuklarda 2–2.5 cm.’den fazla ilerletilmemelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Rektal yoldan vücut ısısını ölçünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri hazırlayınız(rektal yoldan
ölçüm yapılan termometre, eldiven,  Eksik malzeme bulunmamasına dikkat
antiseptikli mendil,
etmelisiniz.
 kurulama bezi, kalem, kayıt formu).

 Eldiven giyiniz.

 Hastaya uygulama hakkında bilgi veriniz.

 Uygulama
için
hastadan
izin
almalısınız.
 İşlemi kolaylaştırmak için hasta ile
işbirliği sağlamalısınız.

 Malzemeler için uygun bir alan seçiniz.

 Malzemeleri kolay ulaşılabileceğiniz
bir yere koymalısınız.

 Uygulama yapılacak ortamı hazırlayınız.

 Açık kapı veya pencere varsa
kapatmalısınız.
 Yatak etrafında perde veya paravan
varsa çekmelisiniz.
 Hastanın mahremiyetinin korunmasına
dikkat etmelisiniz.

 Hastaya uygun pozisyon veriniz.

 Yetişkinlerde sims pozisyonu (lateral
pozisyonda hastanın üst bacağı dizden
karına doğru fleksiyona getirilir.)
veriniz.
 Supine pozisyonunda, çocuk ve
yenidoğan
hastaların
bacaklarını
yukarı ve karına doğru kaldırmalısınız.
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 Mümkünse
hastanın
şahsi
termometresini kullanmayı tercih
etmelisiniz.
 Mevcut
ise
disposible
(tek
kullanımlık)
dereceler
tercih
etmelisiniz.
 Cıvalı termometrelerden balonu kısa
olan rektal termometreler tercih
etmelisiniz.
 Termometreyi cıvasız arka kısmından
tutarak çıkartmalısınız.
 Cıvalı bölümle temas etmemeye
dikkat etmelisiniz.

 Termometreyi kılıfından çıkarınız.

 Termometreyi % 70’lik alkol ile ıslatılmış  Termometreyi arka kısımdan cıvalı
pamuk tamponla siliniz.
kısma doğru silmelisiniz.

 Termometreyi göz hizasında yatay tutarak
cıva seviyesini kontrol ediniz.

 Rahat görebilmek için termometreyi
baş ve işaret parmaklarınızın arasında
hafifçe öne, arkaya doğru hareket
ettirmelisiniz.

 Termometreyi
baş
ve
işaret
parmaklarınızla ile sıkıca tutularak
yukarı, aşağı kuvvetlice sallamalısınız.
 Termometrenin cıva seviyesini 35°C’nin  Sallama
hareketini
bilekten
altına düşürünüz.
yapmalısınız.
 Hatalı ölçümlere engel olmak için cıva
seviyesi mutlaka 35°C’nin altına
düşürmelisiniz.
 Termometreyi
yağlayınız.

kayganlaştırıcı

ile
 Termometrenin sadece balon kısmını
yağlamalısınız.

 Hasta ile işbirliği sağlamalısınız.
 Az kullandığınız elinizle anüsü açığa
 Anal sfinkterin gevşemesini sağlamak
çıkartmak için üst kalçayı hafifçe yukarıya
için hastanın derin nefes alıp
kaldırınız.
vermesini söylemelisiz.
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 Termometreyi kendi etrafında ileri, geri
hafifçe döndürerek zorlamadan anüs içine
yavaşça ilerletiniz.

 2–4
dakika
bekledikten
termometreyi alınız.

sonra

 Termometreyi yetişkinlerde 3.5–3.8
cm.
 Çocuklarda 2–2.5 cm.
 Yenidoğanlarda 1.2 cm.
ilerletmelisiniz.

 Bilinçsiz hastalarda ve çocuklarda
termometrenin geri çıkmaması için,
bekleme süresince elle tutmalısınız.

 Termometreyi parmaklarla tutulan yerden
 Silme işlemini temizden kirliye doğru
cıvalı kısma doğru pamuk tampon ile
yapmalısınız.
siliniz.
 Termometreyi göz düzlemine paralel
olarak
tutarak
yükseldiği
noktayı
okuyunuz.

 Cıvanın yükseldiği noktayı daha net
görebilmek
için
termometreyi
parmaklarınızın
arasında
hafifçe
döndürmelisiniz.

 Termometreyi
baş
ve
işaret
parmaklarınız ile sıkıca tutularak
 Termometrenin cıva seviyesini tekrar
yukarı, aşağı kuvvetlice sallamalısınız.
35°C’nin altına düşürünüz.
 Sallama
hareketini
bilekten
yapmalısınız.
 Termometreyi sabunlu ılık su ile
yıkayarak durulamalısınız.
 Termometrenin
mekanik
temizliğini
yaparak özel kılıfına yerleştiriniz.
 Temizlik işleminden sonra mutlaka
kurulamalısınız.
 Kayganlaştırıcı ve atıkları temizlemek için  Temizlenme işlemini
anal bölgeyi siliniz.
şekilde yapmalısınız.

dikkatli

bir

 Malzemeleri ortamdan uzaklaştırınız.

 Atılacak kullanılan malzemeleri uygun
biçimde atmalısınız.

 Eldivenleri çıkararak ellerinizi yıkayınız.

 Eldivenleri nonsteril eldiven çıkarma
tekniğine
uygun
olarak
çıkartmalısınız.
 Ellerinizi, el yıkama talimatına uygun
olarak yıkamalısınız.
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 Ölçüm sonucunu ilgili yerlere kaydediniz.
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 Mutlaka
ölçüm
bölgesini
belirtmelisiniz.
 Kayıt
işlemini
zamanında
yapmalısınız.
 Derece kâğıdına kayıt yapacaksanız
siyah kalem kullanmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Bayanlarda menstruasyon döneminde rektal ısı düşüktür.

2.

( ) Yenidoğan bebeklerde termometrenin hazne kısmının rektum duvarını perfore
etme riski olduğu için vücut sıcaklığının aksiller yolla ölçülmesi önerilmektedir.

3.

( ) Rektal ölçüm için kullanılan termometrelerin rektal kısmı uzun ve düz olmalıdır.

4.

( ) Rektum perforasyonu oluşmaması için termometre yetişkinlerde 3.5–3.8 cm.
çocuklarda 2–2.5 cm.’den fazla ilerletilmemelidir.

5.

( ) Defekasyondan hemen sonra rektal yoldan ölçüm yapılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
En kısa sürede ve tekniğine uygun olarak timpanik yoldan vücut ısısını
ölçebileceksiniz

ARAŞTIRMA
Timpanik membran termometrelerinin diğer termometrelere göre avantajlarını
araştırınız.

4. TİMPANİK MEMBRAN YOLU İLE
VÜCUT ISISI ÖLÇÜMÜ
Termoregülatör merkezin ısısına en yakın ısı timpanik membrandan ölçülebilir. Kulak
zarından yayılan temel radyasyonu tesbit etme ilkesi ile çalışılan infrared termometreler kor
ısısını yansıtmada duyarlıdırlar. Diğer yöntemlere göre daha hızlı ve kolay uygulanan bir
yöntemdir. Kullanımı çok yaygın olmamakla birlikte hızlı sonuç verme avantajı sebebiyle
modern yoğun bakım ünitelerinde ve pediatri servislerinde daha fazla kullanılmaktadır.

4.1. Timpanik Membran Yolu ile Vücut Isısı Ölçme Tekniği
















Kullanılacak olan malzemeler hazırlanır (Timpanik termometre, termometre
probu, kalem, kayıt formu veya derece kağıdı).
Eldiven giyilir.
Hastaya yapılacak işlem açıklanır.
İşlemi yapmak için hastadan izin alınır.
Bireyin başı, bizden uzak tarafa yan döndürülür ve rahat bir pozisyon alması
sağlanır.
Termometre alınır ve şarj durumundan ölçüm durumuna getirilir.
Termometre probuna tek kullanımlık prob takılır.
Kulak yolunu düz hale getirmek için, yetişkinlerde ve çocuklarda kulak kepçesi
yukarı ve geri çekilir.
Timpanik termometre sapı çeneyi gösterecek şekilde kişinin kulağına yerleştir.
Kulak serbest bırakılır.
Prob ucu kulak kanalına oturtulduğunda sabit tutulur.
Elle tutulan kısımdaki ısı değerini okumayı başlatacak düğmeye basılır.
Aletin ekranında vücut sıcaklığı bilgisinin görünmesi beklenir. Genellikle 2 sn.
içinde cevap alınır ve sinyal sesi duyulur.
Alet kulaktan dikkatli bir şekilde alınır.
Alet üzerindeki vücut sıcaklığı değeri okunur.

37





Aletin prob ucunu çıkartan düğmeye basılır ve prob ucu atık kutusuna atılır.
Termometre yerine yerleştirilir başka ölçüm yapılmayacaksa ölçme
durumundan şarj durumuna getirilir.
Malzemeler kaldırılır.

Fotoğraf 4.1: Timpanik yoldan vücut ısısı ölçme tekniği

4.2. Timpanik Membran Yolu ile Vücut Isısı Ölçmede Dikkat
Edilecek Noktalar





Ölçüm sırasında tek kullanımlık problar kullanılmalıdır.
Tek kullanımlık problar takılırken kontamine edilmemelidir.
Prob, kulak kanalına doğru çok fazla itilmemelidir.
Bebeklerde kulak yolunu düz hale getirmek için kulak kepçesi yukarı ve geri
çekilmemelidir.

38

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tympanik yoldan vücut ısısını ölçünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Termometrenin
tek
kulanımlık
problarını
her
zaman
hazır
bulundurmalısınız.
 Temometrenin
pillerini
kontrol
etmelisiniz.
 Ellerinizi tıbbi el yıkama talimatına
uygun olarak yıkamalısınız.

 Kullanılacak malzemeleri hazırlayınız.

 Ellerinizi yıkayınız.
 Hastaya yapılacak işlemi açıklayınız.

 İşlem için hastadan izin almalısınız.

 Termometreye tek kullanımlık prob
takınız.
 Termometrenin ucunu prob kutusu
üzerindeki deliğe oturtarak problara
elinizi değdirilmeden takmalısınız.

 Hastaya pozisyon veriniz.

 Hastanın başını kendinizden ters tarafa
yan döndürmelisiniz.
 Kulak yolunu düz hale getirmek için,
kulak
kepçesi
yukarı
ve
geri
çekmelisiniz (bebekler hariç).

 Termometreyi kulak kanalı tam olarak
kapanana dek yavaşca yerleştirmelisiniz.
 Termometreyi hastanın dış kulak yoluna  Probu iç kulak yoluna doğru çok fazla
yerleştiriniz.
ittirmemelisiniz.
 Prob ucu kulak kanalına oturtulduğunda
sabit tutmalısınız.
 Termometrenin
üzerindeki
düğmesine basınız.

‘on-of’  Sonuç alabilmek için 2–3 saniye kadar
beklemelisiniz.

 Sinyal sesi duyulduğunda termometreyi  Termometreyi
kulak kanalından çıkartınız.
olmalısınız.
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çıkartırken

dikkatli

 Alet ekranındaki vücut sıcaklığı değerini
okuyunuz.

 Aletin prob çıkartma düğmesine basarak  Kullanılmış probu tıbbi atık kutusuna
kullanılmış probu çıkartınız.
atmalısınız.
 Termometreyi yerine yerleştiriniz.

 Ölçülen değeri kayıt ediniz.

 Edivenleri çıkarınız.

 Tekrar
ölçüm
yapmayacaksanız
termometreyi ölçme konumundan şarj
konumuna getirmelisiniz.
 Kayıtların zamanında tutulmasına dikkat
etmelisiniz.
 Timpanik membran yolu ile ölçüm
yaptığınızı belirtmelisiniz.
 Eldivenleri
atmalısınız.

uygun

 Mutlaka
ellerinizi
kurulamalısınız.
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atık

kutusuna
yıkayarak

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Termoregülatör merkezin ısısına en yakın ısı timpanik membrandan ölçülebilir.

2.

( ) İnfrared termometreler, kulak zarından yayılan radyasyonu tesbit etme ilkesi ile
çalışır.

3.

( ) Timpanik membran termometreleri prob kulak kanalına yerleştirdikten beş dakika
sonra sonuç verirler.

4.

( ) Bebeklerde kulak yolunu düz hale getirmek için kulak kepçesi yukarı ve geri
çekilmelidir.

5.

( )

Timpanik

membran

termometreleri

pediatri

servislerinde

sıklıkla

kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
AMAÇ
Hastanın nabzını tekniğine uygun olarak 30 (otuz) saniye süre ile radial arterden
sayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Kardiyovasküler hastalıklarındaki nabız durumlarını araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

5. RADİAL ARTERDEN NABIZ SAYIMI
Nabzın değerlendirilmesi tüm arterlerden yapılmakla birlikte en çok kullanılan yöntem
radial arterden nabzın değerlendirilmesidir. Aşağıda nabız ile ilgili genel kavramlara
değinildikten sonra, radial arterden nabız sayma tekniğine değinilecektir.

5.1. Nabız
Kalp, bildiğimiz gibi kanı atımlar halinde aralıklı olarak arteriyel sisteme pompalayan
bir organdır. Kalbin kasılmasını sağlayan uyarımlar sağ atriumda vena cava süperiorun
hemen altındaki sinoatrial nodülden çıkar. Sinoatrial nodülden çıkan uyarılar önce sağ
atriumdan başlamak üzere her iki atriuma yayılır. Uyaranlar önce atriumların sonra
ventriküllerin sistolüne (kasılmasına) neden olur. Atriumların ve ventriküllerin sistolden
sonra gevşemelerine ise ‘diyastol’ denir.
Kalbin her sistolü ile kan aorta atılırken oluşan basınç, dolaşım sistemindeki arter
duvarlarının genişlemesi ve kasılması ile dengelenmeye çalışılır. Arter duvarlarında aorttan
başlayan bu genişleme ve kasılmalar dalgalar halinde yayılarak arterlerin distal ucuna kadar
ulaşır. Yüzeysel arterler palpe edildiğinde (elle dokunarak) dalgalar halindeki bu atımlar
hissedilir. Hissedilen bu atımlara nabız denir.
Bir başka deyişle nabız, kalbin sol ventrikülünün sistolü ile aorta atılan kanın damar
duvarına yaptığı basıncın deri üzerinde palpasyonla hissedilmesidir. Nabız kalp hızının ve
ritminin göstergesidir. Nabız hızı 1 dakikadaki kalp vuruş hızıdır.

5.2. Nabzın Değerlendirilmesi
Vücudun fizyolojik durumu, hastalıkların fizyoloji üzerine etkisi hakkında bilgi veren
nabız; hız, ritim, volüm, simetrik alanlarda eşitliği açısından değerlendirilir.
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5.2.1. Nabız Hızı
Kalbin bir dakikada atım sayısıdır. Erişkinlerde istirahat halinde normal nabız hızı
dakikada 60–100 atımdır. Yaşı küçük olanların nabız sayısı daha hızlı iken yaş ilerledikçe
nabız sayısı azalır. Bu nedenle nabız değerlendirilirken kişinin yaşına göre nabız sayıları
bilinmelidir. Nabız sayısının erişkinler için dakikada 100’ün üzerinde olmasına taşikardi,
nabız sayısının erişkinler için dakikada 60’ın altında olmasına ise bradikardi denir.
Yaş
Yenidoğan
Bebekler
Okul Öncesi
Okul Çağı
Adölesan
Yetişkin

Nabız Hızı
Dk.
120–160
90–140
80–110
75–100
60–90
60–100

Ortalama
140
115
95
95
75
80

Tablo 5.1: Normal nabız hızları

Nabız hızı birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler;










Egzersiz: Fiziksel aktivitelerin artması ile kalp atım hızı artar.
Hipertermi: Yüksek ateş metabolik hızı arttırarak nabız hızını arttırır.
Hipotermi nabız hızını azaltır.
Akut ağrı ve anksiyete: Akut ağrı ve anksiyete sempatik uyarı oluşturur ve
nabzı artırır.
Kronik ve uzun süren ağrı: Uzun süren ve kronik ağrı parasempatik sistemi
uyarır ve nabız hızını yavaşlatır.
İlaçlar: Bazı ilaçlar nabız hızını etkiler. Örneğin dijital ve beta blokerler kalp
atım hızını azaltırken, atropin hızlandırır.
Yaş: Nabız hızı yenidoğandan puberte ve erişkine doğru azalır. Yenidoğanlarda
nabız sayısı dakikada 100–160 atım iken erişkinlerde 60–100 atımdır.
Metabolizma: Hipertroidizm ya da kordiomyopati gibi durumlar nabız hızını
artırır. Bunun yanı sıra hipotroidzm nabız hızını azaltabilir.
Kanama: Kan kaybı sempatik uyarım nedeniyle nabız hızını artırır.
Postural değişiklikler: Ayakta durma ya da oturma nabız hızını artırırken uzun
süre yatma nabız hızını azaltır.

5.2.2. Nabız Ritmi
Kalp atımları normalde birbirinin ardı sıra ve düzenli aralıklarla olur. Hissedilen kalp
atımları arasındaki süre düzenli ve birbirine eşittir. Buna regular (düzenli) nabız denir.
Atımlar arasındaki sürenin kısa veya uzun olması ya da bazı atımların alınmaması ritim
bozukluğu (aritmi ) olduğunu gösterir. Kalbin yaptığı zayıf atımlar perifere yansımadığında
periferik nabızda düzensizlik ortaya çıkar. Bu durumda radial nabız apikal nabıza göre düşük
çıkar. Bu farka defisit adı verilir.
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5.2.3. Nabız Hacmi (Dolgunluğu)
Sol ventrikülün her sistolünde perifere gönderilen kan miktarı nabzın dolgunluğunu
belirler. Nabzın dolgunluk derecesi sol ventrikülün sistol gücünü ifade eder. Normalde nabız
dolgundur ve kolay palpe edilir. Bazı durumlarda nabzın dolgunluğu değişir. Kan volümü
arttığında kanın arter duvarına yaptığı basınç artar, dolayısıyla nabız daha dolgun hissedilir.
Bu durma dolgun nabız denir. Örneğin ateşli hastalıklarda kan hacmi artar. Bazı durumlarda
nabız çok hızlanır ve zor palpe edilir. Parmakların hafif basıncı ile hissedilemez, bu nabız
türüne filiform (ipliksi) nabız denir. Bu durumda genellikle nabız sayısı 130’un üzerine
çıkar. Örneğin şok, kalp yetmezliğinde kanama ya da aşırı sıvı kaybı durumunda filiform
nabız görülür.

5.3. Nabız Alınan Arterler ve Değerlendirme Kriterleri










Radial arterler
Bracial arterler
Temporal arterler
Carotis arterler
Femoral arter
Dorsolis pedis arter
Popliteal arter
Posterior tibial arter
Ayrıca stetoskop kullanarak kalbin apexinden nabız alınır.

Şekil 5.1: Nabız alınan arterler
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Nabız Alınan Bölgeler ve Değerlendirme Kriterleri
Arter

Bölge

Değerlendirme Kriterleri

Başta temporal kemik
üzerinde, gözün yan
kısmında, şakaklardadır.

Çocuklarda nabız
değerlendirilmesinde
kullanılan uygun bir yerdir.

Boyunda sternokloido
mastoid kasının orta
kenarı boyunca uzanır.

Diğer bölgelerden nabız
alınamadığında, şok ve
kardiyak arrestte en uygun
bölgedir. Kalbe yakınlığı ve
büyük bir damar olduğu için
daha dolgundur.

Midklavikular hatta 4. ve
5. interkostal aralıkta
bulunur.

Kalp seslerinin
değerlendirilmesinde
kullanılan bölgedir.

Antikubital fossada,
biceps ve triceps
kaslarının arasında
bulunur.

Alt kol bölgesindeki
sirkülasyonun
değerlendirildiği ve tansiyon
arteriyelin ölçülmesi sırasında
stetoskopun yerleştirildiği
bölgedir.

Ön kolda bileğin iç
kısmında bulunur.

Periferik olarak nabız
özelliklerinin en kolay
belirlendiği ve en sık
kullanılan bölgedir.

Ön kolda, bileğin iç
kısmıda bulunur.

Ulnar bölgede kan dolaşımının
değerlendirilmesinde
kullanılır.

Temporal

Karotis

Apikal
Brakial

Radial

Ulnar
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Femoral

İngunial ligamentin
altında, symphysis pubis
ve anterior süperior
ilyaka ile spina arasında
bulunur.

Kardiyak arrest ve şokta nabız
özelliklerinin
değerlendirilmesinde, nabız
diğer bölgelerden
hissedilmediğinde bacakta kan
dolaşımının
değerlendirilmesinde
kullanılır.

Poplitial çukurda dizin
arkasında bulunur.

Alt bacak bölgesinde
dolaşımın
değerlendirilmesinde
kullanılır.

Her iki ayak bileğinin iç
yüzeyinde, medial
malleotus’un üstündedir.

Ayakta kan dolaşımının
değerlendirilmesinde
kullanılır.

Birinci ve ikinci ayak
parmağı ve ektansör
tendonun arasında
bulunur.

Ayakta kan dolaşımının
değerlendirilmesinde kullanılır

Poplitial

Posterior Tibia

DorsalisPedis

Tablo 5.2: Nabız alınan bölgeler ve değerlendirme ölçütleri

5.4. Radial Arterden Nabız Ölçümü
Periferik olarak nabız özelliklerinin en kolay belirlendiği arter radial arterdir.
Erişkinlerde en çok nabız alınan bölgedir. Çünkü radial arter daha kolay lokalize edilir ve
hissedilir.

5.4.1. Radial Arterden Nabız Ölçme Tekniği





Malzemeleri hazırlanır (saniye göstergeli saat, kalem, gözlem formu veya
derece kağıdı).
Eldiven giyilir.
Hastaya yapılacak işlem açıklanır.
Nabzı etkileyen faktörler açısından hasta değerlendirilir.
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Hastaya pozisyon verilir.
İşaret ve orta parmak uçları radial arter üzerine yerleştirilir.
Nabız atışlarını hissedinceye kadar parmak uçları radial arter üzerine bastırılır.
Hissedilen atımlar değerlendirilir.
Atımlar net olarak hissedildiğinde atımlar sayılmaya başlanır.
Gereken süre boyunca nabız sayıldıktan sonra işlem sonlandırılır
Bulgular kaydedilir.

Fotoğraf 5.1: Radial arterden nabız alma

5.4.2. Radial Arterden Nabız Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar






Atımların engellenmesine
neden olacak derecede
fazla
basınç
uygulanmamalıdır.
Hasta işlem öncesi yemek yememeli, sinirlenmiş ve egzersiz yapmış
olmamalıdır.
Oturur pozisyonda ölçüm yapılırken kol bir destek üzerine konulmalıdır.
Kolun üst kısmında sıkan giysiler varsa çıkartılmalıdır.
Atımların engellenmesine
neden olacak derecede
fazla
basınç
uygulanmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hastanın nabzını tekniğine uygun olarak 30 (otuz) saniye süre ile radial arterden
sayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Zaman
kaybının önlenmesi
için
malzemeleri eksiksiz hazırlamalısınız.

 Malzemeleri hazırlayınız

 İşlem
sırasında
kullanmalısınız

saniyeli

saat

 Eldiven giyiniz.

 İşlemi nonsteril eldiven giymelisiniz.

 Hastaya yapılacak işlemi açıklayınız.

 Hastanın
korku
ve
endişesini
gidermelisiniz (korku ve
endişe
sempatik aktiviteyi uyararak taşikardiye
yol açar).
 Hastaya işlem sırasında konuşmamasını
söylemelisiniz.
 Hastadan işlem için izin almalısınız.

 Nabzı etkileyen faktörler
hastayı değerlendiriniz.

 Hastanın işlem öncesi sakin olmasına
egzersiz yapmamış olmasına ve yemek
yememiş olmasına dikkat etmelisiniz.

açısından

 Supine pozisyonunda hastanın elini
bileğinden bükmeden, abdomen bölgeye
veya göğüs üstüne iç yüzü vücuduna
 Hastanın durumuna uygun olarak supin
bakacak şekilde yerleştirmelisiniz.
veya fowler pozisyon veriniz.
 Fowler pozisyonda kol, diz/göğüs
üzerine dirsekten 90°C açı oluşturacak
şekilde yerleştmelisiniz.
 Başparmağınızı bileğin dışına doğru
tutmalısınız.

 İşaret ve orta parmak uçlarınızı radial
 Nabzı
hissedebilmek
için
arter
arter üzerine yerleştiriniz.
üzerindeki
parmaklarınızla
hafifçe
basınç uygulanmalısınız.
 Nabız atışlarını hissedinceye kadar  Atımların engellenmesine neden olacak
parmak uçlarınızı radial arter üzerine
derecede
fazla
basınç
bastırınız.
uygulamamalısınız.
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 Hissedilen atımları değerlendiririniz.

 Atımları dolgunluk ve ritm yönünden de
değerlendirmelisiniz.

 Atımları net olarak hissettiğinizde saatin
 Zamanı sıfırlamalısınız.
göstergesini kontrol ediniz.

 Zamanın
sayınız.

başlangıcındaki

ilk

 Atımlar düzenli ise 30 saniye sayarak 2
ile çarpmalısınız.
atımı
 Atımlar düzensiz ise 60 saniye (1
dakika) saymalısınız.

 Gereken süre boyunca nabzı saydıktan  Hastaya rahat
sonra işlemi sonlandırınız.
vermelisiniz.
 Eldivenleri çıkartıp ellerinizi yıkayınız.

edebileceği

pozisyon

 Ellerinizi, tıbbi el yıkama talimatına
uygun şekilde yıkamalısınız.
 Kayıtları zamanında tutmalısınız.

 Bulguları kayıt ediniz.

 Hangi
yolla
belirtmelisiniz.

ölçüm

yapıldığını

 İşlem derece kâğıdına işlenecek ise
mutlaka kırmızı kalem kullanmalısınız.

49

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

Nabzı etkileyen faktörler ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi
yanlıştır?
A) Fiziksel aktivitelerin artması ile kalp atım hızı artar.
B) Yüksek ateş metabolik hızı yavaşlatarak nabız hızını azaltır.
C) Akut ağrı ve anksiyete sempatik uyarı oluşturur ve nabzı artırır.
D) Uzun süren ve kronik ağrı parasempatik sistemi uyarır ve nabız hızını yavaşlatır.
E) Kan kaybı sempatik uyarım nedeniyle nabız hızını artırır.

2.

Erişkinlerdeki ortalama nabız hızı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 80
B) 100
C) 120
D) 60
E) 70

3.

Periferik olarak nabız özelliklerinin en kolay belirlendiği ve en sık kullanılan bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Femoral arter
B) Karotis arter
C) Brakial arter
D) Ulnar arter
E) Radial arter

4.

Nabız sayma tekniği ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Hastanın nabız sayma işlemi öncesinde egzersiz yapmaması gerekir.
B) Nabız derece kâğıdına siyah kalem ile işlenmelidir.
C) İşaret ve orta parmaklar ile radial arter üzerine hafifçe basınç uygulanmalıdır.
D) Atımlar düzenli ise 30 saniye sayılarak 2 ile çarpılmalıdır.
E) Atımlar düzensiz ise 60 saniye (1 dakika) sayılmalıdır.

5.

Femoral arterin yeri ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Dizin arkasında, diz çukurunda
B) Her iki ayak bileğinin iç yüzeyinde
C) Ön kolda bileğin iç kısmında
D) Kasıkta, inguinal ligamentin altında
E) İnterkostal aralıkta

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
AMAÇ
Hastanın nabzını tekniğine uygun olarak 60 (altmış) saniye süre ile apikalden
sayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Apikal bölgenin yerini anatomi atlası üzerinde inceleyerek hatırlayınız.

6. APİKAL BÖLGEDEN NABZIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Kalp seslerinin direkt olarak apikal bölgeden oskültasyonla dinlenmesidir. 2–3 yaş altı
çocuklarda ve aritmi durumlarında sık kullanılan bir yöntemdir.

6.1. Apikal Bölgeden Nabız Ölçüm Tekniği















Malzemeleri hazırlanır (tedavi tepsisi, steteskop, saniye göstergeli saat, kalem,
eldiven, derece kağıdı veya kayıt formu).
Eldiven giyilir.
Hastaya yapılacak işlem açıklanır.
Nabzı etkileyen faktörler açısından hasta değerlendirilir.
Hasta mahremiyetinin korunması açısından ortam düzenlenir.
Alkollü pamukla stetoskobun kulaklıklarını ve alıcı bölümü silinir.
Hastaya pozisyon verilir.
Ölçüm yapılacak bölgedeki giysiler çıkartılır ya da yukarı doğru sıyrılır.
Apeksin yeri tesbit edilir.
Steteskobun kulaklıkların kulağa yerleştirilir.
Steteskobun alıcısı belirlenen bölgeye yerleştirilerek kalp atımları dinlenir.
Kalp atımları sayılır.
Eldivenleri çıkartıp ellerinizi yıkanır.
Bulgular kayıt edilir.

6.2. Apikalden Nabız Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar





Hasta işlem öncesi yemek yememeli, sakin olmalı ve egzersiz yapmış
olmamalıdır.
Hastanın mahremiyetinin korunması için yatak etrafına paravan veya perde
çekilmelidir.
Stetoskopun alıcısının cilde temas etmesine dikkat edilmelidir.
Nabzın her açıdan değerlendirilmesi için mutlaka 1 dakika süre ile sayılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hastanın nabzını tekniğine uygun olarak 60 (altmış) saniye süre ile apikal bölgeden
sayınız.
Uİşlem Basamakları

Öneriler
 Zaman kaybının önlenmesi için
malzemeleri eksiksiz hazırlamalısınız.

 Malzemeleri hazırlayınız

 İşlem
sırasında
kullanmalısınız.

saniyeli

 Steteskobun sesleri
kontrol etmelisiniz.

alıp

almadığını

 Disposible
nonsteril
kullanmalısınız.

 Eldiven giyiniz.

saat

eldiven

 Hastanın
korku
ve
endişesini
gidermelisiniz (korku ve endişe
sempatik aktiviteyi uyararak taşikardiye
yol açar).

 Hastaya yapılacak işlemi açıklayınız.

 Hastaya işlem sırasında konuşmamasını
söylemelisiniz.
 Hastadan işlem için izin almalısınız.
 Nabzı etkileyen faktörler
hastayı değerlendiriniz.

açısından

 Hastanın işlem öncesi sakin olmasına,
egzersiz yapmış olmamasına ve yemek
yemiş olmamasına dikkat etmelisiniz.
 Varsa yatağın etrafına paravan veya
perde çeklmelisiniz.

 Ortamı işlem için hazır duruma getiriniz.

 Kapı ve pencereleri kapatmalısınız.
 Oda
içerisinde
ziyaretçi
çıkartılmasını sağlamalısınız.

 Alkollü
pamukla
stetoskobun  Steteskop
kurumadan
kulaklıklarını ve alıcı bölümünü siliniz.
yerleştirmeyiniz.

varsa
kulağa

 Hastaya supine (sırtüstü yatış) veya  Hastanın genel durumuna uygun olarak
fowler (oturur) pozisyon veriniz.
pozisyon vermelisiniz.
 Ölçüm yapılacak bölgedeki giysileri  Hastanın mahremiyetinin korunmasına
çıkartınız veya yukarıya doğru sıyırınız.
özen göstermelisiniz.
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 Apeksin yerini tesbit ediniz.
 Sol klavikulanın orta hattından aşağıya
doğru hayali bir çizgi çizilmelisiniz.
 Kadınlarda
yer
tesbitini
meme
dokusunun altından yapmalısınız.

 Steteskobun kulaklıklarını kulağınıza  Tam
olarak
yerleştiriniz.
etmelisiniz.
 Steteskobun alıcısını belirlenen bölgeye
yerleştirerek kalp atımlarını dinleyiniz.

oturmasına

dikkat

 Steteskobun alıcısı hastada ürpermeye
neden olmaması için avuç içinde birkaç
dakika ısıtmalısınız.

 Atımları net olarak hissettiğinizde
(sesleri
duyduğunuzda)
saatin  Zamanın sıfırlamalısınız.
göstergesini kontrol ediniz.
 Her ‘lup’ sesini bir atım olarak
saymalısınız.
 Zamanın başlangıcındaki ilk atımı  Nabzın her açıdan değerlendirilebilmesi
sayınız.
için mutlaka 1 dakika saymalısınız.
 İşlem sırasında nabzın hızı ve ritmini
değerlendirmelisiniz.
 Hastanın giysilerini bir an önce
 İşlem bitince hastayı rahat edebileceği
giydirmelisiniz.
pozisyona getiriniz.
 Daha sonraki kullanımlarda hijyen
sağlamak için steteskobun kulaklıklarını
tekrar alkollü pamukla silmelisiniz.
 Ellerinizi tıbbi el yıkama talimatına
uygun şekilde yıkamalısınız.
 Kayıtları zamanında tutmalısınız.
 Hangi
yolla
ölçüm
yaptığınızı
belirtmelisiniz.
 Kayıt derece kâğıdına işlenecek ise
mutlaka kırmızı kalem kullanılmalıdır.

 Malzemeleri ortamdan uzaklaştırınız.
 Eldivenleri çıkartıp ellerinizi yıkayınız.

 Bulguları kayıt ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Apikal yol daha fazla yetişkinlerde tercih edilen bir yöntemdir.

2.

( ) Apikal yoldan nabız ölçümünde hastaya supin veya fowler pozisyon verilebilir.

3.

( ) Nabız sayısı derece kağıdına işlenecek ise mutlaka kırmızı kalem ile işlenmelidir.

4.

( ) Kadınlarda apeks meme dokusunun üstündedir.

5.

( ) Nabzın her açıdan değerlendirilebilmesi için mutlaka 1 dakika sayılmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–7
ÖĞRENME FAALİYETİ–7
AMAÇ
Hastanın 1(bir) dakika içerisinde tekniğine uygun ve doğru olarak solunum sayısını
tesbit edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Solunumu etkileyen faktörleri araştırarak sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

7. SOLUNUM SAYISININ TESBİT
EDİLMESİ
7.1. Solunum
Solunum, organizma ile çevresi arasında oksijen ve karbondioksit gazlarının
değişimidir. Vücutta oksijenin kullanılıp karbondioksitin atılmasıdır. Bu işlem akciğerlerdeki
alveollerde yapılmaktadır. Solunum internal ve eksternal olmak üzere ikiye ayrılır.
Solunumun merkezi beyinde, medulla oblangatadır. Bu merkez kandaki CO2
konsatrasyonuna karşı çok hassastır. CO2 miktarı arttığı zaman solunum sayısı ve derinliği
artar. Azaldığında solunum sayısı ve derinliği azalır.
Ventilasyon, havanın atmosferden akciğerlere ve akciğerlerden atmosfere hareketini
ifade eder. Ventilasyon sürecinde havanın hareketi akciğerler ile atmosfer arasında hava
basıncı farkına bağlıdır. Ventilasyon süreci inspirasyon (soluk alma) ve ekspirasyon ( soluk
verme) olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

7.1.1. İnspirasyon
İnspirasyon, havanın akciğerlere çekilmesidir. İnspirasyon aktif bir süreç olup göğüs
kafesi ve solunum kaslarının hareketiyle gerçekleşir. İnspirasyon sırasında diyafragma
kasılarak alçalır ve göğüs boşluğunun dikey boyutu hacim olarak artar. Aynı anda kostalar
yukarı ve dışarı doğru hareket eder ve göğüs boşluğunun hacmi yana doğru genişler. Hacmi
genişleyen akciğerlerdeki hava basıncı, atmosferdeki hava basıncına göre daha düşük
olduğundan hava akciğerlere dolar. Bu işlem basınçlar eşitleninceye kadar devam eder.
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ekspirasyon

inspirasyon

Şekil 7.1: Soluk alıp verme

7.1.2. Expirasyon
Akciğerlerdeki havanın dışarı atılması olayıdır. İnspirasyon sırasında kasılarak alçalan
diyafragma, expirasyon sırasında gevşeyerek yükselir ve göğüs boşluğunun dikey hacmini
azaltır. Bu nedenle aşağı ve yukarı hareket eden kostalar göğüs boşluğunun yan hacmini de
azaltırlar. Azalan hacim akciğerlerin basıncını arttırır ve bu defa hava hareketi akciğerlerden
atmosfere doğru gerçekleşir. İnspirasyonun tersine expirasyon pasif bir olaydır. Egzersiz
veya bazı hastalık durumlarında expirasyon aktif bir süreç haline gelebilir. Normal bir
solunumda inspire ve ekspire edilen hava miktarı 500 ml.dir.

7.2. Solunumun Özellikleri
Normal koşullarda solunum otomatik, sessiz ve düzenlidir. Hız ve derinliği hemen
hemen eşit olup çaba gerektirmez ve her soluk alıp verme arasında kısa bir dinlenme süresi
vardır. Aşağıda solunumun özellikleri ve solunumun özelliklerinin değişmesi durumları
açıklanacaktır.

7.2.1. Solunum Hızı
Solunum hızı yaşa bağlı olarak değişir. Yenidoğan bir bebeğin solunum sayısı
dakikada 30–35 dir. Çocuk büyüdükçe, solunum sayısı yavaş yavaş azalır. İki yaşında
solunum sayısı dakikada 25’e düşerken 4 yaşındaki çocuğun solunum sayısı 23’tür.
Yetişkinlik döneminde ise solunum sayısı dakikada 16-20’dir. Yetişkinlerde solunum
sayısının dakikada 24’ün üzerinde olmasına “takipne”, 10’un altında olmasına ise
“bradipne” denir.
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Yaş Grubu

Hızı

0-1 yaş

26-40

1-6 yaş

20-30

6-11 yaş

18-24

11-16 yaş

16-24

Yetişkin

16-20

İleri Yaş

12-24

Tablo 7.1: Yaş gruplarına göre solunum hızları

7.2.2. Solunumun Derinliği
Göğüs duvarı haraketlerinin gözlenmesi ile solunumun derinliği değerlendirilir.
Normal bir solunumda diyafragma yaklaşık 1cm yükselir, kaburgalar 1.5–2.5 cm. öne doğru
çıkar. Solunumun derinliği, subjektif olarak ventilasyon hareketleriyle yavaş, normal ya da
derin olarak tanımlanır. Göğüs duvarının hareketlerinin hissedilmesi ile de solunumun
derinliği gözlenebilir. Normal derinlikte bir solunum ile değişen hava miktarı ortalama 500
cc dir. Solunumun derinliği, alınan hava miktarının normalin altında veya üstünde oluşuna
göre derin veya yüzeyel olarak tanımlanır.

7.2.3. Solunumu Etkileyen Faktörler


Yaş

Dakikadaki solunum hızı yaşa bağlı olarak değişiklik gösterir.


Bireyin Pozisyonu

Birey otururken ya da ayakta dururken göğüs kafesi serbesttir ve rahatlıkla yükselip
alçalabilir. Birey yattığında ya da yere eğildiğinde akciğerler tam genişleyemez ve solunum
hareketleri bozulur.


Fiziksel Egzersiz

Fiziksel egzersiz sırasında ya da sonrasında hücrelerin oksijen ihtiyacı artar. Oksijen
ihtiyacını karşılamak için dakikadaki solunum hızı da artar.


Vücut Sıcaklığı

Vücut sıcaklığının 0,6°C artması solunum hızında dakikada 4 sayılık artışa neden olur.
Metabolizmanın hızlanması, hücrelerin oksijen miktarını artırırken dokulardan atılacak
karbondioksit miktarını da artırır. Bu nedenle metabolizma faaliyetlerini artıran her olay
solunumun hızını etkiler.
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Ağrı ve bazı psikolojik sorunlar

Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına bağlı olarak solunumun hızı ve derinliği artar.


Bazı Hastalıklar

Anemi (kansızlık), pnömotoraks (plevra arasına hava dolması), atelektazi (alveollerin
ya da akciğerin bir kısmının büzüşmesi), amfizem (göğüs duvarının genişleyerek fıçı göğüs
halini alması), kas hastalıkları ve beyin travması gibi durumlarda solunumun hızı ve derinliği
değişir.


Kullanılan Yabancı Maddeler

Sigara ve alkol gibi maddeler plevra zarında genişlemeye neden olur ve oksijenin
alveoller ile eritrositler arasındaki hareketleri bozulur. Bu nedenle de solunum hızı artar.


Bazı İlaçlar

Narkotik analjezikler (uyuşturan ağrı kesiciler) solunum merkezini etkileyerek
solunum hızı ve derinliğini deprese ederler.

7.2.4. Solunumun Özelliklerinin Değişmesi
Solunumun özelliklerinin değişmesini ifade eden bazı terimler şunlardır.


Takipne / Taşipne

Sonunum hızının normalin üzerinde olmasıdır. Solunum hızlı ve yüzeyeldir. Fakat
düzenlidir. Daha çok korku durumlarında ortaya çıkar. Böyle bir durum tesbit edildiğinde
hastanın anksiyetesinin giderilmesigereklidir.

Şekil 7.2: Takipne



Bradipne

Solunum hızının normalin altına inmesidir. Solunumun derinliği normal ve düzenlidir.
Bu durum bazı ilaçların ve hastalıkların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir.

Şekil 7.3: Bradipne
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Apne

Solunumun geçici bir süre durmasıdır. Kalıcı olarak solunumun durması solunum
arresti olarak adlandırılır.

Şekil 7.4: Apne



Hiperventilasyon

Solunumun hızı ve derinliği artmıştır. Sadece solunumun derinliğinin artması hiperpne
olarak tanımlanır. Aşırı fiziksel güç sonucu ortaya çıkar. Böyle durumlarda hasta
dinlendirilmelidir.

Şekil 7.5: Hiperventilasyon



Dispne

Soluk alıp verme sırasındaki solunum güçlüğüdür. Hasta veya yaralı soluk alıp verme
sırasında sıkıntı çeker. Bunun sonucunda kanın oksijenlenmesi bozulur. Solunum sırasında
çok çaba harcandığından burun kanatları solunuma katılır ve yüz kırmızıdır.


Cheyne- Stokes Solunum

Solunumun hız ve derinliğinin bozulması sonucunda meydana gelir. Solunum hız ve
derinliği önce artar, ardından düşer ve hasta veya yaralı apne nöbetine girer. Ağır kalp
yetmezliği, üremi (kanda ürenin bulunması) ve nörolojik hastalıkların neden olduğu
komalarda (bilincin tamamen kaybolması) gibi durumlarda görülür.

Şekil 7.6: Cheyne-stokes solunum
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Kusmual Solunum

Solunumun derinliği normalden çok fazla artar, derinliği ile beraber hızı da artar.
Genellikle metobolik asidoz ve diabet (şeker) komasında görülür.

Şekil 7.7: Kusmual solunum



Biot Solunum

Solunum 2–3 solunumda bir yavaşlar. Takipne, apne, priyodik ve düzenli olarak
birbirini takip eder. Bu durum kandaki oksijen yoğunluğu ile ilgilidir.


Hipoksi

Hücre ve dokulara yeterince oksijen gitmemesi sonucu, hücre ve dokuların oksijensiz
kalmasıdır.


Siyanoz

Vücudun oksijen gereksiniminin karşılanamadığı durumlarda deri ve mukozanın kirli,
mor, mavimsi bir renk almasıdır. Siyanoz durumu dudaklardan, kulak memesinden tırnaklar
ve oral mukozadan bakılarak değerlendirilir.

7.3. Solunum Sayısının Tesbit Edilmesi
Solunum, tüm yaşam bulguları içinde değerlendirilmesi en kolay olan yaşam
bulgusudur. Bununla birlikte solunumun özelliğindeki değişiklikleri tanımlamak dikkat
gerektirir. Solunum sayma işlemi hasta, istirahat halindeyken mümkünse farkettirilmeden
yapılmalıdır.

7.3.1. Solunum Sayma Tekniği






Nabız sayacak şekilde, işaret ve orta parmak uçları radial arter üzerine
yerleştirilir.
Göğüs iniş çıkışları rahatça görüldükten sonra saatin göstergesi kontrol edilir.
Her inspirasyon ve ekspirasyon periyodu bir solunum olarak sayılır.
Solunumun hızı sayıldıktan sonra solunumun derinliğini gözlenir.
Bulgular ve gözlemler ilgili formlara kaydedilir.
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7.3.2. Solunum Saymada Dikkat Edilecek Noktalar





Hasta işlem öncesi yemek yememeli, sakin olmalı ve egzersiz yapmış
olmamalıdır.
Değerlendirme sırasında eller hastanın göğsü üzerinde olmalıdır.
Hastanın üzeri göğüs hareketlerini gözleyemeyecek kalınlıkta örtülerle örtülü
olmamalıdır.
Solunumun hastanın özellikle dinlenme anında ve en rahat olduğu zamanda
değerlendirilmesine özen gösterilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Hastanın solunum sayısını tesbit ediniz.
Uİşlem Basamakları
 Eldiven giyiniz.

Öneriler
 Hasta ile temas gerektiren tüm
işlemlerde mutlaka eldiven giymelisiniz.

 Solunum sayma işlemini nabız sayma
işleminin
ardından
hastaya
hissettirmeden
yapmalısınız.
 Hastanın göğüs iniş çıkışlarını rahatça
gördükten sonra saatin göstergesini  Hastanın göğüs
iniş çıkışlarının
kontrol ediniz.
görülebilir olmasına dikkat etmelisiniz.
 Solunumu saymaya başladığınız saatin
zaman değerini akılda tutmalısınız.
 Göz ile saat göstergesini takip ederken
bir taraftanda solunumu saymalısınız.
 Saatin göz hizasında tutulmasına özen
göstermelisiniz.
 Her
inspirasyon
ve
ekspirasyon
 Solunum düzenli ise 30 sn. süre ile
periyodunu bir solunum olarak sayınız.
sayarak iki ile çarpmalısınız.
 Solunumun
düzensiz
olduğu
durumlarda,
yenidoğanlarda
ve
çocuklarda bir dakika saymalısınız.
 Solunumun hızını saydıktan sonra  Değerlendirme
sırasında
ellerinizi
solunumun derinliğini gözleyiniz.
hastanın göğsü üzerinde tutmalısınız.
 Eldivenleri çıkarıp ellerinizi yıkayınız.

 Ellerinizi, tıbbi el yıkama talimatına
uygun olarak yıkamalısınız.

 Kayıtları zamanında tulmalısınız.
 Bulguları ve gözlemleri ilgili formlara  Kayıt
işlemini
derece
kâğıdına
kayıt ediniz.
yapacaksanız
siyah
kalem
kullanmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yetişkinlerdeki normal solunum sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) 18–24 B) 24–30 C) 20–30 D) 16–20
E) 26–40

2.

Solunumla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Solunum, organizma ve çevresi ile oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimidir.
B) CO2 miktarı arttığı zaman solunum sayısı ve derinliği azalır.
C) İnspirasyon aktif bir olaydır.
D) Ekspirasyon pasif bir olaydır.
E) Normal bir solunumda inspire ve ekspire edilen hava mitarı 500 ml.’dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi solunumu etkileyen faktörler arasında sayılmaz?
A) Fiziksel Egzersiz
B) Vücut Sıcaklığı
C) Yaş
D) Cinsiyet
E) Ağrı

4.

5.

Yukarıdaki şekilde görülen solunum tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşipne
B) Bradipne
C) Apne
D) Hiperventilasyon
E) Dispne
Solunum sayma tekniği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Her inspirasyon ve ekspirasyon periyodu bir solunum olarak sayılır.
B) Hasta işlem öncesi yemek yememeli, sakin olmalı ve egzersiz yapmış olmamalıdır.
C) Solunum hastanın dinlenme anında sayılmalıdır.
D) Değerlendirme sırasında eller hastanın göğsü üzerinde olmalıdır.
E) İşlem hastaya açıklanarak hastadan izin alınmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–8
ÖĞRENME FAALİYETİ–8
AMAÇ
En kısa sürede ve tekniğine uygun olarak oskültasyon tekniği ile kan basıncını
ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Kan basıncı ölçümünde kullanılan tansiyon ölçme aletlerini internetten araştırınız.

8. OSKÜLTASYON TEKNİĞİ İLE KAN
BASINCI ÖLÇÜMÜ
Aşağıda kan basıncı ile ilgili genel kavramlar açıklanarak oskültasyon tekniği ile kan
basıncı ölçümü üzerinde durulacaktır.

8.1. Arteriyel Kan Basıncı
Kalp kanı yüksek bir basınç ile arterlere pompalamaktadır. Kan basıncı, kanın arter
duvarına karşı yaptığı direnci ifade eder. Diğer bir ifade ile arteriyel kan basıncı
ventriküllerden arterlere atılan kanın, arter duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncı, bir mm2ye
düşen cıva basıncı (mm/Hg) ile ölçülür. Kalbin bir atımı sırasında damar içinde sistolik ve
diyastolik olmak üzere iki değişik kan basıncı oluşur.

8.1.1. Sistolik Kan Basıncı
Kalbin sol ventrikülü sistol (kasılma) sırasında iken içindeki kan, aorta yoluyla büyük
bir basınçla arter içine pompalanır. Bu sırada arter içindeki basınç en yüksek değere ulaşır.
Bu değere sistolik kan basıncı denir. Büyük tansiyon olarak da ifade edilir.

8.1.2. Diyastolik Kan Basıncı
Ventrikül diastol (gevşeme) anında iken içindeki basınç hızla düşer Vetriküldeki
basıncın düşmesi, aorttan atılan kanın az olması nedeniyle arteriyel sistemdeki kan basıncını
düşürür. Kan sürekli damar içinde akım halinde olduğundan az miktarda ve sürekli bir basınç
mevcuttur. Bu basınca da diastolik kan basıncı denir. Küçük tansiyon olarak da ifade edilir.
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Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka nabız basıncı denir. Kan basıncı
140/90 mm/Hg olduğu durumda nabız basıncı 50 mm/Hg’dır. Nabız basıncının ortalama
sınırı 30–50 mm/Hg arasındadır.
Dünya Sağlık Örgütü
Kan Basıncının Normal
Değer Aralığını 120/80
mm/Hg olarak kabul
etmektedir.

8.2. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
Bireyin arterial kan basıncının, bir süre ve devamlı olarak normal değerlerin üzerinde
olmasıdır. Hipertansiyonda sadece sistolik ya da diastolik basınçta yükselme olabileceği gibi
her ikisi birden de yükselebilir.
Hasta veya yaralının tek ölçüm sonucu tansiyonun yüksek çıkması kişinin
hipertansiyon hastası olduğu anlamına gelmez Hipertansiyon hastası diyebilmek için en az
üç aynı koşulda ve günde en az üç kez tansiyon ölçümü yapılması gerekir.
Hipertansiyon toplumumuzun en önemli sağlık sorunlarından biridir. Dünya Sağlık
Örgütü, yetişkin bireylerde normal tansiyon değerini 120-80mm/Hg, hipertansiyon için sınır
değeri ise 140/90 mm/Hg olarak belirlemiştir.

8.3. Hipotansiyon (Düşük Tansiyon)
Bireyin arterial kan basıncının normal değerlerin altında olmasına hipotansiyon denir.
Genellikle sistolik kan basıncının 90 mm/Hg’nin altında olması hipotansiyon olarak kabul
edilir; ancak, bu değerler bazı bireylerde hiçbir rahatsızlığa neden olmamaktadır. Böyle
durumlarda da bu sonuç normal olarak kabul edilebilir.
Bireyin aniden ayağa kalkması ya da yatma pozisyonundan oturur pozisyona geçmesi
ile periferik (çevresel) damarlardaki vazodilatasyon hemen eski haline gelemez. Beyin
kanlanması azalır ve hipotansiyon gelişir. Bu duruma ortostatik hipotansiyon denir.

8.4. Kan Basıncını Etkileyen Faktörler
Bireyin kan basıncının doğru yorumlanabilmesi için kan basıncını etkileyen
faktörlerin iyi bilinmesi gereklidir.


Yaş

Normal kan basıncı değeri yaşam boyu değişiklik gösterir (Tablo 8.1). Bireysel
farkılıklara bağlı olmakla birlikte yaşla birlikte artan kan basıncı değerleri, yaşlılıkta kalbin
işlevsel gücünün azalması ile birlikte düşme gösterebilir.
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Yaş

Ortalama TA değerleri

Yenidoğan

40/...mm/Hg

1 ay

85/54 mm/Hg

1 yaş

95/65 mm/Hg

6 yaş

105/65 mm/Hg

10-13 yaş

110/65 mm/Hg

14-17yaş

120/80 mm/Hg

18+ yaş

120/80 mm/Hg

Tablo 8.1: Yaşa göre ortalama TA değerleri



Cinsiyet

Menopoz (belirli bir dönemden sonra menstrual kanamanın kesilmesi) döneminde ve
devamında kadınların tansiyonu, aynı yaş grubu erkeklerden daha yüksek değerlere sahiptir.
Ayrıca hormon ve enzimlerde kan basıncını düzenlenmesinde rol oynarlar.


Günlük Yaşam

Kan basıncı değerleri gün içinde değişiklik gösterir. Sabah erken saatlerde ve
kahvaltıdan önce kan basıncı en düşük değerdedir. Gün boyunca yavaş yavaş yükselir ve
akşamüstü değeri sabaha göre 5–10 mm/Hg daha yüksektir.


Sigara ve Beslenme

Sigara damarlarda daralma meydana getirmesine bağlı olarak kan akımını yavaşlatır.
Bunun sonucunda da kan basıncı yükselir. Sürekli aşırı tuzlu ve yağlı beslenme alışkanlığı
olanların damar daralmalarına bağlı olarak tansiyonu yükselir.


Egzersiz

Aktivite ile birlikte dokuların oksijen ihtiyacı artar. Bu ihtiyacı karşılamak için kalp
daha çok kan pompalamaya başlar. Sonuç olarak kan basıncı artar.


Pozisyon

Kan basıncı pozisyona bağlı olarak çok az değişikliğe uğrar, Oturma ya da ayakta
durma pozisyonunda daha yüksek, yatış pozisyonunda daha düşüktür. Ancak aniden
pozisyon değişikliklerinde tansiyon birden düşebilir.
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Sempatik Sistemin Uyarılması

Korku, ağrı, heyecan ve bazı psikolojik nedenlerden dolayı sempatik sinir sistemi
uyarılır. Bunun sonucunda kalp hızının artmasına bağlı olarak da kan basıncı artar.


Irk

Afrika ve Amerikalılar hipertansiyon geçirmeye daha eğilimlidirler. Bununla birlikte
hipertansiyon komplikasyonlarına karşı diğer ırklara göre iki kat daha fazla risk taşırlar.


İlaçlar

Antihipertansif (tansiyonu düşürücü) ilaçlar, diüretikler, vazodilatörler, ACE
inhibitörleri tansiyonu düşürürler. Narkotik analjezikler ve genel anestezide kullanılan ilaçlar
hipotansiyon oluşmasına neden olurlar.


Bazı hastalıklar

Kalp rahatsızlıkları ve damarlar ile ilgili bir problem olduğunda kalbin kasılma gücü
bozulur. Kalbin damarlara gönderdiği kan miktarı azalır ve tansiyon yükselir.

8.5. Kan Basıncı Ölçümünde Kullanılan Araçlar
Kan basıncı, doğrudan ya da dolaylı yöntemler ile ölçülür. Doğrudan ölçüm
yapabilmek için artere, kateterin yerleştirilmesi ve bu kateterin elektronik bir monitörle
bağlantısının sağlanması gerekir. Doğrudan yöntemle kan basıncı monitörden sürekli takip
edilir. Bu yöntem, çoğunlukla acil ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılır. Bu sayede kan
basıncında meydana gelen değişiklikler hemen fark edilir.
Dolaylı yöntemde ise kan basıncı tansiyon aleti (sfigmomanometre) ile ölçülür.
Pratikte yaygın olarak kullanılan 3 tip tansiyon aleti vardır.




Cıvalı Tansiyon Aleti
Anaroid (Mekanik) Tansiyon Aleti
Elektronik Tansiyon Aleti

8.5.1. Tansiyon Aleti
Tansiyon aletlerinde ortak olarak bulunan bölümler şunlardır:


Manometre


Cıvalı Manometreler

Basıncın ölçüldüğü göstergedir. Kola sarılan manşetin içinde bulunan basınç
manşonu, bağlantı borusu aracılığı ile ilişkilidir. Manşon, hava ile şişirildiğinde içerisinde
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basınç oluşur. Bu basınç sayesinde ölçekli cam sütun içindeki cıva yükselir. Ölçekli
sütundaki cıvanın değeri izlenerek bireyin kan basıncı belirlenir. Ölçekli sütun 0–300
mm/Hg arasındaki değerleri içerir.
Cıvalı manometre ölçüm açısından en güvenilir araçlardır. Elde taşınabilir ya da
duvara monteli olabilir. İlk kullanımına başlarken ayarlaması yapıldığında, uzun yıllar
kullanılır. Bu araçlar cıva ile çalıştığından cıvanın toksik etkilerinden dolayı kullanımı
zaman zaman sakınca oluşturur.
Kan basıncının doğru okunabilmesi için ölçekli sütunun dik pozisyonda olmasına
dikkat etmek gerekir.
Ölçekli sütunun tepesinde bulunan hava deliğinin açık olup olmadığı mutlaka her
ölçümden önce kontrol edilmelidir. Eğer hava deliği tıkalı ise delik kontrol edilmeli ve
deliğin kapağında bulunan filtre değiştirilmelidir. Hava deliğinin tıkalı olması manşon
şişirilirken cıvanın yükselmesini zorlaştırır. Manşon içindeki hava boşaltılırken de cıvanın
sıçramasına ya da yavaş düşmesine neden olur. Bu durumda, tansiyonun gerçek değerinden
farklı okunmasına sebep olur.
Basınç manşonunun havası boşaltıldığında cıva, ölçekli sütunun sıfır seviyesinde
olmalıdır. Ayrıca ölçekli sütun her zaman temiz bırakılmalıdır. Aksi durumda cıva
oksitlenerek ölçekli sütunu kirletir ve yanlış değer elde edilir.

Fotoğraf 8.1: Cıvalı manometre



Anaroid Manometreler

Saat şeklinde göstergesi olan, içerisinde milimetredeki ölçümleri gösteren bir ibre ve
ölçüm rakamları bulunur. Metal körük, bir bağlantı borusuyla basınç manşonuna bağlıdır.
Manşon içindeki basınç değişiklikleri bu körüğün genişlemesine ya da kapanmasına neden
olur.
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Anaroid manometreler hassas mekanik sistemlere sahip olduklarından kolayca
bozulabilir. Bu yüzden de cıvalı manometreler kadar dayanıklı değildir. Altı aylık
dönemlerde teknik servise kontrole gönderilmeli ya da ayarları tekrar yapılandırılmalıdır.
Kan basıncı ölçümüne başlamadan her zaman ibre kontrol edilmeli ve ibrenin sıfır
noktasında olduğuna dikkat edilmelidir.
Anaroid manometrenin hafif ve taşınabilir olması nedeniyle cıvalı manometreye göre
kullanımı daha kolaydır.

Fotoğraf 8.2: Anaroid manometre



Elektronik Manometreler

Özellikle, evlerde, kan basıncı ölçüm aracı olarak kullanılmaktadır. Elektronik
manometre ayarları çok kolay bozulabildiğinden doğru sonuç vermezler. Bu yüzden, sağlık
kurumlarında kullanımları sakıncalıdır.

Fotoğraf 8.3: Elektronik manometre



Basınç Manşonu ve Manşet

Basınç manşonu, yani, iç lastik kısmı kauçuktan yapılmıştır. Manşon esnemeyen bir
kumaştan yapılmış bir kılıf içindedir. Bu kılıfa da manşet denir. Manşetin eni, içinde bulunan
manşonun enine göre değişir. Uygulanacak extremiteye göre ve farklı yaş gruplarına göre
değişik boyutlarda manşetler bulunmaktadır.
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Erişkin kol çevresi

Kese boyutları

< 33 cm

12 x 23 cm

33-41 cm

15 x 33 cm

> 41 cm

18 x 36 cm

Tablo 8.2: Kol çevresine uygun manşet ölçüleri

Doğru sonuç elde etmek için extremitenin çapına ve büyüklüğüne uygun manşet
seçilmelidir. Manşet seçiminde eğer bu duruma dikkat edilmez ise yanlış ölçüm yapılmış
olur ( Tablo 8.2).
Manşet, kolun etrafına sarıldıktan sonra şişirilince dağılmaması için extremiteye tespit
edilmesi gerekir. Manşet üzerinde, tespiti sağlayan velcro yapıştırıcı bant veya çengeller
bulunur. Bunlar sayesinde de tespit sağlanır.

Fotoğraf 8.4: Manşet



Puvar (Lastik Pompa) ve Hortumlar

Puvar, avuç içinde sıkılıp gevşetilme hareketi yapılarak manşonun şişirilmesini
sağlayan bölümdür. Sert kauçuktan yapılmıştır. Delik ya da yırtık olup olmadığı ölçüm
öncesi kontrol edilmelidir. İki adet lastik hortum mevcuttur. İki bağlantı borusunun biri
manşonun havasının şişirilmesini sağlayan puvar ile diğeri manometre ile bağlantılıdır.
Puvar ile bağlantı borusu arasında hava ayar düğmesi bulunur.
2
1. Manşon
2. Manometre
3. Puvar
4. Bağlantı boruları

3

1
4

Fotoğraf 8.5: Tansiyon aleti (Sfigmomanometre)
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8.5.2. Stetoskop
İç organlardan çıkan ses dalgaları, vücut yüzeyine ulaştıklarında duyulmaz ve havada
kaybolurlar. Vücut yüzeyine ulaşan bu ses dalgalarını dağılmadan dinleyen ve kulaklığı
sayesinde bireye ulaşmasını sağlayan alete denir.
Stetoskop; kulaklık, iletim borusu ve alıcı kısımlardan oluşur. Dinleme esnasında
kulaklık kulağa tam ve rahat oturmalıdır. İletim boruları esneyebilir özellikte olmalıdır.
Stetoskobun alıcı kısmında bulunan diyafram çan biçiminde ya da düz dairesel biçimde olup
sesleri yüksek frekansta işitmeyi sağlar.

2
1

1. Kulaklık
2. Alıcı

Fotoğraf 8.6: Stetoskop

8.6. Oskültasyon Tekniği ile Kan Basıncını Ölçme
Kan basıncı en yaygın olarak oskültasyon tekniği ile ölçülür. Bu teknikte,
sfigmomanometrenin yanısıra stetoskop kullanılır. Teknik, manşon vasıtasıyla yüzeyel bir
artere dışarıdan basınç uygulama ve uygulanan bu basınç kaldırılırken arterden geçen kanın
oluşturduğu sesleri stetoskop ile dinleme esasına dayanır. Ölçüm sırasında işitilen seslere
‘korotkoff’ sesleri denir.
Evreler
Evre I

Evre II
Evre III

Sesler

mm/Hg

Önce zayıf bir vuruş sesi ile
başlar. Sonra yavaş yavaş ses
kuvvetlenir, belirgin tok bir
vuru sesi duyulur.
Bu dönem boyunca ıslık sesi gibi
bir hışırtı sesi duyulur.
Ses,
hışırtılı
ancak
daha
güçlüdür.

120

Sistolik

110
100

Evre IV

Ses giderek boğuklaşır, zayıf bir
üfleme sesi duyulur.

90

1.
Diastolik

Evre V

Sesin artık hiç duyulmadığı
tamamen kesildiği noktadır.

80

2.
Diastolik

Tablo 8.3: Korotkoff seslerinin evreleri
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Oskültasyon tekniği ile kan basıncı ölçme şöyledir.

























Malzemeleri hazırlanır.
Eldiven giyilir.
Hasta egzersiz, yorgunluk, yemek yeme, sigara içme vs.durumlar için
değerlendirilir.
Hastaya uygulama hakkında bilgi verilir.
Hastaya pozisyon verilir.
Kol; düz olarak kalbin apeksi seviyesine kadar kaldırılır ve avuç içi yukarı
bakacak şekilde desteklenir.
Ölçüm yapılacak kol tamamen açıkta kalacak şekilde giysileri açılır.
Dirsek ön çukurunda parmak uçları ile brakial arteri hissedilir.
Manşet, brakiyal arteri palpe ettiğiniz bölgenin 2.5 cm üzerine veya dirseğin 3
cm üzerine, birbirinin üzerine dolanarak sarılır.
Puvar avuç içine alınıp baş ve işaret parmaklarınızı kullanarak ayar düğmesi
kendinize doğru çevrilip kapatılır.
Diğer el ile ölçüm yapılan koldaki radial arter palpe edilir.
Puvar düzenli bir biçimde hızla şişirilir.
Puvar, hava ayar düğmesini kendinizden dışarı doğru döndürüp açılarak
manşonun havası hızlıca boşaltılır.
Stetoskopun kulaklıkları ve alıcısı alkollü pamuk ile silinir.
Stetoskop kulağa yerleştirilir.
Stetoskopun diyaframı, palpe edilen brakial arter üzerine yerleştirilir.
Puvar düzenli bir biçimde hızla şişirilir.
Ayar düğmesi yavaş yavaş düzenli bir şekilde boşaltılır.
Manşonun havası boşalırken ilk sesi duyduğunuz anda (korotkoff sesleri-evre I)
manometredeki cıva ve ibrenin en yakın olduğu değer okunur.
Manşon boşaltılmaya devam edilir.
Seslerin kaybolduğu andaki (korotkoff sesleri-evre V) manometredeki cıva ve
ibrenin en yakın olduğu değer oknur.
Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
Stetoskobun kulaklıkları ve alıcısı tekrar alkollü pamukla silinir.
Ölçülen değer ilgili yerlere kayıt edilir.
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Fotoğraf 8.7: Oskültasyon tekniği ile kan basıncı ölçümü

8.7. Dikkat Edilecek Noktalar
















Ölçüm yapılacak ortamda gürültü olmamalıdır.
Ölçüm yapan kişinin işitme ile ilgili bir sorunu olmamalıdır.
Kan basıncı, hasta dinlendirilerek ölçülmelidir.
Hastanın kolu ölçüm sırasında mutlaka desteklenmeli, avucu da gevşek bir
pozisyonda olmalıdır.
Kulağa tam oturacak şekilde yerleştirilmelidir.
Tansiyon aletinin manometresi okunurken göz hizasında ve tam görülebilecek
uzaklıkta olmalıdır.
Kullanılan manometrenin, ölçüm öncesinde sıfır değerini gösterip göstermediği
kontrol edilmelidir.
Manşetin eni, hasta veya yaralıya göre uygun genişlikte olmalıdır.
Tansiyon aletinin bağlantı borularında ya da stetoskobun iletim borularında
herhangi bir çatlak; delik olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Her kullanımdan sonra tansiyon aletinin ve stetoskobun parçaları birbirine
dolanmadan ve manşonun havası tamamen indirilmiş bir şekilde bırakılmalıdır.
Manşon, en yüksek değere kadar şişirilmemelidir. Manşonun havası, çok hızlı
ya da çok yavaş boşaltılmamalıdır.
Stetoskop ölçüm yapılacak arterin tam üzerinde olmalıdır ve manşetin altına
yerleştirilmemelidir. Stetoskoba aşırı basınç uygulanmamalıdır.
Manşet, kolu tam saracak şekilde bağlanmalıdır.
Oskültasyon sırasında manşon yeniden şişirilmemelidir.
Kıyafetlerin üzerinden manşet sarılmamalıdır.
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Fotoğraf 8.8: Yanlış manşet ve stetoskop yerleştirilmesi

Stetoskopun kulaklığının kulağa
yanlış yerleştirilmesi
Çevrede gürültü olması
Manometrenin göz düzleminden
yukarıda olması
Manşetin eninin hastaya göre çok
geniş olması
Manşonda, bağlantı borularında ya
da stetoskopun iletim borusunda
çatlak olması, ya da birbirlerine
dolanması
Manşonun havasını hızlı
boşaltılması
Manşonun en yüksek basınç
değerine kadar şişirilmesi

Kullanılan manometrede 0
değerinin ayarlanmamış olması
Kan basıncının herhangi bir
fiziksel aktiviteden hemen sonra
ölçülmesi
Manometrenin göz düzleminden
aşağıda olması
Manşetin eninin hastaya göre çok
dar olması
Manşonun havasının çok yavaş
boşaltılması
Manşetin çok gevşek sarılması

Oskültasyon sırasında manşonun
yeniden şişirilmesi

Tablo 8.4: Kan basıncı ölçümünde yapılan yaygın yanlışlıklar ve sonuçları
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GERÇEK DEĞERDEN DAHA YÜKSEK DEĞER
ÖLÇÜMÜ

Ölçüm yapan kişide işitme sorunu
olması

GERÇEK DEĞERDEN DAHA DÜŞÜK DEĞER
ÖLÇÜMÜ

Tablo 8.4’te Kan basıncı ölçümünde yapılan yaygın yanlışlıklar ve sonuçları
verilmiştir. Dikkatlice inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Oskültasyon tekniği ile kan basıncını ölçünüz.
Uİşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri hazırlayınız.

 Zaman
kaybını
engellemek için
malzemeleri
eksiksiz
olarak
hazırlamalısınız.
 Manşonu hastanın yaşına uygun
seçmelisiniz.

 Eldiven giyiniz.

 Eldivenler nonsteril eldiven giyme
talimatına uygun olarak giyilmelisiniz.

 Hastayı egzersiz, yorgunluk, yemek
 Hatalı ölçümleri engellemek için aktivite
yeme, sigara içme vs.durumlar için
durumlarında 30 dk. beklemelisiniz.
değerlendiriniz.
 Anksiyeteyi engellemek için hasta ile
işbirliği yapılmalısınız.
 Hastaya
veriniz.

uygulama

hakkında

bilgi  Uygulama
için
alınmalısınız.
 Ölçüm
sırasında
söylenmelisiniz.

 Hastaya pozisyon veriniz.

hastadan

izin

konuşmaması

 Hastanın durumuna uygun olarak supine
ya da fowler pozisyon verilmelisiniz.

 Hatalı ölçümlere neden olmamak için
kol kalp seviyesinde tutulmalısınız.
 Kolu; düz olarak, kalbin apeks
seviyesine kadar kaldırınız ve avuç içi  Yüksek sonuç çıkmaması için kol
yukarı bakacak şekilde destekleyiniz.
mutlaka desteklenmelisiniz. (izometrik
kas hareketlerine engel olmak için).
 Giysilerin kolu sıkmadığından emin
olunmalısınız.
 Ölçüm yapılacak kol tamamen açıkta
kalacak şekilde giysileri açınız.
 Gerekirse üst taraf giysilerini çıkartması
sağlanmalısınız.
 Dirsek ön çukurunda parmak uçları ile  Atımları
brakial arteri hissediniz.
olmalısınız.
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hissettiğinizden

emin

 Manşeti, brakiyal arteri palpe ettiğiniz
bölgenin 2.5 cm üzerine veya dirseğin 3
cm üzerine, birbirinin üzerine dolayarak
sarınız.
 Manşonun tam orta noktası brakiyal
arter üzerine getirmelisiniz.
 Bağlantı borusunun ön kolun üst
yüzünde olmasına dikkat etmelisiniz.

 Puvarı avuç içine alıp baş ve işaret
parmaklarınızı
kullanarak
ayar  Manşonun şişirilebilmesi
düğmesini kendinize doğru çevirip
düğmesini kapatmalısınız.
kapatınız.

için

ayar

 Diğer el ile ölçüm yapılan koldaki radial  Manşona
uygulanacak
basıncı
arteri palpe ediniz.
belirlemek için bu işlemi yapmalısınız.

 Puvarı düzenli bir biçimde hızla şişiriniz

 Puvarı yavaş yavaş şişirmelisiniz.
 Manşon radial atımların duyulamadığı
değerin 30 mm/Hg üzerine kadar
şişirmelisiniz.

 Puvarın
hava
ayar
düğmesini
kendinizden dışarı doğru döndürüp  Manşonu ölçüm için tekrar şişirmeden
açarak manşonun havasını hızlıca
önce 30–60 saniye beklenmelisiniz.
boşaltınız.
 Stetoskopun kulaklıklarını ve alıcısını  Mikroorganizmaların
bulaşmasını
alkollü pamuk ile siliniz.
önlemek için dikkatlice silinmelisiniz.
 Stetoskopu kulağınıza yerleştiriniz.

 Kulağınıza tam olarak yerleştiğinden
emin olmalısınız.
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 Ortam gürültülü olmamalıdır.

 Steteskobun diyaframını palpe edilen
brakial arter üzerine yerleştiriniz.
 Stetoskobu dirsek çukurunun gövdeye
yakın bölümüne yerleştirmelisiniz.
 Steteskobun
sesleri
net
olarak
ilettiğinden emin olmalısınız.
 Stetoskop
manşetin
altına
yerleştirmemelisiniz.
 Stetoskop
giysilere
temas
ettirmemelisiniz.
 Puvarı düzenli
şişiriniz.

bir

biçimde

hızla  Manşon
gereğinden
şişirmemelisiniz.

fazla

 Ayar düğmesini yavaş yavaş düzenli bir  Manşonun havasını saniyede 2–3
şekilde boşaltınız.
mm/Hg olacak şekilde boşaltmalısınız.
 Manşonun havası boşalırken ilk sesi
duyduğunuz anda (korotkoff sesleri-evre  Okunan değeri sistolik kan basıncı
I) manometredeki cıva ve ibrenin en
olarak kayıt etmelisiniz.
yakın olduğu değeri okuyunuz.
 Manşonu boşaltmaya devam ediniz.

 Manşonu aynı hızda boşaltmalısınız.

 Okunan değeri diastolik kan basıncı
olarak kaydetmelisiniz.
 Seslerin kaybolduğu andaki (korotkoff
 Manşonu bu noktadan sonra hızla
sesleri-evre V) manometredeki cıva ve
tamamen boşaltmalısınız.
ibrenin en yakın olduğu değeri
 Ölçüm tekrarlanacak ise manşonu
okuyunuz.
çıkardıktan sonra en az bir dakika
beklemelisiniz.
 Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon  Hastanın giysileri çıkartılmış
veriniz.
giyinmesine yardımcı olmalısınız.

ise

 Steteskobun kulaklıklarını ve alıcısını  Bu işlemin enfeksiyon taşınmasına engel
tekrar alkollü pamukla siliniz.
olduğunu unutmamalısınız.
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 Ölçülen değeri ilgili yerlere kayıt ediniz.

 Kayıtları zamanında tutmalısınız.
 Ölçümün oskültasyon tekniği
yapıldığı belirtmelisiniz.
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ile

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

Dünya sağlık örgütünün belirlediği normal kan basıncı aralığı aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 160–80 mm/Hg
B) 100–200 mm/Hg
C) 90/50 mm/Hg
D) 120–80 mm/Hg
E) 130–90 mm/Hg

2.

Aşağıdaki kan basıncını etkileyen faktörler ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sürekli aşırı tuzlu ve yağlı beslenme alışkanlığı olanların damar daralmalarına
bağlı olarak tansiyonu yükselir.
B) Sigara kan basıncını düşürür.
C) Aktivite ile birlikte dokuların oksijen ihtiyacı arttığından kan basıncı artar.
D) Aniden pozisyon değişikliklerinde tansiyon birden düşebilir.
E) Korku, ağrı, heyecan durumlarında kan basıncı artar.

3.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hipotansiyon durumu tarif edilmiştir?
A) Sistolik kan basıncının 90 mm/Hg’nin altına düşmesi
B) Sistolik kan basıncının 120 mm/Hg’nin altına düşmesi
C) Diastolik kan basıncının 80 mm/Hg’nin altına düşmesi
D) Sistolik kan basıncının 100 mm/Hg’nin altına düşmesi
E) Diastolik kan basıncının 70 mm/Hg’nin altına düşmesi

4.

Oskültasyon tekniği ile ilgili olarak, aşağıda verilenlerden yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) Manşon radial atımların duyulamadığı değerin 30 mm/Hg üzerine kadar
şişirilmelidir
B) Ölçüm sırasında manşonun havası saniyede 2-3 mm/Hg olacak şekilde
boşaltılmalıdır.
C) Stetoskop manşetin altına yerleştirilmelidir.
D) Manşeti, brakiyal arteri palpe ettiğimiz bölgenin 2.5 cm üzerine veya dirseğin 3 cm
üzerine sarılmalıdır.
E) Kol düz olarak apex seviyesine kaldırılmalıdır.
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5.

Kan basıncı ölçümünde yapılan yanlışlıklar ve sonuçları ile ilgili doğru olan seçeneği
işaretleyiniz.
A) Manşonun havasının hızlı boşaltılması gerçek değerden yüksek sonuç verir.
B) Manşetin çok gevşek sarılması gerçek değerden düşük sonuç verir.
C) Oskültasyon sırasında manşonun yeniden şişirilmesi gerçek değerden düşük sonuç
verir.
D) Manşetin eninin hastaya göre çok dar olması gerçek değerden düşük sonuç verir.
E) Kan basıncının herhangi bir fiziksel aktiviteden sonra ölçülmesi gerçek değerden
yüksek sonuç verir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–9
ÖĞRENME FAALİYETİ–9
AMAÇ
En kısa sürede ve palpasyon tekniği ile kan basıncını ölçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Palpasyon tekniği ile kan basıncı ölçümünün tercih edilmediği durumları araştırınız.

9. PALPASYON TEKNİĞİ İLE KAN
BASINCI ÖLÇÜMÜ
Palpasyon, elle dokunarak nabız atımlarının hissedilmesidir. Palpasyon tekniği
oskültasyon tekniği ile kan basıncı değerinin değerlendirilemediği zayıf nabız atımı olan
kişilerde tercih edilmektedir. Çünkü bu kişilerde korotkoff sesleri oluşamaz veya duyulmaz.
Şiddetli kanaması olan veya miyokardın kasılma gücünün zayıfladığı durumlarda korotkoff
sesleri hissedilmez.

9.1. Palpasyon Tekniği
Palpasyon tekniği ile sadece sistolik basınç değeri belirlenebilir. Hastanın koluna
uygun manşon bir yandan hava ile şişirilip basınç oluşturulurken diğer taraftan radial nabız
hissedilir. Manşon basıncı arttıkça radial arter hissedilmemeye başlar. Radial arterin
hissedilemediği noktadaki manometre değeri okunur. Bu değerin 30 mm/Hg üzerine kadar
manşon şişirilmeye devam edilir. Basınç bu noktadan itibaren düşürülmeye devam edilir.
Basınç düştükçe radial nabız tekrar duyulmaya başlar. Radial nabızın ilk duyulduğu andaki
manometre değeri sistolik kan basıncı değerini gösterir.

Fotoğraf 9.1: Palpasyon tekniği ile kan basıncı ölçümü
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9.2. Palpasyon Tekniği İle Kan Basıncı Ölçümünde Dikkat Edilecek
Noktalar





Diyastolik kan basıncının önemli olduğu durumlarda tercih edilmemelidir.
İlk nabız atımı genelde çok zayıf hissedildiğinden radial arter palpasyonu
dikkatli yapılmalıdır.
Ölçülen değer kaydedilirken palpasyon tekniği ile ölçüm yapıldığı
belirtilmelidir.
Oskültasyon tekniğinde bahsetmiş olduğumuz dikkat edilmesi gereken diğer
hususlar palpasyon tekniği içinde geçerlidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Palpasyon tekniği ile kan basıncını ölçünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeleri hazırlayınız.

 Zaman
kaybını
engellemek için
malzemeler
eksiksiz
olarak
hazırlamalısınız.
 Manşonu hastaya uygun büyüklükte
hazırlamalısınız.

 Eldiven giyiniz.

 Hasta ile temasta bulunulan tüm
uygulamalarda
mutlaka
eldiven
giyilmelisiniz.
 Eldivenleri nonsteril eldiven giyme
talimatına uygun olarak giymelisiniz.

 Hastayı egzersiz, yorgunluk, yemek
 Hatalı ölçümleri engellemek için aktivite
yeme, sigara içme vs.durumlar için
durumlarında 30 dk. beklemelisiniz.
değerlendiriniz.
 Anksiyeteyi engellemek için hasta ile
işbirliği yapmalıısınız.
 Hastaya
veriniz.

uygulama

hakkında

 Hastaya pozisyon veriniz.

bilgi

 Uygulama için hastadan izin almalısınız.
 Hastaya işlem sırasında konuşmamasını
söylemelisiniz.
 Hastanın durumuna uygun olarak supine
ya da fowler pozisyon vermelisiniz.

 Hatalı ölçümlere neden olmamak için
kol kalp seviyesinde tutmalısınız.
 Kolu; düz olarak, kalbin apeksi
seviyesine kadar kaldırınız ve avuç içi  Yüksek sonuç çıkmaması için kolu
yukarı bakacak şekilde destekleyiniz.
mutlaka desteklemelisiniz. (izometrik
kas hareketlerine engel olmak için).
 Giysilerin, kolu sıkmadığından emin
olmalısnız.
 Ölçüm yapılacak kol tamamen açıkta
 Giysilerin açılması, manşonun uygun
kalacak şekilde giysileri açınız.
yerleştirilmesi ve stetoskopla rahat
dinleme sağlayacağını unutmamalısınız.
 Dirsek ön çukurunda parmak uçları ile
 Atımları hissettiğinizden emin olunuz.
brakial arteri hissediniz.
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 Manşeti, brakiyal arteri palpe ettiğiniz
bölgenin 2.5 cm üzerine veya dirseğin 3
cm üzerine, birbirinin üzerine dolayarak
 Manşonu tam orta noktası brakiyal arter
sarınız.
üzerine gelecek şekilde sarmalısınız.
 Bağlantı borusunun ön kolun üst
yüzünde olmasına dikkat etmelisiniz.
 Manşeti sararken manşonun tamamen
boşaltmalısınız.

 Diğer taraftan işaret ve orta parmaklar  Seslerin tam olarak duyulduğundan
ile radial arteri palpe ediniz.
emin olunmalısınız.
 Puvarı diğer elin avuç içine alıp baş ve
işaret parmaklarınızı kullanarak ayar  Manşonun şişirilebilmesi için ayar
düğmesini kendinize doğru çevirip
düğmesinin kapatmalısınız.
kapatınız.
 Puvarı yavaş yavaş şişirmelisiniz.
 Puvarı düzenli bir biçimde hızla
 Radial nabızın son hissedildiği değerin
şişiriniz.
30 mm/Hg üzerine çıkarmalısınız.
 Ayar düğmesini yavaş yavaş düzenli bir  Manşonun havasını saniyede 2–3
şekilde boşaltınız.
mm/Hg olacak şekilde boşaltılmalısınız.
 Okunan değer sistolik kan basıncı olarak
 Radial
nabız
atımlarının
tekrar
kaydetmelisiniz.
hissedilmeye
başlandığı
andaki
 İlk atım genellikle zayıf olduğundan
manometre değerini okuyunuz.
dikkatli olmalısınız.
 Ayar düğmesini gevşeterek manşonu  Manşonun tamamen boşaldığından emin
tamamen boşaltınız.
olunmalısınız.
 Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon  Hasta
giysilerini
çıkartmış
ise
veriniz.
giyinmesine yardımcı olmalısınız.
 Steteskobun kulaklıklarını ve alıcısını  Bu şekilde enfeksiyon taşınmasına engel
tekrar alkollü pamukla siliniz.
olunduğunu unutmamalısınız.
 Kayıtlar zamanında tutmalısınız.
 Ölçülen değeri ilgili yerlere kayıt ediniz.  Ölçümün
palpasyon
tekniği
ile
yapıldığını belirtilmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Palpasyon elle dokunarak nabız atımlarının hissedilmesidir.

2.

( )

Palpasyon

tekniği

oskültasyon

tekniği

ile

kan

basıncı

değerinin

değerlendirilemediği zayıf nabız atımı olan kişilerde tercih edilmektedir
3.

( ) Palpasyon tekniğinde sadece diastolik kan basıncı belirlenebilir.

4.

( ) Palpasyon tekniğinde stetoskop kullanılmalıdır.

5.

( ) Palpasyon tekniği ile kan basıncı ölçümünde radial arter palpe edilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Vücudun oksijen gereksiniminin karşılanamadığı durumlarda deri ve mukozanın kirli,
mor, mavimsi bir renk almasına ne isim verilir?
A) Dispne
B) Taşikardi
C) Apne
D) Siyanoz
E) Solunum arresti

2.

Oral yoldan vücut ısısı ölçümünde termometre oral bölgede ne kadar süre ile
bekletilmelidir?
A) 1–2 saniye
B) 15 dakika
C) 5–10 dakika
D) 1–2 dakika
E) 3–5 dakika

3.

Oral yolla vücut ısısı ölçülürken, sıcak soğuk yiyecek içecek alanlarda ya da sigara
kullananlarda ne kadar süre sonra vücut ısısı ölçülmelidir?
A) 5dk. sonra
B) 1 saat sonra
C) 30 dk. sonra
D) 10 dakika sonra
E) 2 dakika sonra

4.

Nabız hızı ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Erişkinlerde istirahat halinde normal nabız hızı dakikada 100–120 atımdır.
B) Ateş yükseldikçe nabız hızıda artar.
C) Yaş ilerledikçe nabız hızı artar.
D) Bradikardi, nabız atımlarının normalin üzerinde olmasıdır.
E) Yenidoğanlarda dakikadaki nabız hızı 60–80 cıvarındadır.

5.

Şok ve kardiyak arrestte diğer bölgelerden nabız alınamadığında kullanılan en uygun
arter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Radial arter
B) Brakial arter
C) Poplitial Arter
D) Karotis
E) Dorsalis Pedis
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız
6.

( ) Solunum derece kâğıdına işlenirken mutlaka kırmızı kalem ile işlenmelidir.

7.

( ) Nabız anestezi formuna işlenirken ilgili kutucuğa ‘•’ simgesi ile gösterilir.

8.

( ) İç sıcaklık çevresel faktörlere bağlı olarak çok çabuk değişiklik gösterir.

9.

( ) Anestezi altında ısı kayıplarının büyük bir kısmı radyasyon yolu ile
gerçekleşmektedir.

10.

( ) 6 yaş üzeri çocuklarda vücut ısısı ölçümünde en fazla tercih edilen yol oral
yoldur.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
11.

Vücut sıcaklığı, beyin yarımküreleri arasına yerleşmiş olan ......................... tarafından
feedback(geribildirim) mekanizması ile düzenlenir.

12.

Temas eden iki cisim arasında ısı aktarılmasına............................denir.

13.

Bazı durumlarda radial nabız apikal nabıza göre düşük çıkar. Bu farka .................. adı
verilir.

14.

Dakikadaki solunum hızının normalin altında olmasına ................................. denir.

15.

Oskültasyon tekniği ile kan basıncı ölçümü sırasında stetoskoptan duyulan
seslere..................................sesleri denir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
B
E
C
B

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

30 dakika
3, 5
bebek ve
çocuklarda
37
supine veya
fowler

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

Y
D
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜNCEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
A
E
B
D
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ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Y
D
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ 7’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
D
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ 8’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
A
C
E

ÖĞRENME FAALİYETİ 9’UN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
D
Y
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

D
E
C
B
D
Yanlış
Doğru

8
9
10
11
12
13
14
15

Yanlış
Doğru
Doğru
hipotalamus
Kondüksiyon (iletim)
defisit
bradipne
korotkoff
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